
 

 

 

 

 

 

17 mitov in resnic  
o podnebnih spremembah 
 

Ali se planet v resnici segreva? 

Ali gre za naravne procese? 

Kako zanesljivi so modeli za podnebje v prihodnosti? 

Ali ne bi bile napovedane spremembe koristne? 

Ali strokovnjakom lahko zaupamo? 

Ali so ukrepi proti podnebnim spremembam ekonomsko upravičeni? 

 

 

Prevladujoče mnenje znanosti, politike, gospodarstvenikov in javnosti po celem svetu je, 
da so podnebne spremembe ena najresnejših groženj človeštvu in da so izpusti 
toplogrednih plinov iz človeških dejavnosti vzrok za večino segrevanja našega planeta  
v zadnjem stoletju. Navkljub temu pa se v svetu v zadnjih desetletjih, v Sloveniji pa v 
zadnjem letu, oglašajo tudi podnebni skeptiki, ki dvomijo v osnovna spoznanja znanosti 
in nas odvračajo od ukrepanja. Gre predvsem za članek Antona Komata v Mladini 
avgusta 2008, intervjuje profesorja Freda Singerja septembra 2008, kolumne Keitha 
Milesa v Financah jeseni 2009, izid knjige češkega predsednika Vaclava Klausa »Modri 
planet v zelenih okovih« in članek Miša Alkalaja v reviji Playboy oktobra 2009.  

Prav je, da se argumenti obeh strani soočijo in prav s tem namenom je nastal pričujoči 
dokument. V njem smo strnili nekaj najpomembnejših »mitov«, na katerih temelji 
podnebna skepsa in nanje odgovarjamo s stališča prevladujoče znanosti. 

 

Avtorji: Nina Tome, Gregor Vertačnik in Vida Ogorelec Wagner 

 

Ljubljana, november 2009, www.umanotera.org/ 
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Ali se planet v resnici segreva? 

1. mit: Segrevanje v zadnjih sto letih ni nič 
posebnega, saj se Zemljino podnebje neprestano 
spreminja in na to dogajanje človeštvo nima vpliva 

Naš planet je šel v svoji zgodovini skozi mrzla in topla obdobja, na katera človeštvo ni 
imelo vpliva. Najbolj znani primeri so ledene dobe, regijsko omejeno »srednjeveško toplo 
obdobje«, ko je v Angliji uspevalo grozdje in pa »mala ledena doba«, ko je reka Temza 
čez zimo občasno zamrznila. A dvig povprečne svetovne temperature za okoli 0,74°C, ki 
smo mu priča v obdobju 1906–2005,1 je prevelik, da bi ga lahko pripisali le naravnim 
dejavnikom (Slika 10). Zemljino podnebje je kompleksno in nanj poleg lastnosti oceanov, 
kopnega in ozračja na daljši rok vplivajo astronomski dejavniki (oblika in usmerjenost 
Zemljine tirnice, nagib Zemljine osi, Sončev izsev), na krajši rok pa zlasti ognjeniška 
dejavnost (npr. izbruh Pinatuba l. 1991). A tudi ko upoštevamo vse naravne dejavnike, 
ne moremo razložiti dviga temperatur na kopnem in v morjih, ki smo mu priča v zadnjih 
100 letih (Sliki 1 in 2).2 

 

 

Slika 1: Odstopanje temperature kopnega in oceanov v obdobju 1880-2008 glede na referenčno obdobje 
1951–1980. Neprekinjeni črti predstavljata drseči petletni povprečji. S slike je razvidno hitrejše segrevanje 
kopnega in večje medletno nihanje. Vir: NASA GISS (Goddard Institute for Space Studies) Surface 
Temperature Analysis, http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A4.lrg.gif.  
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Slika 2: Nekatere rekonstrukcije odklona povprečne temperature od nedavnega dolgoletnega povprečja na 
kopenskem delu severne poloble za obdobje 200-2000 n.š. Vir: Real Climate, Progress in reconstructing 
climate in recent millennia, http://www.realclimate.org/index.php/archives/2008/09/progress-in-millennial-
reconstructions.  

 

Življenje, kot ga na Zemlji poznamo danes, omogoča učinek tople grede, saj je 
temperatura na Zemlji zaradi toplogrednega učinka okoli 33 °C višja, kot bi bila brez nje.3 
4 Toplogredni plini (TGP), kot so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4) in vodna para 
(H2O), delujejo kot nekakšna odeja okrog Zemlje. Ti plini sončnim žarkom dovoljujejo 
skoraj nemoten prehod do Zemljinega površja, prestrežejo pa večino zemeljskega  
sevanja navzgor – ozračje je za kratkovalovno sevanje dosti bolj prepustno kot za 
dolgovalovno. Najenostavnejši opis, zakaj toplogredni plini zvišajo temperaturo površja, 
je sledeč: Ozračje, ki deloma prestreže dolgovalovno sevanje površja, del tega sevanja 
vrne nazaj proti površju, zato se le to segreje. To dodatno segretje površja poveča tok 
dolgovalovnega sevanja navzgor, tako da več sevanja uide v vesolje in vzpostavi se 
ravnovesje (Slika 3).a  
                                                
a Zemlja dejansko izgublja toploto v glavnem prek sevanja troposfere, medtem ko sončno sevanje v 
glavnem greje površje. Toplogredni plini in konvekcija (navpično mešanje zračnih mas) v troposferi 
povzročita, da temperatura zraka z višino običajno pada; v povprečju znaša padec 6,5 °C na vsak višinski 
kilometer (Temperature in the Troposphere). Brez toplogrednih plinov bi se na površju absorbirano sončno 
sevanje uravnovesilo z dolgovalovnim sevanjem površja nazaj v vesolje. Zemljino ozračje pa je le deloma 
prepustno za dolgovalovno sevanje, zato se sončno sevanje uravnovesi deloma s sevanjem površja, deloma 
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Glede na povedano lahko sklepamo, da morajo vsa povišanja v količinah TGP nujno 
imeti vpliv na omenjeno energijsko ravnotežje - z zmanjševanjem prosojnosti ozračja za 
dolgovalovno infrardeče sevanje se povečuje temperatura na Zemljinem površju. Iz 
plinov, peloda in ostalih delcev, ujetih v skladih polarnega ledu, vemo, da so količine 
CO2 v ozračju danes za 35 odstotkov višje, kot so bile kadarkoli v vsaj zadnjih 650.000 
letih (Slika 4).5 
 

 

Slika 3: Povprečna energijska bilanca Zemlje (desno). Vir: Kiehl in Trenberth (1997): Earth’s Annual Global 
Mean Energy Budget, Bull. Am. Met. Soc. 78, str. 197-208. 

