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1 UVOD 
 
Zemeljski klimatski sistem je zelo zapleten in nelinearen. Znanstveno razumevanje o 
klimatskih spremembah je pomembno za razvojne odločitve na različnih gospodarskih 
področjih. Med strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preučevanjem klimatskih pojavov, se krepi 
prepričanje, da se ozračje počasi segreva. Strokovnjaki si za razumevanje klimatskih 
sprememb pomagajo s klimatskimi modeli. Razumevanje klime in klimatskih sprememb v 
preteklih stoletjih je koristno za razumevanje sprememb in napovedovanje globalne 
temperature v bližnji in tudi bolj oddaljeni prihodnosti. Modeli pojasnjujejo povečanje 
temperature na zemeljskem površju v zadnjem stoletju in napovedujejo nadaljnje segrevanje 
[1, 2]. 
 
Danes je povprečna temperatura na Zemeljskem površju za okoli 0,6 °C višja, kot je bila v 
začetku 20. stoletja. Zaradi otoplitve ozračja se je dvignila gladina morske vode za                
15 do 20 cm v 20. stoletju, spremenile so se smeri morskih tokov. Na Antarktiki se talijo 
ledene ploskve in izginjajo ledeniki. Koncentracija toplogrednih plinov v atmosferi je najvišja 
v zadnjih  750.000 letih [1]. 
 
Morda pa se tolažimo, da segrevanje podnebja ne ogroža življenja na Zemlji, saj so se 
podobna nihanja temperature v zgodovini že zgodila. Npr.: v Mezozoiku je bilo podnebje 
znatno toplejše kot danes, prav zaradi učinka tople grede, ki so ga povzročila vulkanske 
aktivnosti ali padec meteorita. Vulkanski izbruhi v ozračje vnašajo veliko toplogrednih 
plinov, ki zadržijo temperaturo na Zemlji. Zato je bilo to obdobje toplih močvirij, bohotnega 
rastlinstva in orjaških kuščarjev. Kasneje se je podnebje ohladilo, ker se je koncentracija 
toplogrednih plinov v ozračju zmanjšala po naravni poti. V preteklosti je bilo tudi več ledenih 
dob [3]. 
 
Izrazite klimatske spremembe lahko spremenijo strukturo in naloge ekosistema. Ekološke 
spremembe lahko prizadenejo bogastvo številnih vrst in njihovo populacijo, obe lahko 
prizadeneta ekološki sistem, kar je predvsem pomembno za pridobivanje hrane [4]. 
 
V nadaljevanju seminarja bomo raziskali podnebje. Pogledali si bomo energijski ravnovesni 
model v ozračju ter z njim povezan učinek tople grede. 
 
2 RAZISKAVE PODNEBJA 
 
Podnebje je odvisno od številnih pojavov, ki so med seboj v dinamičnem ravnovesju. Na 
temperaturo ozračja vpliva več dejavnikov, različne naključne in periodične aktivnosti. Npr. 
izbruhi vulkanov lahko za nekaj let ohladijo podnebje na vsej Zemlji, ker v zgornji sloj 
ozračja vnašajo velike količine prahu in plina. Največji vpliv na temperaturo imajo žveplove 
spojine, saj odbijajo sončno svetlobo nazaj v vesolje in tako povzročajo hlajenje Zemlje. 
Periodične aktivnosti, ki vplivajo na temperaturo so npr. vrtenje Zemlje okoli osi in okoli 
Sonca, oboje vodi do dnevnega in letnega nihanje temperature, in enajstletni ciklus aktivnosti 
Sonca. 
 
Energijski tok, ki ga oddaja Sonce, se periodično spreminja. Pojav je povezan s pojavljanjem 
sončnih peg, za katere že stoletja vemo, da se intenzivno pojavljajo vsakih 11 let (slika 1). Ta 
pojav spremeni sevanje Sonca za toliko, da bi se povprečna temperatura na Zemlji spremenila 
le za približno 0,03°C. Kljub temu klimatologi opažajo statistično povezavo med enajstim 
sončnim ciklusom in temperaturo ozračja. Mehanizem, ki povezuje sončno aktivnost in 
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temperaturo na Zemlji, je torej bolj zapleten in je verjetno povezan z dogajanjem v stratosferi 
in magnetosferi. Znanstveniki se trudijo, da bi razvozlali te povezave, ker bi na ta način prišli 
do novih spoznanj o segrevanju ozračja. Raziskave so pokazale, da povprečna temperatura 
ozračja niha z enako periodo kot sončna aktivnost. Leta z manjšim številom sončnih peg so 
hladnejša, leta z večjim številom sončnih peg pa toplejša. Ciklično ponavljanje hladnih in 
toplih let so opazili že naši predniki brez kakšnih pripomočkov [2].    
 
