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Kdor le malo sledi medijem in okoljski problemati-
ki, se sreča s pojmi kot so: podnebne spremembe, glo-
balno segrevanje, učinek tople grede, ozonska luknja, 
onesnaženje zraka, kisel dež itn. Marsikdo pa ima o 
tem le medle predstave in blago rečeno precej pome-
šane pojme, kar pa konstruktivisti že opredeljujejo kot 
napačne pojme. 

V raziskavi Ameriške meteorološke zveze so pre-
gledali vrsto raziskav o razumevanju teh pojmov pri 
učencih, starih od 12 do 18 let. Ker se mnogi kasneje 
o tem niso več učili, so ti napačni pojmi skupni najbrž 
tudi številnim odraslim.

Najbolj izpostavljeni napačni pojmi v tej študiji so:
– UV-žarki prodrejo skozi ozonsko luknjo in povzro-

čijo učinek tople grede. 
– Globalno segrevanje povzroča neke vrste sevanje 

Sonca. Povečano Sončevo sevanje poveča tudi glo-
balno segrevanje. 

– Ozonski plašč je (po različnih mehanizmih) povzro-
čitelj segrevanja na Zemlji. Pojasnitve mehanizmov 
so sledeče: Skozi luknje v ozonskem plašču uhaja 
hladen zrak. Luknje v ozonskem plašču omogočajo 
večje obsevanje Zemlje. Ozonski plašč omejuje seva-
nje iz Zemeljinega površja v vesolje. 

– Napačno pojmi o tem, kako onesnaževanje učinkuje 
na globalno segrevanje: 
– Globalno segrevanje povzroča kisel dež. 
– Globalno segrevanje povzročajo radioaktivni od-

padki. 
– Toplogredni plini onesnažujejo ozračje, čim več jih 

je v zraku, tem bolj je zrak onesnažen. 
– Globalno segrevanje povzroča tudi spuščanje v 

ozračje plinov iz klimatskih naprav (klorirani ali 
fluorirani ogljikovodiki). 

– Rešitev za globalno segrevanje naj bi bila tudi po-
raba neosvinčenega bencina, ali celo skrb za ohra-
nitev redkih živalskih vrst. 

– Učinek tople grede povzroča tanka plast plinov ali 
prahu v ozračju, to je lahko tudi plast ozona ali to-
plogrednih plinov. 

V študiji so izpostavljeni napačni pojmi, ki so na-

stali tudi z učenjem iz učbenikov, ki te pojave z željo 
po razumevanju predstavljajo preveč poenostavljeno.

Torej, učenci ne razlikujejo med pojavom in posledi-
cami ozonske luknje ter med pojavom in posledicami 
tople grede. Oba pojava in vzroki zanju sta pomešana. 
Onesnaženja zraka se pojavlja kot univerzalni vzrok za 
različne pojave. Čeprav je pogosto to res, pa vendar ne 
povsem. Ogljikovega dioksida na primer ne uvrščamo 
med onesnaževalce zraka, pač pa mednje uvrščamo 
ozon (talni ozon), če njegova koncentracija naraste v 
spodnji plasti atmosfere, zato je onesnaževanje zraka 
kompleksen pojav. 

Nekaj pojasnitev:
– Ozonski plašč je metafora za del stratosfere, v kateri je 

večja koncentracija ali večja gostota molekul ozona. 
– Ozonska luknja je metafora za del stratosfere, kjer je 

manjša gostota ozona.
– Zmanjšanje gostote ozona povzročajo predvsem po-

liklorirani ali polifluorirani ogljikovodiki (freoni), ki 
se (so se) uporabljajo v industriji hladilnih naprav. 
Sodijo med onesnaževalce zraka.

– Z zmanjšanjem gostote ozona se poveča UV sevanje 
na zemeljskem površju.

– Globalno segrevanje pomeni, da se  zaradi učinka tople 
grede povečuje povprečna temperatura v  troposferi. 

– Zemljo segreva sonce, sončna svetloba segreva po-
vršje Zemlje.

– Toplogredni plini so predvsem: CO2, CH4, in vodni 
hlapi. 

– Toplogredni plini absorbirajo del infrardečih žarkov, 
ki jih oddaja segreto Zemljino površje, ostali IR žar-
ki se izsevajo v vesolje. 

– Molekule toplogrednih plinov se zaradi tega hitreje 
gibljejo, to pomeni višjo temperaturo ozračja.
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Spremembe v ozračju
in zmešnjava v glavah Tipična slika za razlago učinka tople grede, ki še ojača 

napačno pojmovanje. Sevanje iz Zemeljinega površja se 
odbije od plasti prahu in plinov nazaj proti površju.