 

                                                                                                                                            

s sevanjem iz troposfere. Ker je temperatura v troposferi nižja od temperature tal, se mora temperatura tal 
glede na primer brez toplogrednih plinov dvigniti, da lahko Zemlja po Stefanovem zakonu izseva enako 
količino energije kot jo prejme od Sonca. Odtod izvira prej omenjena razlika 33 °C. Potrebno je poudariti, da 
je izračunana razlika le približna ocena toplogrednega učinka, saj bi se zemeljsko površje ob izgubi 
toplogrednih plinov precej spremenilo in tako vplivalo na energijsko bilanco. 
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Slika 4: Spreminjanje koncentracij treh TGP in devterija (kazalec temperature) na osnovi analiz iz vzorcev  
v antarktičnih ledenih vrtinah za obdobje 650.000 let. Čas teče od leve proti desni, na skrajni desni je 
sedanjost. Sivi pasovi ponazarjajo medledena obdobja. Vir: IPCC AR4 (2007): Tehnični povzetek prve 
delovne skupine, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-ts.pdf, str. 24. 

 
Iz analize koncentracije izotopov ogljikovega dioksida in koncentracije kisika v ozračju 
vemo, da so za to povečini krivi sežiganje fosilnih goriv, proizvodnja cementa in 
požigalniški način krčenja gozdov.6 Dvig svetovne temperature pri tleh sovpada s tem, 
kar nam govori znanost: je večinoma posledica naraščanja CO2 in ostalih TGP v 
atmosferi.7  

Dejstvo je, da so se naravne spremembe dogajale tudi v preteklosti, vendar je prevečkrat 
spregledano, da so v skrajnih primerih vodile v masovno izumrtje živih bitij. V zgodovini 
našega planeta močno povečane koncentracije TGP niso nič novega,8 so pa nekaj 
popolnoma novega za človeka9 in vrsto drugih živih bitij. Obstaja velika verjetnost, da 
bodo izpusti TGP (če jih ne bomo omejili) povzročili spremembe, večje od česarkoli, 
čemur je bil človek priča v zadnjih 10 tisoč letih.10 Segrevanje lahko pripelje do takšnih 
podnebnih sprememb, kot je prekinitev termohalinega oceanskega kroženja, kar bi na 
glavo postavilo podnebje celotnih celin.11 Lahko se celo zgodi, da svet postane tako 
neprijazen, da življenje na njem za človeka ne bo več mogoče oziroma bo zelo oteženo.  
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2. mit: Zime so v zadnjem času hladnejše, svetovna 
temperatura po letu 1998 ne narašča več 

Med seboj neodvisne znanstvene študije dokazujejo, da se Zemljino podnebje skozi 
zadnje stoletje, v vseh letnih časih in skoraj vseh regijah, segreva (študije so povzete  
v Četrtem poročilu IPCC-ja iz leta 2007).12 Skeptiki kot dokaz o vse hladnejših zimah 
velikokrat navajajo zimo 2002/2003, ki naj bi bila na severovzhodu ZDA rekordno mrzla, 
kar pa ne drži.13 Krajša obdobja hladnega vremena na določenem območju niso 
verodostojen pokazatelj, da se podnebje ne segreva, saj se »vreme« nanaša na 
atmosferske pogoje v določenem času in na določenem kraju, medtem ko »podnebje« 
pomeni dolgoročno povprečno vreme oziroma vremensko statistiko na istem kraju.  
Trditve znanstvenikov, da se podnebje segreva, so osnovane na dejstvu, da v večjem 
delu sveta povprečna temperatura v daljšem časovnem obdobju (zadnja desetletja) 
narašča in ne pada.14 Navkljub globalnemu segrevanju bomo zaradi vremenske 
spremenljivosti občasno še vedno priča nenavadno mrzlim zimam, vendar pa bodo te  
v vse toplejšem podnebju vse redkejše (Slika 5). 
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Slika 5: Shematski prikaz spremembe pogostosti toplih in hladnih dni v bistveno toplejšem podnebju ob 
enaki temperaturni spremenljivosti v nekem kraju. Ob segretju se pogostost podpovprečnih temperatur 
zmanjša in nadpovprečnih poveča. Še zlasti je to, relativno gledano, očitno pri ekstremnih vrednostih. 

 

Nedavno se je med skeptiki razširil mit o ustavitvi svetovnega segrevanja od leta 1998 
dalje. Upočasnjena rast temperatur v zadnjih letih ni v nasprotju z napovedmi IPCC, saj 
je naravna spremenljivost podnebja na krajši časovni skali (npr. močan el ninjo 1997/98) 
vsaj tako pomembna kot antropogeno segrevanje. Poleg tega je izračun temperaturnega 
trenda od leta 1998 dalje precej odvisen od podatkov (GISS, HadCRU…), tako da je 
trditev skeptikov o ustavitvi segrevanja na precej trhli osnovi (Slika 6).15 Še več, ocena o 
velikosti linearnega časovnega trenda je na tako kratkem časovnem obdobju, kot je 
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1998–2008, obremenjena z veliko napako. Razpon izračunanega trenda pri 95 % stopnji 
zaupanja znaša na nizu mesečnih vrednosti NASA GISS od +0,2 °C/100 let do +1,8 
°C/100 let in pri nizu RSS od --1,6 °C/100 let do +0,3 °C/100 let. Ker pa mesečna niza 
vsebujeta izrazito avtokorelacijo (sosednje vrednosti še zdaleč niso neodvisne ena od 
druge), je dejanski razpon znatno večji. Zaradi merilne napake pa se dejanski razpon še 
dodatno nekoliko poveča. Po scenarijih IPCC naj bi trend v tem času znašal okoli 2 
°C/100 let. Na podlagi podatkov tega izbranega obdobja lahko zaključimo le to, da ne 
nasprotujejo projekcijam IPCC. Šele naslednja leta meritev bodo dokončno potrdila ali 
ovrgla mit o ustavitvi segrevanja.  
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Slika 6: Potek povprečne svetovne letne temperature z linearnim trendom v obdobju 1998–2008 glede na 
povprečje istega obdobja. Prikazane vrednosti NASA GISS, HadCRU in NCDC so odkloni pri tleh, medtem 
ko UAH in RSS predstavljata satelitske meritve spodnje troposfere. Pri HadCRU in RSS ni upoštevano 
celotno površje Zemlje. Nenavadno veliko je odstopanje satelitskih meritev od ostalih treh nizov v letih 1998 
in 2008, sicer so nizi bolj ali manj skladni. Satelitske meritve nakazujejo blag negativni trend, dva od ostalih 
nizov pa pozitivni trend. Pri vrednotenju trendov je potrebno posebej izpostaviti negotovost izračunanih 
trendov (glej glavno besedilo). Viri podatkov: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A2.txt (NASA 
GISS), http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/hadcrut3vgl.txt (HadCRU), 
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/anomalies/annual.land_ocean.90S.90N.df_1901-2000mean.dat (NCDC), 
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/uahncdc.lt (UAH) in 
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/rss_monthly_msu_amsu_channel_tlt_anomalies_land_and_o
cean.txt (RSS). 
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3. mit: Polarni led in ledeniki se ne krčijo, temveč 
naraščajo 