  

 
Slika 1: Spreminjanje števila sončnih peg v zadnjih 200 letih. Lepo se vidi, da se število 
sončnih peg ciklično ponavlja vsakih enajst let. Število sončnih peg je merilo za sončno 
aktivnost. Večjo število sončnih peg  je povezano z večjo energijo, ki jo izseva Sonce.  
 
V drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja so znanstveniki začeli intenzivno raziskovati 
podnebje. Ugotovili so, da se je zadnjih sto let povprečna temperatura Zemlje na površju 
povečala v povprečju za 0,6 °C. Prvi  porast temperature so znanstveniki odkrili po letu 1920 
(slika 2). Še hitreje je začela temperatura naraščati v zadnjih desetih letih. Naraščanje 
temperature potrjujejo meritve na kopnem, oceanih in večnem ledu. Zime v zmernem pasu se 
krajšajo, ledeniki v Alpah in drugih gorstvih zmernega pasu izginjajo. Pojavljajo se 
katastrofalne suše. Tali se led na tečajih in zato se dviguje gladina oceanov. Podvojilo se je 
število najintenzivnejših tropskih ciklonov, zmanjšalo pa se je število manj intenzivnih 
tropskih ciklonov. Žal pa meteorologi ne morejo odgovoriti, kako pogosti bodo cikloni in 
kakšno moč bodo imeli. Vse to pa niso trdni dokazi, da bi podnebno segrevanje vplivalo na 
tropske ciklone. Obdobje  v katerem opazujemo ciklone je prekratko in zato ne moremo 
vedeti, če ni to povečanje števila ciklonov le slučajna fluktuacija. 
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Slika 2: Povprečje temperature ozračja na površini Zemlje od leta 1860 dalje [3]. 
 
Klimatologi ocenjujejo, da se bo povprečna temperatura v naslednjih petdesetih letih dvignila 
še za 1,5-4,5 K. Povečanje temperature ne bo povsod enakomerno. Kakšne globalne 
spremembe podnebja lahko pričakujemo in kakšne bodo posledice na naravo in človeka? 
  
Sprememba temperature bo vplivala na količino padavin. V celoti se bo količina padavin 
povečala, ker se bo povečalo izhlapevanje vode iz oceanov (slika 3). Para se bo dvigala, 
ohlajala in spet padla v obliki padavin - dežja na zemljo. Oblaki so naravna pot omejevanja 
naraščanja temperature. Višja kot je temperatura, več vode izhlapi in zato pade več dežja [5]. 
Geografska porazdelitev padavin se bo tudi spremenila. Padavin bo več v tropskih predelih in 
na obrobjih kontinentov. Na nižjih in srednjih geografskih širinah se bo količina padavin 
zmanjšala, ker se bodo nižje plasti atmosfere ogrele, višje plasti pa ohladile. V zmernem pasu 
bodo padavine tudi manj enakomerno porazdeljene preko celega leta. Pozimi in poleti jih bo 
manj, spomladi in jeseni pa več. 
 

 
 
Slika 3: Kroženje vode. 
 
V prihodnosti še bo vedno naraščala morska gladina. Gladina se bo dvignila zaradi dveh 
učinkov: zaradi termičnega raztezanja morske vode zaradi segrevanja in zaradi taljenja ledu. 
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Poudarimo, da taljenje artičnega ledu, ki plava na Severnem ledenem morju, ne prispeva k 
zvišanju morske gladine. K povišanju morske gladine prispeva staljeni led na celinskih 
predelih Antarktike in Grenlandije [3]. 
 
