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Globalno segrevanje
Medvladni forum za klimatske spremembe beleži, da so devetdeseta leta 20. stoletja predstavljala 
najtoplejše desetletje v zadnjih tisočih letih in, da je to posledica človeške dejavnosti. Globalne 
povprečne temperature naraščajo večinoma zaradi izpustov ogljikovega dioksida pri gorenju 
fosilnih goriv. Za obdobje od leta 1990–2100 se predvideva naraščanje globalne povprečne 
temperature od 1,5 do 5,8 oc, kar je več od starejših ocen. Gladina morja se bo povečala za skoraj 
meter in spremenila priobalne ravnice v močvirja. Povečana koncentracija dušikovih oksidov pa 
bo povzročila nastajanje strupenega ”ozonskega plina”, imenovanega smog.

Pred industrijsko revolucijo (v 18. stol) so se prav 
tako dogajale velike globalne klimatske spremembe, 
najbolj znan in dokazan je niz ledenih dob. Zadnja od 
njih se je končala pred približno 20.000 leti, sedaj pa 
naj bi živeli v interglacialnem obdobju. Do teh spre-
memb je prihajalo zaradi sprememb v sevanju Sonca ali 
izbruhov vulkanov in niso bile povezane s človeško de-
javnostjo.

Od sredine 19. stoletja dalje pa ima človeški faktor pri 
globalnem segrevanju vse večjo vlogo. Že stoletje pred 
tem, ko so se znanstveniki začeli ukvarjati z globalnim 
segrevanjem, se je pojavila ideja o učinku “tople grede”.

Jean Baptiste Fourier (1768–1830) je že leta 1827 
spoznal, da se Zemljina atmosfera do neke mere obna-
ša podobno kot topla greda, ko se ta segreva. John 
Tyndall (1820–1893) je okoli 1860 dokazal, da sta pri 
tem pomembna vodna para in ogljikov dioksid (CO2). 
Oblaki odbijejo del Sončevega sevanja, preden to pro-

dre do zemeljskega površja, tako da sevanje segreje ze-
meljsko površje v povprečju za 300 W na m2. Zemelj-
sko površje ponovno seva energijo vendar večinoma z 
daljšo valovno dolžino v območju infrardečega spek-
tra. Vodni hlapi in CO2 (v ozračju ga je približno 0,03 
%) v veliki meri absorbirajo to sevanje in ga ponovno 
odsevajo na zemeljsko površje. Skupen učinek delova-
nja vodnih hlapov in ogljikovega dioksida je podoben 
učinku stekla v toplih gredah. Glavni sestavini zraka 
kisik in dušik pa infrardečega sevanja ne absorbirata. 
Svante Arrhenius (1859–1927) je 1896 preračunal, da 
bi dvakratno povečanje koncentracije CO2 v atmosferi 
povečalo povprečno globalno temperaturo za 5 do 6 
oC, kar je blizu vrednostim, ki veljajo danes in so re-
zultat zahtevnih meritev in izračunov. Guy Stewart 
Callendar (1898–1964) je že leta 1940 preračunal se-
grevanje zemeljske atmosfere nastalo zaradi porasta 
koncentracije CO2, kot posledice uporabe fosilnih go-
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riv (premoga in nafte). V tem času pa vsi ti izračuni 
niso izzvali večje pozornosti.

Roger Randall Dougan Revelle (1909–1991) in 
Hans Eduard Suess (1909–1993) iz Skripsovega ocea-
nografskega inštituta v Kaliforniji sta leta 1957 opozo-
rila, da povečanje količine CO2, ki ga človek spušča v 
atmosfero, predstavlja globalni klimatski pojav, ki ga 
je potrebno zasledovati in preučevati. Merjenje kon-
centracije CO2 v atmosferi se ja začelo prav to leto na 
ognjeniku Mauna Kea na Havajih. Sledila so še druga 
raziskovanja.