Skladno s svetovnim segrevanjem, napovedmi podnebnih modelov in pričakovano 
okrepitvijo segrevanja na visokih geografskih širinah (zaradi pozitivne povratne zanke 
med albedom, temperaturo in ledom), se obsegb in površina arktičnega morskega ledu v 
dobi satelitskih meritev zmanjšujeta, zlasti v poletnih in jesenskih mesecih.16 Zmanjšanje 
obsega arktičnega morskega ledu v septembru, ko le ta običajno doseže minimalni letni 
obseg, znaša od leta 1979 dalje okoli 11 % na desetletje in je statistično značilno (Slika 
7). V zadnjih letih se je zmanjšala tudi povprečna debelina ledu, zlasti pa obseg površin 
z večletnim ledom, ki najlaže kljubuje poletnim temperaturam in sončnemu obsevanju.17 
Nasprotno površina morskega ledu na južni polobli od leta 1979 dalje narašča, a 
sprememba še ni statistično značilna in je tudi sicer znatno manjša kot na severni 
polobli.18 

 
Slika 7: Povprečni septembrski obseg arktičnega morskega ledu (v milijonih km2) v obdobju 1978–2009. Vir: 
National Snow and Ice Data Center (NSIDC), http://nsidc.org/news/press/20091005_minimumpr.html.  

 

Gravimetrične satelitske meritve kažejo na povečano poletno taljenje in izgubljanje mase 
grenlandskega ledenega pokrova v zadnjih letih.19 20 Samo v obdobju 2003–2007 je 
ledeni pokrov izgubil skoraj bilijon ton mase. Za primerjavo, to ustreza približno 50 
metrov debeli plasti ledu na območju, velikem kot Slovenija. Na podlagi satelitskih 
meritev je težko dovolj točno izračunati masno bilanco antarktičnega kopenskega ledu  
v zadnjih desetletjih, verjetno pa je bila vsaj v obdobju 1993–2003 negativna.21  

                                                
b Obseg ledu je vsota površin manjših območij, kjer ledene površine prekrivajo vsaj 15 % morja. 
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Vedno več je tudi dokazov, da podnebne spremembe povzročajo krčenje in tanjšanje 
mnogih ledenikov po vsem svetu. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko do konca tega 
stoletja ledeniki v mnogih gorovjih sveta popolnoma izginili, kar bi nevarno ogrozilo 
oskrbo z vodo.22 Alpski ledeniki so od leta 1850 do 2000 izgubili 50 % svoje površine in 
skoraj tretjino prostornine.23 

 

           

Slika 8: Kumulativna specifična masna bilanca ledenikov, izraženo v metrih debeline, od leta 1945 dalje. Vir: 
UNEP in World Glacier Monitoring Service (2008): Global Glacier Changes: facts and figures, 
http://www.grid.unep.ch/glaciers/pdfs/5.pdf.  
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4. mit: Izjemni vremenski dogodki v zadnjih letih niso 
povezani s spremembami podnebja 

Izjemni vremenski dogodki, ki smo jim priča v zadnjih letih, kot so rekordni vročinski 
valovi (npr. poletje 2003 v srednji in zahodni Evropi), močna neurja (poleti 2008 v 
Sloveniji) in gozdni požari (npr. v Avstraliji februarja 2009) so pojavi, ki so del vremenske 
spremenljivosti in bi se pojavljali tudi ob dokaj stalnem podnebju. Zaradi segrevanja 
ozračja pa nekateri od izjemnih vremenskih dogodkov postajajo čedalje močnejši 
oziroma se veča pogostost dogodkov nad določenim pragom.24 Med takšne dogodke 
sodijo vročinski valovi, najverjetneje pa tudi močna neurja (zaradi večje vsebnosti vodne 
pare v ozračju) in poletne suše (zaradi povečanega izhlapevanja pri višji temperaturi). 
Nekateri znanstveniki ocenjujejo, da so emisije TGP, ki jih je v ozračje spustil človek, že 
zdaj podvojile verjetnost izjemnih vročinskih valov, kot je bil vročinski val v Evropi leta 
2003, ko je umrlo 38.000 ljudi.25 Tega leta so temperature v Veliki Britaniji prvič, odkar so 
z meritvami temperature pričeli leta 1860, presegle 37,8 °C (100°F).26 Ta vročinski val je 
bil del nenavadno vročega poletja v večjem delu Evrope, ki je bilo najverjetneje 
najtoplejše vsaj v zadnjih 500 letih.27 Nasprotno bodo zelo nizke temperature (npr. v 
Ljubljani pod –15 °C) vse redkejše. Primer spremembe pogostosti določenih temperatur 
zaradi podnebnih sprememb je prikazan na Sliki 5. 

Globalno segrevanje bo oziroma je že prispevalo k več resnim sušam v različnih 
regijah,28 vročina pa ustvarja idealne pogoje za širjenje gozdnih požarov. Globalno 
segrevanje prav tako podaljšuje sezono požarov in pospešuje širjenje drevesnih 
zajedavcev, ki za sabo puščajo velike površine odmrlih ali oslabelih, za požare dovzetnih 
dreves. Količina požganih gozdov v zadnjih desetletjih v določenih regijah na letni ravni 
narašča (npr. na Arktiki). 29 Aljaska je svoj najhujši požar doživela leta 2004, sovpadel je 
z najbolj toplim in tretjim najbolj suhim poletjem v zgodovini meritev.30 

Pogostost beljenja koralnih grebenov je od leta 1979 dalje v porastu. Večina dokazov 
govori v prid temu, da je masovno beljenje, ki vodi v izumiranje koral, posledica 
podnebnih sprememb.31 Višanje temperature morja povzroča odmiranje alg, ki živijo v 
simbiozi s koralami samimi in tako pride do pojava beljenja koral – povprečna 
temperatura na gladini morja je v mnogih tropskih predelih narasla za skoraj 1°C v 
zadnjem stoletju. V letih 1997 in 1998 je rekordno beljenje kot posledica močnega el 
ninja poškodovalo 16% svetovnih koralnih grebenov in ubilo tudi 1000 let stare korale.32



12 | 17 mitov in resnic o podnebnih spremembah, Umanotera 2009 

Ali ne gre za naravne procese? 

5. mit: Povezava med TGP in temperaturo je 
vprašljiva, saj se je med letoma 1940 in 1970, ko so 
emisije TGP naraščale, globalna temperatura znižala 

Povprečna temperatura na severni polobli je v tem času res upadala, a ker je globalna 
temperatura v večletnem obdobju odsev različnih dejavnikov, kot so ogrevalni učinek 
TGP, ogrevalni učinek saj na tleh, hladilni učinek sulfatnih aerosolov in vulkanskih 
izbruhov, spremembe v aktivnosti Sonca ipd., je bil padec temperature posledica 
prevlade hladilnih dejavnikov in ne odsotnosti ogrevalnih dejavnikov zaradi človeških 
izpustov TGP (Slika 10). Ločevanje med naravnimi in človeškimi dejavniki omogoča 
statistična analiza meritev in modelskih izračunov na daljšem časovnem obdobju (nekaj 
desetletij). Izpostaviti kratko časovno obdobje in trditi, da temperatura ni skladna z 
dvigom koncentracij toplogrednih plinov, pomeni prezrtje množice ostalih dejavnikov, ki 
vplivajo na segrevanje in hlajenje ozračja v kratkih časovnih obdobjih, kot so el nino/la 
ninja oziroma južno nihanje, druga temperaturna nihanja oceanov, izbruhi vulkanov in 
Sončeva aktivnost.  