3 ENERGIJSKI RAVNOVESNI MODEL 
 
Energijsko ravnovesni model je prvi korak k razumevanju klimatskih modelov.  
Energijski tok, ki ga Zemlja prejema od Sonca, je: 
 
    PS = (1 – a) j0 p r2,      (1) 
 
kjer je j0 = 1360 W/m2 gostota svetlobnega toka, ki s Sonca vpade na vrh zemeljskega ozračja, 
a je povprečni albedo Zemlje (0,38) in r = 6,371 ´ 106 m polmer Zemlje. 
 
Zemlja seva kot črno telo s temperaturo. Izsevani tok (PZ) je: 
            
    PZ = 4pr2sT4(1 –a),                   (2) 
 
kjer je s Stefanova kostanta. 
 
Ravnovesna temperatura je dosežena, ko je prejeti energiski tok enak oddanemu: 
 
     PS =PZ,              (3) 
 
od koder sledi T = 278 K ali 5 °C. V resnici je zemeljska povprečna temperatura je 293 K. 
Razlika med dejansko in izračunano povprečno temperaturo ozračja se pojavi zaradi učinka 
tople grede, ki ga bomo podrobneje razložili v naslednjem poglavju. 
 
Sam izračun je zelo kompleksen in zahteva zmogljive superračunalnike. V okviru IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) mednarodne organizacije, ki je bila 
ustanovljena v okviru sistema OZN, so pripravili izračune za povprečno temperaturo na 
Zemlji v naslednjih sto letih. Ugotovili so, da se bo ob napovedanem povečanju koncetracije 
toplogrednih plinov povprečna temperatura na Zemlji dvignila za okoli 1,4 do 4,5 K. Ker gre 
za izredno kompleksen sistem, kjer imajo tudi majhne spremembe lahko velike učinke, te pa 
še ojači vodna para v ozračju, ima tudi izračun z najboljšimi računalniki veliko napako. Vemo 
pa zanesljivo, da se ob povečanju koncentracije toplogrednih plinov temperatura poveča. 
 
 
4 UČINEK TOPLE GREDE 
 
Učinek tople grede je shematsko prikazan na sliki 4. Energija se s sevanjem  prenaša s Sonca  
do zemeljske atmosfere (1). Plini v atmosferi nekaj sevanja absorbirajo, ostali del pa 
prepustijo. Nekaj vpadne sončne svetlobe se odbije od atmosfere, ostali del vpadne svetlobe 
se porabi za segrevanje atmosfere in tal (2). Zemlja seva nazaj v vesolje valovanje z dolgo 
valovno dolžino – infrardeče sevanje. Na poti skozi atmosfero se infrardeče sevanje večkrat 
absorbira in ponovno izseva (3). Odbito infrardeče sevanje dodatno ogreva tla in nižje plasti 
atmosfere. Količina odbitega sevanja je odvisna od tega, kako močno ozračje absorbira 
infrardečo sevanje, torej od tega, koliko je v njej toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega 
dioksida in vodne pare. Če v ozračju naraste količina toplogrednih plinov, se sevalno 
ravnovesje spremeni, s tem pa se spremeni temperatura. 
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Slika 4: Učinek tople grede. 
 
 
Mednje prištevamo: vodno paro, ogljikov dioksid, metan, dušikov oksid, kisik in dušik.  
Na učinek tople grede vpliva koncentracija ogljikovega dioksida, ki nastaja v globinah     
(slika 5). V globini 80 km je temperatura tako visoka, da se kalcijev karbonat začne spajati s 
silicijevim dioksidom, ki je prisoten v zemeljski skorji in plašču. Pri tem se sprošča ogljikov 
dioksid. Ogljikov dioksid najde pot iz zemeljske globine na prosto v atmosfero v vulkanskih 
izbruhih ali pa se pridruži mineralni vodi. Kalcijev karbonat se pogreza in s tem je ogljikov 
krog sklenjen. Ogljikov dioksid torej kroži med atmosfero in kameninami zemeljske skorje. 
Ogljikov dioksid , ki nastane v zemlji, ga štejemo med naravne toplogredne pline. 

