
Strokovna podpora učiteljem, vzgojiteljem in staršem

NI PLANETA B je slišati na protestih mladih za podnebno pravičnost, ki jih v njihovih prizadevanjih 

podpira tudi klimatologinja, dr. Lučka Kajfež Bogataj. Mladi so po njenem mnenju tisti, ki bodo zaradi 

vse večjih podnebnih sprememb najbolj prizadeti, zato se morajo temu odločno upreti. 

Vreme in podnebje mnogo bolj vplivata na naše življenje kot smo si v dobi naprednih tehnologij in 

globalno povezane družbe pripravljeni priznati. Narava je še vedno mnogokrat močnejša od človeka 

in na dolgi rok vedno tudi zmaga. 

Vreme in podnebje sta različna pojma. Vreme je trenutno stanje ozračja, podnebje pa opredelimo 

kot značilnosti vremena nad kakim območjem v mnogo daljšem časovnem obdobju, praviloma vsaj 

trideset let. 

Podnebje je vedno vplivalo na razširjenost prebivalstva in njegov življenjski slog ter se odraža v na-

činu gradnje, poljedelstvu, izboru domačih živalih, gostoti poseljenosti, razpoložljivosti vodnih vi-
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rov, prehrani in zdravju. Preseljevanje narodov, propad razvitih kultur in nastajanje novih držav, pa 

tudi obdobja velikih kriz in po drugi plati družbenega razcveta so bile v zgodovini mnogokrat vsaj v 

posredni povezavi s spreminjanjem podnebja. Danes vemo, da se je podnebje spreminjalo skozi vso 

geološko in človeško zgodovino in da je prav sprememba podnebja pogojevala dramatične spremembe 

v razvoju življenja na Zemlji. Toda te spremembe so bile počasne in dogajale so se zaradi naravnih 

vzrokov, največkrat zaradi razlik v sončnem obsevanju ali drugih zunanjih vzrokov.

Živimo v času, ko skoraj ni več dneva, ko ne bi slišali besedne zveze »podnebne spremembe«. Tokrat 

se podnebje, za razliko od prej opisanega naravnega spreminjanja, spreminja po vsem planetu in to 

zelo hitro. In kar je še pomembneje: ne gre več le za naravne spremembe, ampak jih v največji meri 

povzročamo ljudje, kar je znanstveno dokazano dejstvo. 

Podnebne spremembe se danes po vsem svetu neposredno kažejo 

v naraščanju povprečne temperature zraka, tal in oceanov, ki je 

v največji meri posledica človekovih izpustov toplogrednih pli-

nov. Zaradi naraščanja globalne temperature pa se spreminjajo 
padavinski vzorci, pogostost in jakost neurij, suš in vročinskih 
valov, vse bolj se talijo in krčijo ledeni pokrovi na kopnem, 

zmanjšuje se obseg morskega ledu in spomladanski obseg 
zasneženih površin na severni polobli, raven morske gladine pa 

se vztrajno dviga. 

T O P L O G R E D N I  P L I N I  I N  N J I H O V I  U Č I N K I

Izraz toplogredni plin se omenja skoraj ves čas, ko govorimo o podnebju ali njegovih spremembah 

zaradi delovanja človeka. Poglavitni plini tople grede v Zemljinem ozračju so vodna para, ogljikov 
dioksid, metan, dušikov oksid, ozon in nekateri klorofluoroogljikovodiki (freoni). 
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Na Grenlandiji se je sredi avgusta  
v enem samem dnevu stalilo toliko  
ledu, da bi lahko z vodo napolnili več  
kot štiri milijone olimpijskih bazenov. 
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Toplogredni plini ustvarjajo učinek tople grede (od tod njihovo ime!!), ki je bil v zgodovini vedno po-

memben pri ustvarjanju bolj ali manj ugodnih življenjskih razmer na Zemlji. Brez tega učinka bi bila 

Zemlja pokrita z ledenim pokrovom, saj bi bila povprečna temperatura na površju le – 18°C. Življenja 

na takem planetu skoraj ne bi bilo. Ko pa učinek tople grede postane premočan, pa se lahko tempera-

tura na Zemlji dramatično dvigne. In ravno to se nam zdaj dogaja.