6. mit: Ljudje nismo odgovorni za povečanje 
koncentracije CO2 v ozračju – količina človekovih 
izpustov je veliko manjša od naravnih virov 

V znanosti neizpodbitno velja, da smo ljudje krivi za povečane količine CO2 v ozračju v 
zadnjih dveh stoletjih.33 V predindustrijski dobi so bili veliki naravni izpusti CO2 
uravnoteženi z naravnimi ponori, kar je večinoma vzdrževalo stabilno raven plina v 
daljših časovnih obdobjih (nekaj tisoč let). Človekovi izpusti pa so kljub temu, da so 
manjši od naravnih, to ravnovesje podrli, saj predstavljajo presežek, ki ga naravni 
procesi niso zmožni hitro uravnovesiti.34  

Res je sicer, da CO2 predstavlja le majhen delež v atmosferi, a ima že majhno 
povečanje njegove količine velik vpliv na naše podnebje. Čeprav je koncentracija glavnih 
plinov, dušika, kisika in argona, v ozračju znatno večja, ti nimajo toplogrednega učinka in 
vpliva na segrevanje. Najbolj pogost in pomemben TGP v ozračju je vodna para, a 
človekova dejavnost nanjo nima pomembnega vpliva, saj se presežki vodne pare v 
ozračju prek padavin hitro izločajo. Nasprotno znaten del človekovih izpustov ogljikovega 
dioksida ostane v ozračju več desetletij, preden ga uspejo naravni procesi absorbirati. 
Pred industrializacijo je CO2 po številu delcev zavzemal le 0,028 % atmosfere ali 280 
ppm (»parts per million« – delcev na milijon vseh delcev).35 Danes zaradi človekove 
dejavnosti v preteklosti, zlasti sežiga fosilnih goriv in sprememb v rabi tal (npr. sečnja 
gozdov), zavzema prek 380 ppm (Slika 9).36 Majhna sprememba v absolutnem smislu, a 
velika v relativnem, je povzročila rast globalne povprečne temperature za nekaj desetink 
°C v zadnjem stoletju.  
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Slika 9: Rast koncentracije ogljikovega dioksida na observatoriju Mauna Loa na Havajih od začetka 
sistematičnih meritev l. 1958. Sezonsko nihanje je odraz sezonskega cikla biomase v vsrkavanju in 
oddajanju ogljikovega dioksida na severni polobli. Vir: Tans, dr. Pieter, NOAA/ESRL, 
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends.  

7. mit: Segrevanje v zadnjem stoletju je posledica 
naravnih dejavnikov, kot so Sončeva aktivnost, 
kozmični žarki, prehod iz »male ledene dobe«, ipd. 

Čeprav so bili toplogredni plini pomemben del vzrokov za podnebne spremembe v daljni 
preteklosti,37 so TGP, ki jih je v zrak spustil človek, ne samo ključni dejavnik, temveč tudi 
povod spremembam v zadnjem stoletju. Če v podnebnih modelih združimo naravne 
dejavnike (vključno z nihanjem aktivnosti Sonca, vulkanskimi izbruhi, ipd.) in človeške 
dejavnike (vključno z vplivi TGP in žveplenimi delci),c je simulirana temperatura zelo 
podobna izmerjeni v zadnjih 140 letih. Če izpustimo človeške dejavnike, se simulirane 
vrednosti ne skladajo z izmerjenimi. Ti rezultati so najboljši dokaz, da človek vpliva na 
podnebne spremembe in je skoraj gotovo glavni krivec za izrazito segrevanje v zadnjih 
dveh desetletjih (Slika 10).  

 

                                                
c Žvepleni delci oziroma sulfatni aerosol, ki ga ustvarja človek pri izgorevanju fosilnih goriv, še posebej 
premoga, v zraku odseva sončno svetlobo in hladi Zemljino površje. 
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Slika 10. Primerjava med odstopanji izmerjene temperature na kopnem (črno) in AOGCM simulacijo z (a) 
upoštevanimi človeškimi in naravnimi dejavniki in (b) zgolj naravnimi dejavniki. Vir: IPCC AR4 (2007): 
Understanding and Attributing Climate Change, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-
chapter9.pdf, str. 684. 

 

Povod za zadnje ledene dobe in medledena obdobja so astronomski dejavniki. Zemljina 
tirnica okrog Sonca in nagib Zemljine osi se s časom spreminjata, kar je pokazal že 
srbski astronom Milutin Milanković v 20. letih prejšnjega stoletja. Dokaze za to najdemo 
v ledenih skladih Grenlandije in Antarktike, ki kažejo na to, da je najprej narasla 
temperatura, temu pa je sledilo povišanje količin CO2, ki je pomembno okrepilo začetno 
ogrevanje v prehodu iz ledene v medledeno dobo.38 39 Glavni razlog za spremembe v 
koncentraciji CO2 v preteklosti so bili oceani – ko se segrevajo, oddajajo CO2, ko se 
ohlajajo, ga vsrkavajo. Kopno ob segrevanju prav tako oddaja izpuste TGP. Višanje 
izpustov TGP v atmosferi povzroči pozitivno povratno zanko – še bolj segreva ozračje. V 
nasprotju s tem naravnim procesom pa danes zagotovo vemo (prek izotopske analize, 
glej 1. mit), da povišanje količin CO2, ki smo mu priča sedaj, ni posledica naravnih 
dejavnikov.  

Skeptiki trdijo, da so Sončeve pege (hladnejša območja z močnim magnetnim poljem na 
Soncu) ključni vzrok segrevanja v zadnjem stoletju. Dejstvo je, da v zadnjih 25 letih (ko 
se podnebje pospešeno segreva), neposredna satelitska in druga merjenja kažejo prej 
na splošno upadanje kot na naraščanje Sončeve aktivnosti (Slika 11).40 Spremembe v 
aktivnosti Sonca so v zadnjem stoletju najverjetneje k segrevanju pripomogle praktično 
zanemarljivo.41 42Pogosto se skeptiki sklicujejo na malo ledeno dobo (regionalnohladno 
obdobje sredi 2. tisočletja),43 češ da je segrevanje ozračja posledica naravnega 
okrevanja po mrzlem obdobju. Ta mit sloni na predpostavki, da obstaja neke vrste 
podnebno ravnovesje, h kateremu se Zemlja še vedno približuje in da je segrevanje v 
20. stoletju le posledica padca temperatur v mali ledeni dobi. Modelski izračuni (Slika 10) 
jasno kažejo, da to ne drži. Medtem ko lahko spremembe v Sončevi aktivnosti in 
povečana vulkanska aktivnost pojasnita prehod v malo ledeno dobo, ne moreta pojasniti 
izrazitega segrevanja v 20. stoletju. 
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Slika 11: Spreminjanje Sončeve aktivnosti od leta 1975 dalje. Vir: Rohde, Robert A., Global Warming Art, 
http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Solar_Cycle_Variations_png.  