 
 
Slika 5: Geokemični ogljikov krog [3] 
 
Koncentracija ogljikovega dioksida pa se je v zadnjih letih povečala. Rezultati meritev 
prikazujejo, da se je koncentracija ogljikovega dioksida povečala za več kot 10% (slika 6) [3]. 
Vzrok za povečanje ogljikovega dioksida v ozračju je poraba fosilnih goril. Prekomerna 
uporaba fosilnih goril povzroči sproščanje ogljikovega dioksida in ostalih  toplogrednih 
plinov, ki naraščajo in se kopičijo v ozračju. Zaradi povečanja toplogrednih plinov več sončne 
toplote in energije odseva nazaj v prostor. Ozračje se segreje.   
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Slika 6: Diagram prikazuje izmerjeno naraščanje koncentracije ogljikovega dioksida (CO2).  
Prikazana je izmerjena koncentracija ogljikovega dioksida v atmosferi od 1957-1990.  
 
Poleg ogljikovega dioksida na segrevanje ozračja vpliva tudi vodna para, ki je najbolj 
razširjen toplogredni plin. Od vodne pare je odvisno vreme. Največja možna količina vodne 
pare v ozračju ima določeno mejo, ki je odvisna od temperature zraka. Topel zrak lahko 
zavzame več vodne pare kot hladen. Vodna para pride v zrak z izhlapevanjem z vodnih 
površin in vlažnih tal. Vodna para je lažja od zraka in se dviga v višine. Ko je zrak pri 
določeni temperaturi in koncentraciji nasičen z vodno paro, le ta spremeni agregatno stanje iz 
plinastega v tekoče. Človek na koncentracijo vodne pare v ozračju nima neposrednega vpliva. 
Vpliva pa nanjo posredno, saj je koncentracija odvisna od vremena, povprečne temperature in 
drugih dejavnikov, na katere človek lahko vpliva. Ker je ta povezava močno nelinearna, 
vodna para v ozračju dejansko kot neke vrste ojačevalec močno poveča človekov vpliv na 
globalno klimo. Izračunali so, da če je v zraku koncentracija vodne pare 4%, se povprečna 
temperatura zviša za 30 °C, medtem ko ostali plini skupaj zvišajo temperaturo le za nekaj 
stopinj. V tabeli lahko vidimo vplive posameznega toplogrednega plina na segrevanje ozračja. 
 
 
 Plin   % v zraku            Δ T   
N2    78     0,2 
02    21    0,0005 
Ar     1     malo 
CO2    0,0353     2 
H2O    do 4    30 
CH4    0,00017    malo 
DRUGI PLINI    0,0005    malo 
 
Tabela 1: Vpliv posameznega toplogrednega plina na segrevanje ozračja 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Gobalni klimatski modeli napovedujejo povišanje temperature na Zemeljskem površju. Na 
naraščanje temperature vpliva več pojavov. Poleg naravnih pojavov ima tudi človek vpliv na 
klimo. Zaradi naraščanja koncentracije toplogrednih plinov se je povprečna temperatura na 
Zemlji v minulem stoletju povečala za 0,6 °C. Posledice segrevanje ozračja so vidne že danes.  
V prihodnosti pa se lahko temperatura zviša okoli 1,5 – 4,5 °C do konca stoletja, spremenila 
se bo količina in porazdelitev padavin, ker se bo povečalo izhlapevanje iz oceanov. Grozi nam 
taljenje ledu in ledenikov, s tem pa je povezana posledica dvigovanja  morske gladine. 
 
Omenjene spremembe bi lahko bistveno vplivale na ekosisteme. Ekološke spremembe lahko 
spremenijo bogastvo številnih vrst in njihovo populacijo. Lahko pride do izumrtja vrst, prav 
tako pa tudi do težav s pridobivanjem hrane. Obstajajo tudi pozitivni učinki kot npr. zaradi 
naraščanja morske vode in s tem večanje višinske razlike med plimo in oseko, lahko imamo 
elektrarne na morsko vodo. 
 
Poskusimo zaščititi naš planet, tako da preprečimo naraščanje toplogrednih plinov v ozračju, 
npr. z uporabo čistih obnovljivih energijskih virov in z varčevanjem energije. Tako bi lahko 
ohranili naš planet, njegovo biološko raznovrstnost in sposobnost pridobivanja hrane za 
bodoče generacije. 
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