Naravni učinek tople grede omogoča povprečno 

temperaturo Zemlje na površju +15°C namesto –18°C

UČINEK TOPLE GREDE

+33°C

Kako deluje učinek tople grede? Zemljo greje Sonce. Ker tla vpijajo sončno sevanje, se ogrejejo. To-

pla tla tudi sama sevajo, vendar daljše valovne dolžine kot Sonce (pravimo da sevajo v infrardečem 

spektru). Zemljino površje seva nazaj v ozračje in bi brez prisotnosti toplogrednih plinov v ozračju 

neovirano ušlo nazaj v vesolje. Del sevanja tal uide v vesolje, del pa ga toplogredni plini izsevajo tudi 

nazaj proti Zemljini površini in ta ga rade volje spet vpije in se dodatno ogreje. Na ta način ostane del 

toplote, ki bi se sicer izgubil v vesolje, ujet pri tleh in v spodnjem delu ozračja. Toplogredni učinek se 

v zadnjem stoletju ves čas veča. Zaradi človekovega delovanja se vsako uro valijo v ozračje dodatni 

milijoni ton toplogrednih plinov, zlasti ogljikovega dioksida. Ogljikov dioksid pa ostane v ozračju 

najmanj 200 let. Glede na veliko vsebnost in zelo dolgo življenjsko dobo je CO2 daleč najpomembnejši 
toplogredni plin. 

Razvoj naše družbe in gospodarska rast še vedno slonita na rabi fosilnih goriv. Pogonska goriva v 

prometu so skoraj izključno fosilnega izvora in tudi večino elektrike še vedno dobimo iz premoga ali 

plina. Enako velja za kmetijstvo oziroma hrano. Mineralna gnojila in vsi kmetijski stroji potrebujejo 

nafto. Celo za vodo, ki jo pijemo je potrebna fosilna energija, saj 

je treba vodo izčrpati iz podtalnice spraviti v vodovodni sistem 

in do pipe. Med fosilnimi gorivi k izpustom največ – dobro polo-

vico – prispeva kurjenje premoga, četrtini pa prispevata nafta in 

zemeljski plin.

K naraščaju vsebnosti toplogrednih plinov v ozračju prispeva 

tudi krčenje gozdov in spreminjanje rabe tal v kmetijsko rabo. 

Ko prej gozdna tla začnemo obdelovati s kmetijskimi stroji, se iz 

tal sprošča ogljikov dioksid. Vsako leto na primer človeštvo zara-

Podnebne spremembe, ki jih povzroča 
človek, so vzrok za gozdne požare, slednji 
pa pospešujejo podnebne spremembe.
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di novih kmetijskih zemljišč, izgubi izredno velike površine tropskega pragozda, primerljive s površino 

120 Slovenij. Tudi veliki gozdni požari povečajo izpuste toplogrednih plinov. 

Danes živi na planetu sedemkrat toliko ljudi kot v predindustrijski dobi, daljša pa se tudi povpreč-

na živ ljenjska doba. Vsak Zemljan porabi pet do šestkrat več fosilne energije in je sedemnajstkrat 

bogatejši kot pred 200 leti. Naša mobilnost pa je kar tisočkrat večja. Vendar ima taka nenehna rast 

človekove podjetnosti tudi okoljske posledice. Podnebne spremembe nas  opozarjajo tudi na to, da 

je planet fizično omejen in da je na njem dolgoročno nemogoča trajna rast materialne proizvodnje. 

Koliko fosilne energije je vgrajene v izdelke, kot so plastenke, 
pločevinke, plastične vrečke in podobno, ki jih hitro zavržemo.

24 milijonov plastičnih steklenic 
odloženih na smetišča v eni uri

18.000 zavrženih mobilcev v eni 
uri

13 milijonov odvrženih pločevink 
v eni uri

44 milijonov zavrženih plastičnih 
vrečk v eni uri

K A K O  S E  I Z O G N I T I  N E O B V L A D L J I V E M U  I N  O B V L A D A T I 
N E I Z O G I B N O :  B L A Ž E N J E  P O D N E B N I H  S P R E M E M B  
I N  P R I L A G A J A N J E  N A N J E

Podnebne spremembe so neločljivo povezane z naraščajočo vsebnostjo toplogrednih plinov v ozračju, 

zato moramo zmanjšati njihove izpuste. 

Kaj je treba storiti?

• Človeštvo mora zmanjšati rabo fosilnih goriv.

• Zaustaviti je treba propadanje gozdov. 

• Zmanjšati moramo tudi dodatne izpuste iz drugih dejavnosti, kot je na primer kmetijstvo z  

živinorejo. 

Kako to storiti?

• Vsi skupaj bi morali porabiti manj fosilne in tudi drugih vrst energije, tako, da z njo ravnamo 
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bolj učinkovito in je ne zapravljamo po nepotrebnem. Svet potrebuje za to energetsko varčne 
stavbe, potrebujemo avtomobile in letala z znatno manjšo porabo energije, boljše energetske 
sisteme, kjer se energija ne bo izgubljala pri proizvodnji in distribuciji med uporabnike. Bolj 

skrbni bi morali biti pri hrani, saj svet dandanes letno izgubi tretjino svetovne hrane zaradi 

slabega shranjevanja v razvijajočih se državah, medtem ko v bogatih državah hrana konča v 

smeteh. Tudi postopno opuščanje intenzivne živinoreje ter ustrezna sprememba prehranje-
valnih navad lahko znatno prispeva k blaženju podnebnih sprememb.