 

Naslednja med teorijami, ki so povezane s Sončevo dejavnostjo, in je popularna zlasti  
v zadnjih letih, se tiče kozmičnih žarkov. Visokoenergetski kozmični žarki izvirajo izven 
Osončja in so hitro premikajoči se delci, ki v atmosferi sproščajo električni naboj in svojo 
kinetično energijo. Poskusi v laboratorijih namigujejo, da bi kozmični žarki lahko igrali 
pomembno vlogo pri nastajanju oblakov. Kozmični žarki ob trkih z molekulami v ozračju 
ustvarjajo majhne skupke, vplivali pa lahko tudi na nastanek večjihkondenzacijskih jeder, 
na katerih se tvorijo oblačni delci.44 Zaenkrat pa ni nobenih dokazov za očitno in fizikalno 
podkrepljeno povezavo med kozmičnimi žarki in količino oblakov v atmosferi.45 46 Še več, 
nekatere študije celo kažejo, da spremenljivost toka kozmičnih žarkov v skladu s 
Sončevo aktivnostjo še zdaleč ne more opazno vplivati na količino kondenzacijskih 
jeder.47 Tok kozmičnih žarkov v zadnjih desetletjih ne kaže izrazitega trenda kot ga 
temperatura, kar je še en argument proti ključni vlogi kozmičnih žarkov v sedanji 
podnebni spremembi (Slika 12). 
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Slika 12: Primerjava odklona v izmerjeni svetovni temperaturi (CRU SAT) in normaliziranega toka kozmičnih 
žarkov v zadnjih desetletjih. Medtem ko je temperaturni trend statistično značilen, ga pri kozmičnih žarkih 
praktično ni. Vir: RealClimate, Taking Cosmic Rays for a spin, 
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/10/taking-cosmic-rays-for-a-spin.  

8. mit: Globalno segrevanje je posledica urbanizacije 
(učinek mestnega toplotnega otoka)  

Res je, da je urbanizacija povzročila dvig temperature na lokalni ravni in lahko 
potencialno vpliva na izračun svetovnega trenda v temperaturi, saj se številne 
meteorološke postaje nahajajo na urbanih predelih. Čez dan ogrete zgradbe in 
asfaltirane površine zlasti v nočnem času ogrevajo okolico, tako da je v mestu tudi za 
nekaj stopinj Celzija topleje kot v okolici. Manj pomembna dejavnika, ki dodatno 
prispevata k toplotnemu otoku, sta tudi odvečna toplota, ki nastaja pri kurjenju in porabi 
električne energije ter zmanjšano izhlapevanje iz asfaltiranih in betonskih površin. A 
trditev, da je dvig svetovne temperature posledica urbanizacije, je napačna, saj se pred 
analizo izmerjene podatke v postopku, imenovanem homogenizacija, popravijo.48 49 
Urbanizacija ima zanemarljiv vpliv na globalne in celo regionalne temperaturne trende.50 
Poleg tega je v 20. stoletju narasla tudi površinska temperatura oceanov.51 
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Kako zanesljivi so modeli za podnebje  
v prihodnosti? 

9. mit: Računalniški modeli še vremena za nekaj dni 
vnaprej ne napovedo točno, kaj šele podnebja v 
prihodnosti 

Napovedi podnebja v prihodnosti so zelo drugačne od napovedi vremena, čeprav so si 
računski modeli v osnovi podobni.52 Razliko med vremenom in podnebjem ponazarja 
primer s kocko pri igrah na srečo. Pri idealni kocki je verjetnost, da pade katerakoli od 
cifer, enaka. Če malenkost obrusimo eno od ploskev, potem verjetnost, da vržemo 
določeno cifro, ne bo več enaka za vse cifre. Sprememba verjetnosti za kakšen odstotek 
nam sicer ne bo omogočila uspešnega napovedovanja iz meta v met (vreme), po dovolj 
velikem številu metov pa bomo lahko sklepali, da kocka ni idealna (podnebje). Danes 
znajo znanstveniki s pomočjo izpopolnjenih podnebnih modelov53 54 s precejšnjo 
natančnostjo rekonstruirati preteklo podnebje, vključno s podnebjem v zadnjih 100 letih 
(Slika 10)55. Računalniški modeli so integralni del znanosti o podnebju in nekaterih 
ostalih vej znanosti, npr. astrofizike in biomedicine. Študije modelskih rezultatov so 
redno objavljene v znanstvenih zbornikih in časopisih ter kot take izpostavljene 
intenzivnemu pregledovanju (recenziji). IPPC je ocenil, da noben model ni najboljši  
in da je pomembno uporabiti in primerjati rezultate različnih modelov. Modele, ki so 
predstavljeni v IPCC-jevem poročilu, so ustvarile različne raziskovalne skupine v ZDA, 
Veliki Britaniji, Nemčiji, Japonski, Franciji, Kanadi, Avstraliji, na Kitajskem in v Švici. 
Napovedi o zvišanju temperature so nastale na podlagi različnih modelov, vključujejo  
pa različne scenarije izpustov emisij in človeškega razvoja v prihodnosti.56  

10. mit: Računalniški modeli, ki napovedujejo 
podnebje v prihodnosti, so nezanesljivi in so osnovani 
na številnih domnevah 

Moderni podnebni modeli so vedno bolj natančni v napovedih prihodnjega in rekon- 
strukciji preteklega podnebja.57 Osnovani so na fizikalnih zakonih, meritvah podnebja in 
razumevanju procesov v naravi. Z računalniškimi simulacijami med-sebojnega odnosa 
različnih sestavin in dejavnikov podnebnega sistema – oblaki, Sonce, oceani, živa bitja, 
onesnaževalci, ozračje ipd. – so znanstveniki uspeli reproducirati celoten potek razvoja 
podnebja v zadnjem stoletju. Pomembno je poudariti, da modeli ne znajo natančno 
napovedati prihodnosti, saj ostaja še nekaj neznank, nekaterih procesov pa še ne 
razumemo dovolj dobro (npr. vpliva aerosolov na oblake) ali pa zanje nimamo zadostnih 
meritev (npr. meritve aerosolov in temperature globoko v oceanih). Da bi ovrednotili 
človeški vpliv na podnebje v prihodnosti, so znanstveniki izdelali številne različne scenarije, 
kakšen bo svet v prihodnosti – rezultat so različne napovedi glede rasti temperature. 
Medtem ko so današnji globalni modeli precej dobri za pretekle in prihodnje podnebje na 
globalni in celinski ravni, je njihova natančnost na manjši skali že zaradi same ločljivosti 
modelov bistveno slabša.58 Metode in modeli, s katerimi izračunavamo podnebje na 
manjših območjih, so sicer še deloma v povojih, a se stalno izboljšujejo.  
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11. mit: Predvidena rast emisij CO2 v scenarijih IPCC 
je nerealistično visoka  