Vodni hlapi in CO2 sta glavna naravna plina v topli 
gredi, v katero je ujet planet Zemlja. Na koncentracijo 
vodnih hlapov je skoraj nemogoče vplivati, tako je tudi 
z delom emisij CO2, na primer emisije pri vulkanskih 
izbruhih, vendar je velik del emisij CO2 danes človeške-
ga izvora kot produkt gorenja različnih goriv, na kar pa 
je mogoče vplivati. V naravi CO2 absorbirajo zelene ra-
stline pri fotosintezi, a je ta proces ogrožen zaradi uni-
čevanja gozdov, posebno v tropih. V veliki meri CO2 
vsrkavajo tudi še oceani, delno se v morju CO2 razta-

Slika 1: Učinek tople grede (ilustracija Andrej Kos) 

Slika 2: Naraščanje koncentracije CO
2
 v atmosferi od leta 

1700 dalje po merjenju količine CO
2
 v ledu na Antarktiki 

(kvadrati) in od leta 1957 dalje po neposrednem merjenju CO
2
 

v ozračju na Mauna Loa observatoriju na Havajih (trikotniki).
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plja, delno tudi tu poteka fotosinteza v rastlinskem 
planktonu. Kljub tem procesom pa koncentracija CO2 
od leta 1800 stalno narašča, kar je prikazano na grafu 
(Slika 2).

Naslednji pomembni plin tople grede je metan CH4 
ali “močvirski plin". Kot kaže ime, nastaja z delovanjem 
bakterij na vlažne organske snovi v jezerih in močvirjih, 
v zadnjem času pa tudi vse več na odlagališčih odpad-
kov. Sprošča se tudi v industriji premoga in nafte in iz-
ločajo ga termiti in govedo pri enterični fermentaciji. 
Metan se kot toplogredni plin v atmosferi postopno 
oksidira, produkt te oksidacije je zopet CO2.

Od leta 1980 dalje se je na Zemlji povečalo število 
ekstremnih vremenskih pojavov: suše (Slika 3), povodnji 
in neurja. Slika 4 prikazuje temperature od 1860 do leta 
2000. Če se izločijo naravna nihanja temperatur zaradi 
sprememb sevanja Sonca, je ta trend naraščanja v grobi 
korelaciji z naraščanjem koncentracije CO2. Na temelju 
vseh zbranih podatkov je Medvladni forum za klimatske 
spremembe (Intergovernmental panel on Climate 
Change – IPCC) leta 2000 izdal poročilo, v katerem je 
jasen sklep, da predstavlja človekov vpliv na atmosfero 
skozi povečani učinek tople grede poglavitni vzrok za 
globalno segrevanje. V sporočilih IPCC-ja so tudi po-
datki, da bo glede na današnji trend izpustov CO2 nara-
sla povprečna globalna temperatura za približno 5 oC v 
obdobju od leta 1990 do leta 2100. Verjetni učinki tega 
povišanja “zemeljske temperature” bodo katastrofalni, 
čeprav jih je podrobneje skoraj nemogoče napovedati. 
Tako negativni kot pozitivni učinki segrevanje ter siner-
gijski učinki predstavljajo kompleksen problem napove-
dovanja globalnih klimatskih sprememb.

Po nekaterih modelih naj bi se Evropa segrevala. Po-
ložaj Velike Britanije pa je precej negotov. Spremembe v 
segrevanju oceanov lahko vplivajo tudi na spremembe v 
Zalivskem toku, ta sedaj segreva Veliko Britanijo. Kljub 
vsej kompleksnosti pa so nekateri učinki segrevanja in 
klimatskih sprememb predvidljivi. Globalno segrevanje 
bo vplivalo na pridelavo hrane, širjenje bolezni in na 
dostopnost do pitne vode. 

Dramatičen in predvidljiv učinek segrevanja in kli-
matskih sprememb bo na višino morske gladine. Gladi-
na morja naj bi se povečala zaradi širjenje vode pri se-
grevanju, taljenja ledenikov in snega v visokogorjih in 
polarnega ledu še zlasti na Antarktiki. Napoved je, naj 
bi se gladina morja zvišala od 60 cm do 100 cm do leta 
2100. To bi imelo dramatične posledice, saj skoraj po-
lovica človeštva živi na priobalnih področjih. Potopila 
se bodo nekatera otočja, večji del Bangladeša, delta Nila 
v Egiptu in velika področja v ZDA in na Kitajskem. 
Nizozemska, ki je prav tako v nevarnosti, ima pri varo-
vanju kopne površine nekaj prednosti v dolgoletnih iz-
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Slika 3: Ko so tla pregreta, se suša lahko nadaljuje kljub deževnim oblakom. Dežne kapljice izhlapijo, še preden dosežejo 
presušena tla.

Slika 4: Spremembe v povprečni temperaturi na zemeljskem površju (kombinacija povprečnih temperatura nad kopnim površjem 
in nad morjem) od leta 1860 do leta 2000. 
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kušnjah in tehnologiji gradnje nasipov in jezov, ki jo je 
v vsem tem času razvijala. Povsod drugje grozijo nevar-
nosti prenaseljenosti zaradi izgube kopnih, sedaj nase-
ljenih površin.