• Zamenjati bi morali vire energije, nafta je boljša kot premog, plin je boljši kot nafta, jedrska 

energija in obnovljivi viri pa so skoraj brez izpustov toplogrednih plinov.

• Izpuste ogljika bi lahko znižali tudi z obsežnim pogozdovanjem in takojšnjo ustavitvijo izse-
kavanja tropskega deževnega gozda.

• Pomembno lahko zmanjšamo izpuste tudi z manj potrošniškim življenjskim slogom, ki temelji 

na nematerialnih virih zadovoljstva in z različnimi pristopi k zmanjšanju rasti svetovnega pre-
bivalstva.

Četudi bi nam uspelo zmanjšati izpuste, bo naš planet še vedno potreboval čas, da si opomore od 

toplogrednih plinov, ki so že v ozračju. Z vplivi podnebnih sprememb se bomo torej ukvarjali še vsaj 

naslednjih 50 let, zato nujno potrebujemo ukrepe za prilagajanje, na vseh področjih – od kmetijstva 

do turizma. 

Primer dobrega prilagajanja: V neizolirani hiši je pozimi vedno mraz, poleti pa hitro prevroče. Če hišo 

obdamo z izolacijo, bomo pozimi porabili veliko manj energije za ogrevanje hiše. To pomeni, da bomo 

zmanjšali svoje izpuste toplogrednih plinov, še zlasti če se ogrevamo na nafto. Ko bodo postajala po-

letja vse bolj vroča, nam bo v taki izolirani hiši prijetno hladno in se nam ne bo bati, da bi nas vročinski 

valovi prizadeli. Vse skupaj pa ima še dodatne koristi: velik prihranek denarja za kujavo pozimi in ne 

bo nam treba nameščati dragih klimatskih naprav za hlajenje poleti.

Primer slabega prilagajanja: Zaradi vročih poletij nameščamo klimatske naprave. Hlajenje je energij-

sko zelo potratno. Z masovno rabo klimatskih naprav se ob vremenski vročini dodatno poveča količina 

sproščene toplote v mestu in klimatske naprave zato rabi še več ljudi. 

M L A Č N I  O D Z I V I  D R U Ž B E  I N  P O L I T I K E

Izpusti toplogrednih plinov nastajajo po vsem svetu. Pri zmanjšanju izpustov oz. pri blaženju pod-

nebnih sprememb, bi moral sodelovati ves svet in ne le majhna skupina držav. Pa vendar je odziv tako 

politike, kot gospodarstva in tudi posameznikov na vprašanje segrevanja ozračja mlačen. Čeprav ga ne 

moremo opravičevati, lahko najdemo številne tehtne razloge, zakaj se nič ne spremeni.

Podnebne spremembe so nevarnost, ki mnoge ta trenutek še ne ogroža. In skozi evolucijo smo se 

ljudje naučili, da se ne odzivamo na nevarnosti, ki nas v danem trenutku ne ogrožajo. Če nas na primer 
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nekdo napade, se odzovemo v trenutku – bistveno drugače pa ravnamo, če je treba preprečiti težave, 

ki se bodo pojavile čez deset in več let. Take težave raje zanikamo in se zanje ne zmenimo, čeprav 

nas znanstveniki nanje resno opozarjajo. Ljudje smo dobri v razmišljanju na kratek rok, slabi pa, ko je 

treba misliti za dvajset ali trideset let vnaprej. Voditelji držav in lastniki velikih gospodarskih družb 

ali bank, nikoli niso pripravljeni na velike spremembe v miselnosti ali dejanjih. Podnebnih sprememb 

ne vidijo kot ključno vprašanje, s katerim se sooča človeštvo in se jim ne zdijo veliko pomembnejše od 

terorizma, kriminala, zdravstva, šolstva in vseh drugih tem, ki vsak dan polnijo časopise in televizijske 

zaslone. Z redkimi izjemami se zato odločajo za taktiko zavlačevanja.

Podnebne spremembe so tako pri vzrokih kot posledicah izrazito nepravične. Korist od kurjenja fosil-

nih goriv je imela generacija očetov in danes bogate države. Zelo kmalu se utegne ta korist prevesiti 

v veliko škodo za tiste, ki za podnebne spremembe niso niti najmanj krivi – revne države in otroke.

Današnja mlada generacija bo tako morala s podnebnimi spremembami živeti vse življenje, zato mora 

o njih vedeti kar največ, tako o vzrokih sprememb, o njihovem možnem poteku in o številnih posle-

dicah, ki jih prinašajo. Še zlasti je to znanje pomembno zato, ker je še čas, da svoj vpliv na podnebje 

občutno zmanjšamo in tako upočasnimo podnebne spremembe.

dr. Lučka Kajfež Bogataj

Švedska najstnica Greta Thunberg, ki je zaslovela s svojim aktivizmom proti podnebnim spremembam, je navdih mladim 
po vsem svetu, da so aktivnejši pri varovanju okolja.