Skeptiki trdijo, da je rast človekovih izpustov CO2 v 90. letih prejšnjega stoletja padla pod 
projekcije IPCC ali da večina scenarijev upošteva veliko naraščanje izpustov metana 
(CH4) v naslednjem stoletju, medtem ko zadnje meritve kažejo na to, da je koncentracija 
metana prenehala naraščati. Dejansko izpusti ogljikovega dioksida v zadnjih letih celo 
prekašajo večino IPCC-jevih scenarijev (Slika 13), naraščanje koncentracije metana pa 
se je res vsaj prehodno ustavilo (zadnje meritve sicer spet kažejo naraščanje).59  

Scenariji IPCC predvidevajo različne stopnje rasti energijske učinkovitosti in obnovljivih 
virov ter različne trende naraščanja ali upadanja TGP (npr. upadanje metana zaradi 
kemične odstranitve iz atmosfere). Le malo je verjetno, da se bo prehod iz sedanje 
družbe, ki temelji na fosilnih gorivih, v družbo, ki bo temeljila na obnovljivih virih energije, 
zgodil sam od sebe – vsaj dogajanje zadnjih let ne kaže na to. Potrebna je politična 
akcija, ki bo temeljito prestrukturirala energijski sistem tako, da bo ta zagotavljal 
pravočasno in pomembno zmanjšanje emisij TGP. Torej so scenariji IPCC z velikimi 
izpusti realni za pričakovan potek brez ukrepov.  

 
Slika 13: Potek svetovnih človekovih izpustov ogljikovega dioksida: scenariji IPCC in dejanski izpusti 
(CDIAC, EIA – tudi rdeče). Vir: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, Raupach et al. (2007): Global and regional drivers of accelerating CO2 emissions, 
http://www.pnas.org/content/104/24/10288.full.pdf+html, str. 24. 
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Ali ne bi bile napovedane spremembe 
koristne? 

12. mit: Segrevanje, ki ga napoveduje IPCC, je 
majhno in ni razloga za skrb  

Povprečna svetovna temperatura se ves čas nekoliko spreminja (Slike 1, 2 in 4). 
Napovedane podnebne spremembe oziroma segrevanje pa bo veliko večje in hitrejše 
kot katerokoli drugo v preteklih 10.000 letih.60 Razlika v povprečni svetovni temperaturi 
med zadnjo ledeno dobo in današnjim časom znaša samo 5°C.61 Pričakovano ogrevanje 
v 21. stoletju je enakega velikostnega reda, zato je smiselno pričakovati obsežne 
spremembe v naravi. Segrevanje bo na visokih severnih geografskih širinah in na 
celinah hitrejše kot na svetovni ravni (Slika 14).62 Napoved spremembe padavin in z njo 
povezanih spremenljivk je precej manj gotova, vseeno pa lahko s precejšnjo 
zanesljivostjo sklepamo na predznak trenda (Slika 15). 

 
Slika 14: Povprečje rezultatov številnih modelov za temperaturno spremembo v izbranih obdobjih 21. stoletja 
glede na obdobje 1980–1999. Vir: IPCC AR4 (2007): Global Climate Projections, 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter10.pdf, str. 776. 
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Slika 15: Povprečje modelskih rezultatov za povprečno spremembo v (a) višini padavin, (b) količini vode v 
tleh, (c) odtoku in (d) izhlapevanju v obdobju 2080-2099 glede na 1980–1999 za scenarij A1B. Sprememba 
je podana v milimetrih na dan. Za črtkana območja vsaj 80 % modelov daje enak predznak v spremembi 
(bodisi zmanjšanje bodisi povečanje). Vir: IPCC AR4 (2007): Global Climate Projections, 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter10.pdf, str. 769. 

 

Poleg postopnega segrevanja veliko skrb predstavljajo nepredvideni skoki v podnebnem 
sistemu.63 Paleoklimatski podatki kažejo, da lahko del podnebnega sistema sorazmerno 
hitro (v nekaj letih, desetletjih) preide iz enega v drugo »ravnovesno« stanje (Slika 16).64 
Na žalost je naše znanje o takšnih spremembah še precej pomanjkljivo, tako da je težko 
govoriti o konkretnih mejah (npr. dvigu temperature), da pride do preskoka. Kmalu bi 
lahko do preskoka v novo podnebno stanje prišlo pri arktičnem morskem ledu. 
Septembra 2007 je obseg dosegel daleč najnižjo raven od začetka satelitskih meritev  
l. 1979, v naslednjih dveh letih pa morski led ni okreval do prejšnjega stanja (Slika 7).65 
Nekateri modelski rezultati nakazujejo na hiter preskok v novo »ravnovesno« stanje.66 
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Slika 16: Dansgaard-Oeschgerjevi dogodki (močne in nenadne otoplitve v delu severne poloble) v zadnji 
ledeni dobi se kažejo kot nenadni dvig koncentracije kisikovega izotopa 18 v dveh ledenih vrtinah 
Grenlandije (spodnji del slike). Na dveh antarktičnih ledenih vrtinah je nihanje v času zadnje ledene dobe 
precej manjše (zgornji del slike). Natančnejša primerjava antarktičnih in grenlandskih vzorcev razkrije 
notranjo nestabilnost podnebnega sistema: toplejša obdobja na Grenlandiji ustreza hladnejšim na Antarktiki 
in obratno. Vir: Dansgaard-Oeschger event, http://en.wikipedia.org/wiki/Dansgaard-Oeschger_event. 

13. mit: Globalno segrevanje in povečane 
koncentracije CO2 bodo koristne 

Vpliv in hitrost sprememb bosta za veliko ljudi in ekosistemov pretežka, da bi se 
prilagodili. Kratkoročno bodo nekateri deli sveta od sprememb imeli koristi: severne 
regije bodo imele daljše rodovitno obdobje in rodovitnejša polja. Več CO2 v ozračju sicer 
pod določenimi pogoji lahko pripomore k hitrejši rasti rastlin – učinek je znan kot gnojilni 
učinek ogljikovega dioksida. A učinek večjih količin CO2 v naravnih ekosistemih po 
določenem času pojenja, saj se rastline na večjo količino CO2 preprosto prilagodijo.67 Še 
več, večje količine CO2 lahko za omejen čas koristijo določenim vrstam rastlin (kot je 
plevel, npr.), ne pa tudi ostalim. Lahko se celo zgodi, da bodo določene vrste zaradi 
prevlade ostalih izginile. Prav tako gnojilni učinek CO2 izgubi na pomenu ob poslabšanju 
drugih, za rastline prav tako pomembnih dejavnikov. Ravno ti dejavniki naj bi se s 
podnebnimi spremembami marsikje poslabšali (suša, vročina…). Napovedi IPCC pa 
kažejo, da se bo vloga prsti oziroma tal okoli l. 2050 obrnila. Iz ponora ogljikovega 
dioksida naj bi postala vir.68  

