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'Niet mens, maar zon 
warm aarde op'
LONDEN (ANP) - Niel de 
mens nrnar de zon zorgt voor de 
opwarming van de a'ärde. Dil 
zeggen onderzoekers bij natuur
kunuig laboratorium CERN in 
Genève. Zij menen dat de theo
rie dat de stijgende temperatu
ren op aarde het gevolg zijn van 
het verbranden van fossiele 
brandstoffen niet juist is, zo 
schreef het Britse zondagsblad 
The Observer gisteren. 

"Wij hebben een kelen van 
, gebeurtenissen vastgesteld die 
, begint met het toi::nemcn van 

.activiteit van zonnevlekken en 
eindigt met stijgende tempera
turen hier". aldus de onderzoe
kers. Zij willen· een spccianl 
apparanl houwen, waarmee het 
verband tussen de nctivilcit v.in 
zonnevlekken en opwarming 
precies wordt vastgesteld. 

De afgelopen jaren zetten al 
meer wetenschappers vr;rngte
kens bij de theorie dat de si ij
ging van de temperatuur op aar
dt: hel gevolg is van de uitstoot 

van kooldioxide door fabrieken 
en voertuigen. Vorig jaar wcrli 
l,ntdekl dal de wolkenmassa's 
die de a.irde bedekken, minder 
worden zodra de kosmische 
straling a!·neeml. Eerder was al 
bekend dat de zonnevlekken 
een rechtstreeks verband heb
ben met kosmische straling en 
dal de wolkenbedekking van ' 
invloed is op de lçmperatuur. 
Een hogere zonnevlekkenactivi
tcil leil

l

°t tot een toeneming van 
Je �lraling die naar de aank 
komt. Deze zogenoemde zonne
wind. die onder meer verant
woordelijk voor het verschijnsel 
poollicht, drijl't de kosmische 
slrnling van de ;iarde weg. Hier
door verdwijnen wolke11 en 
stijgt de tcm11eratuur. 
Dil zou inhouden dat de mens 
nicls Ic maken heeft met het 
opwarmen van de aarde. Zodra 
de wnncvlckken minder actief 
worden zal de aarde juist afkoe
len. Dil zou over enkele licn
ta_llcn jnrcn al het geval kunnen
ZIJ ll. 


