Eden od poskusov, da bi se ta veliki globalni problem 
ublažil, je poziv svetovni javnosti k zmanjšanju izpustov 
CO2 ali vsaj, kar je bolj realistično, k zmanjšanju hitro-
sti naraščanja koncentracije CO2 v ozračju. Jasni ukre-
pi, ki naj bi k temu vodili, so zmanjšanje uporabe fosil-
nih goriv tako v gospodinjstvih kot v industriji in 
transportu. Industrializirana severna zemeljska polobla 

je bila do sedaj največji izvor emisij CO2, vendar bo 
industrijski razvoj Rusije, Kitajske in Indije problem 
globalnega segrevanja še poglobil.

Učinkovitejša poraba energentov in na primer boljša 
izolacija stavb probleme lahko le neznatno omilijo. 
Kljub velikemu entuziazmu razvijalcev, raziskovalcev in 
privržencev ima podoben skromen učinek na ublažitev 
klimatskih sprememb uporaba tako imenovane “čiste 
energije” (osvobojene izpustov CO2), kot je na primer 
električna energija iz hidrocentral, geotermalna energi-
ja, energija, pridobljena iz plimovanja, valovanja ali ve-
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Slika 5: Ledenik na Norveškem, ki je pred leti segal do jezera.

Slika 6: Emisija CO
2
 kot posledica kurjenja fosilnih goriv. Vir: http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions
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tra. Zanesljivejša rešitev bi bila večja uporaba jedrske 
energije. Ovira pri tem pa je porušeno zaupanje javnosti 
v jedrsko energijo, kar se je zgodilo po nesreči v Černo-
bilu. Zaradi tega sta na primer velika Britanija in Nem-
čija opustili razvoj jedrskih energetskih programov. 
Novo upanje je jedrska fuzija (zlitje jeder), kar je tudi 
izvor Sončeve energije, vendar so raziskave še daleč od 
praktične uporabe. Realna možnost je razvoj popolnej-
ših fotoelektričnih celic, ki spreminjajo energijo svetlo-
be v električno energijo. Te niso uporabne le za zagota-

vljanje energije gospodinjstvom in industriji, ampak 
omogočajo tudi vse vrste transporta. 

Zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv bi oslabil tudi 
vpliv Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) na sve-
tovno ekonomijo in nekoliko odložil energetsko krizo, 
ki grozi človeštvu, ko bodo pošle zaloge fosilnih goriv.

LITERATURA:

n Dejvid, Jan, Džon i Margaret Milar, Kembrički rečnik – Naučnici, Beo-
grad: Dereta, 2003, str. 408–411. 



8 nArAvOsLOvnA sOLnicA  |  letnik 19  |  številka 1  |  jesen 2014

Globalni ogljikov zemljevid
http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/content/welcome-carbon-atlas

Globalni ogljikov ze-
mljevid (Global Carbon 
Atlas) je platforma na kate-
ri lahko poiščete  podatke 
o kroženju ogljika v naravi 
ter o tistih tokovih ogljika, 
ki jih  povzroča človek in 
so danes potrjeni kot ključ-
ni razlog za podnebne 
spremembe. Mnogi podat-
ki so vizualizirani in pred-
stavljeni v  obliki zanimi-
vih grafov in prikazov.  
Stran se sproti posodablja z 
najnovejšimi podatki in 
napovedmi. 

Najnovejše poročilo Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC)
http://www.ipcc.ch/

V okviru Medvladnega foru-
ma o podnebnih spremembah 
(IPCC), ki deluje že od leta 
1988 klimatologi proučujejo 
globalno segrevanje ozračja. Na 
zasedanju v Köbenhavnu so no-
vembra 2014 predstavili 5. po-
ročilo o globalnih podnebnih 
spremembah in v njem opozori-
li, da bi lahko trenutni trendi iz-
pustov toplogrednih plinov vo-
dili v katastrofo. 

Strokovnjaki Združenih naro-
dov so v poročilu opozorili, da 
so izpusti treh ključnih toplogre-
dnih plinov trenutno na najvišji 
ravni v zadnjih 800.000 letih. 

Ozračje naj bi se do leta 2100 
glede na trenutne trende v pri-
merjavi s predindustrijskim ča-
som segrelo za štiri stopinje Cel-
zija, kar vodi v vse hujše suše, 
poplave, naraščanje morske gla-
dine in izumiranje živalskih in 
rastlinskih vrst.