IPCC poudarja, da je zelo verjetno, da bodo negativni vplivi kmalu prevladali skoraj 
povsod. Negativni učinek sprememb bo (zopet) nesorazmerno padel na razvijajoč se 
svet in revne – na tiste, ki se bodo najtežje prilagodili. Podnebne spremembe bodo tako 
še poglobile neenakosti, npr. v dostopu do pitne vode in hrane ter v zdravju.  
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Verjetne posledice podnebnih sprememb bodo dolgotrajni in intenzivni vročinski valovi, 
močni nalivi, suše, gozdni požari ter izginotje mnogih živalskih in rastlinskih vrst. Poplave 
obalnih predelov zaradi dvigovanja morske gladine bodo vplivale na življenja od 13 do 
88 milijonov ljudi po svetu vsako leto. 69 Manjša je verjetnost, da bo globalno segrevanje 
sprožilo nenadne podnebne spremembe s katastrofalnimi učinki, kot je ustavitev 
severnoatlantskega toka, ki blagodejno vpliva na podnebje zahodne in srednje Evrope; 
tveganja pa vendarle ni možno izključiti (glej 12. mit). Dokaz o nepredvidljivosti določenih 
elementov podnebnega sistema je hitro lomljenje ledenih plošč na Antarktiki – plošče 
Larsen B leta 2002,70 lani in letos pa še Wilkinsonove ledene plošče.71 

Oceno vplivov povečanja globalne temperature od 1 do 6 °C je temeljito obdelal 
znanstveni novinar Mark Lynas v svoji knjigi Šest stopinj, kjer je združil znanstvene 
študije iz različnih virov v zelo nazorno in celovito sliko (tabela spodaj).72 

 

Dvig svetovne 
temperature  

Posledice segrevanja 

1–2
o
C 

Arktični morski led poleti izgine, severni medvedi ostanejo brez doma. Zemljino 
energijsko ravnovesje se dramatično spremeni, saj svetel led blizu severnega tečaja 
med poletnimi meseci nadomesti temnejša površina morja. Pričakovano leta 2030 
ali celo prej. Tropski koralni grebeni doživijo izrazite in ponavljajoče se dogodke 
beljenja zaradi toplejše vode v oceanih, kar povzroči smrt večine koral in uničujoč 
udarec morski biodiverziteti. Suše se širijo preko subtropskih območij; spremljajo jih 
vročinski valovi in gozdni požari. Najhujše posledice občutijo Sredozemlje, 
jugovzhodni del ZDA, južna Afrika in Avstralija. 

2–3
o
C 

Poletni vročinski valovi, podobni vročinskemu valu, ki je v Evropi leta 2003 terjal 30 
000 žrtev, postanejo vsakoletni dogodki. V južni Angliji se temperature dvignejo tudi 
na 40C. Amazonski deževni gozd doseže prelomno točko zaradi visokih temperatur 
in pomanjkanja dežja. 

3–4
o
C 

Sneg in led na gorskih verigah po celem svetu se talita, voda poplavlja nižje ležeča 
mesta in obdelovalno zemljo. Med najbolj prizadetimi so Kalifornija, Peru, Pakistan 
in Kitajska. Svetovna proizvodnja hrane je ogrožena, saj ključne žitnice Evrope, 
Azije in ZDA trpijo sušo, vročinski valovi pa so zdesetkali pridelavo pridelka. 
Spremembe v oceanskem kroženju vplivajo na vremenske vzorce, kar vodi k višanju 
povprečne morske gladine na vzhodni obali ZDA in Velike Britanije. 

4–5
o
C 

Priča smo novi prelomnici -  ogromni izpusti metana zaradi odmrzovanja sibirskega 
permafrosta še pospešujejo globalno segrevanje. Večina območij v južni Evropi, v 
severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in v ostalih subtropskih območjih zaradi vročine in 
suše ni več primernih za življenje. Središče civilizacije se premakne proti poloma, 
kjer temperature in količina dežja (čeprav ta povzroča hude poplave) še omogočajo 
pridelavo hrane. Ledeniki v Andih, Alpah in Skalnem gorovju izginejo. 

5–6
o
C 

Povprečna svetovna temperatura je najvišja v zadnjih 50 milijonih let. Arktična 
območja se soočajo s temperaturami visoko, do 20 °C, nad povprečjem, kar pomeni, 
da so vse leto brez ledu. Območja tropskih, subtropskih in celo zmerno toplih 
geografskih širin so prevroča za poselitev. Naraščanje morske gladine je tako hitro, 
da so obmorska mesta po celem svetu skoraj povsem zapuščena 

6
o
C in več 

Preti nevarnost podivjanega svetovnega segrevanja, ki je najbrž posledica uhajanja 
metana iz oceanov. Bo površina Zemlje postala kot Venera, neprimerna za kakršno 
koli obliko življenja? Večina morskega življenja izgine. Ljudje so omejeni na 
visokogorska območja in polarna območja, njihova populacija se dramatično 
zmanjša. Najbrž izgine tudi do 90% vrst, kar pomeni najhujše množično izumrtje 
življenja v 4,5 milijardni zgodovini Zemlje.  

 

Pregled posledic globalnega segrevanja. Stopinje segrevanja veljajo glede na predindustrijsko obdobje. 
Vir: Lynas, Mark (2007): Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet, Fourth Estate.  
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Ali strokovnjakom lahko zaupamo? 

14. mit: Znanstvenikom, ki napovedujejo globalno 
segrevanje, ne moremo zaupati, saj so še pred nekaj 
desetletji napovedovali ohlajevanje 

Podnebna znanost je od zgodnjih študij precej napredovala. Že v 19. stoletju sta John 
Tyndall in Svante Arrhenius ocenila toplogredni učinek ogljikovega dioksida.73 V prvi 
polovici 20. stoletja je Milutin Milanković postavil temelje teoriji o astronomskih vzrokih 
podnebnih sprememb (ledene dobe/medledena obdobja); so pa k tej teoriji prispevali že 
nekateri pred njim.74 V zadnjih desetletjih je bil dosežen velik napredek tako v teoriji, 
modelih, kot v paleoklimatologiji (znanosti o podnebju v daljni preteklosti). A celo v 70. 
letih 20. stoletja, ko naj bi domnevno klimatologi večinsko podpirali hipotezo o prihajajoči 
ledeni dobi, je dejansko večina menila, da bo toplogredni učinek CO2 kmalu prevladal na 
ostalimi dejavniki.75 Danes pa o vlogi ogljikovega dioksida kot pomembnega 
toplogrednega plina med klimatologi pravzaprav ni nobenega dvoma več. 

15. mit: Znanost, ki podpira teorijo o globalnem 
segrevanju, je preveč negotova, da bi lahko služila za 
politične odločitve 

Negotovost je neodpravljiv del vsakega znanstvenega znanja. Vendar pa so določena 
dognanja glede globalnega segrevanja neizpodbitna in gotova (glej 1. mit): 

- Osnovne zakonitosti učinka tople grede razumemo zelo dobro76.  

- Izpusti TGP so se od predindustrijskih časov dramatično povečali; da je za to kriv 
človek, je praktično neizpodbitno.77  

- Povprečna svetovna temperatura v zadnjem stoletju je narasla za 0,7 ± 0.2°C.78  

- Zelo verjetno je, da zgolj z upoštevanjem naravnih dejavnikov ne moremo 
razložiti segrevanja v zadnjih 50 letih. Po poročilu IPCC so izpusti TGP glavni 
krivec za segrevanje.79  

Vprašanje, s katerim se ukvarja podnebna znanost, ni, ali se bo globalna temperatura 
zaradi TGP še dodatno dvignila, ampak za koliko in kako hitro. Negotovost velja za oba 
konca podnebnega spektra – katastrofalna podnebna presenečenja so ravno tako 
možna kot spremembe, bistveno manjše od srednje pričakovane vrednosti. V zadevah, 
ki niso podnebne narave, vlade politične odločitve rutinsko sprejemajo s ciljem, da ne bi 
prišlo do nezaželenih rezultatov. Lep zgled pravočasnega ukrepanja, ko je znanost 
uspela dovolj zgodaj prepričati politike, je ratifikacija Montrealskega protokola.80 V 
protokolu je bila zapisana prepoved kemikalij, ki tanjšajo ozonski plašč, ki varuje življenje 
na Zemlji pred škodljivimi učinki ultravijoličnega sevanja. Prepoved je bila sprejeta kmalu 
po tem, ko so znanstveniki grožnjo dodobra spoznali.81 Države so prav tako prepovedale 
uvoz mesa v obdobju bolezni norih krav, navkljub temu, da je bila velika večina goveda 
zdrava.  
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Izpusti, ki jih človek v ozračje spušča danes in jih bo v bližnji prihodnosti, bodo segrevali 
ozračje še naslednja desetletja82 in dvigovali morsko gladino še nekaj stoletij v 
prihodnosti. Zmanjšanje količine emisij glede na ogromno število onesnaževalcev po 
vsem svetu zahteva svoj čas, a tega nimamo prav veliko, če ne želimo preprečiti 
nevarnih in nepovratnih podnebnih sprememb z nedopustno dragimi ukrepi.83 Eden od 
temeljev znanstvene teorije je njena napovedna moč, ki v primeru podnebnih sprememb 
družbi zagotavlja zgodnja opozorila za potencialno nevarne dogodke ali spremembe. V 
večini primerov ni možno vnaprej imeti znanj o grožnji, dokler se ta ne zgodi in je že 
prepozno za ukrepanje. V primeru podnebnih sprememb pa so znanstveniki dali svetu 
zgodnje, jasno in glasno opozorilo glede potencialno nevarnih, nepovratnih in široko 
razširjenih učinkov svetovnega segrevanja. 

Ali so ukrepi proti podnebnim 
spremembam ekonomsko upravičeni? 

16. mit: Naša družba se je v preteklosti že prilagodila 
različnim spremembam, tudi podnebnim se bo. Bolj 
ekonomično je vlagati v prilagajanje, kot pa problem 
reševati. 

Medtem ko smo ljudje kot vrsta preživeli pretekle podnebne spremembe (npr. 
katastrofalni izbruh ognjenikov Toba pred 70.000–75.000 leti), so posamezne civilizacije 
propadle. Mnogo podnebnih in arheoloških študij daje dokaze o propadu različnih 
civilizacij, vključno z Maji in Anasazi v Amerikah. Bili so žrtve podnebnih sprememb, ki 
so vključevale dolgotrajno sušno obdobje.84 Če bomo dovolili globalno segrevanje, kot 
nam grozi po scenarijih IPCC, bomo morda priča največjim spremembam, kar jih je 
človeška civilizacija doživela v zadnjih 10.000 letih.85 

Segrevanje nekje na sredini projekcij IPCC bi imelo pomembne vplive na številne 
gospodarske sektorje, na kmetijstvo, dostop in zaloge pitne vode, obalno in arktično 
infrastrukturo, ipd. Še bolj zaskrbljujoča je izguba življenj zaradi vročinskih valov, neurij, 
poplav, lakote v državah v razvoju in bolezni pljuč zaradi povečanih količin smoga (ob 
višji temperaturi nastane več ozonskega smoga).86 

Revnejše države nimajo sredstev za prilagajanje. Prilagoditveni ukrepi samo zaradi 
dviga morske gladine so ocenjeni na kar nekaj odstotkov BDP-ja določenih držav v 
razvoju in majhnih otoških držav, zato so za mnoge od njih neizvedljivi.87 Podnebne 
spremembe bodo zelo verjetno zaostrile ekonomske in politične probleme. Katastrofe 
zaradi podnebnih sprememb bodo povzročile veliko število beguncev tako v državah v 
razvoju kot v razvitih državah. Otežen dostop do pitne vode in hrane lahko vodi k 
meddržavnim sporom z vplivom na celotne regije. Večina ekosistemov se ne bo zmožna 
prilagoditi na hitre spremembe.88 

Leta 2006 je Nicholas Stern v svojem poročilu »Stern Review: The Economics of Climate 
Change«89 preučil gospodarske posledice podnebnih sprememb. Ocenil jih je takole: 
“Stroški posledic podnebnih sprememb v tem stoletju bodo morda celo presegli škodo, ki 
sta jo povzročili obe svetovni vojni in gospodarska kriza v prejšnjem stoletju skupaj. Če 
ne bomo ukrepali, bo škoda znašala od 5 do 20 % bruto domačega proizvoda (BDP) 
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svetovnega gospodarstva”. V primeru, da bi začeli z zmanjševanjem emisij takoj in se s 
tem izognili najhujšim posledicam, pa so letna vlaganja ocenjena na med 1 in 2 % 
svetovnega BDP. Kaj je torej bolj ekonomično? Za uspešen boj proti podnebnim 
spremembam se bo potrebno tako prilagoditi na podnebne spremembe kot zmanjšati 
človekov vpliv na podnebje.90  

17. mit: Boj s podnebnimi spremembami je predrag in 
svet bi se moral osredotočiti na reševanje drugih 
nujnih problemov, kot je vedno slabši dostop do pitne 
vode in hrane, širjenje bolezni, revščina, ipd. 

Politika reševanja podnebnih sprememb vključuje zmanjševanje stopnje tveganja 
zdravju, kmetijstvu, pitni vodi in ostali škodi, ki bo zaradi podnebnih sprememb nastala. 
Konvencionalna ekonomska analiza lajšanja sprememb ne vključuje dejavnikov, kot je 
nedenarna škoda naravnemu in človekovemu sistemu. Prav tako ne vključujejo 
pozitivnih strani, ki jih spoprijemanje prinaša: napredek v tehnologiji, izobraževanje, nova 
delovna mesta, manjša onesnaženost zraka ipd. Osredotočenje na kratkoročne 
probleme in ne na dolgoročne prednosti spopadanja s spremembami pomeni, da 
zamujamo priložnost, ko bodo naša dejanja še lahko in z manjšim trudom vplivala na 
podnebne spremembe in njihove posledice. Odlašanje z dejanji bo prineslo naslednjim 
generacijam večje in dražje probleme, za mnoge pa strategija reševanja sploh ne bo več 
na voljo.91 
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