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KJE SMO IN KAM GREMO



PRVE ZNANSTVENE OMEMBE



KAJ JE TOPLOGREDNI PLIN?

Za toplogredne pline se smatrajo vsi plini, ki imajo več kot dva atoma.  

Najbolj relevantni so oglikov dioksidCO2, metan CH4 ter dušikov oksid N2O.

Delujejo tako, da vsrkajo izsevano elektromagnetno valovanje, ki ga oddaja zemeljsko površje.
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severni polobli močno pade med junijem in avgustom, ko je v atmosferi povišana koncentracija 
OH, in skokovito naraste med septembrom in novembrom, ko je razkroj vegetacije največji [16]. 
 

3. ABSORPTIVNE LASTNOSTI METANA 
 

Toplogredni plini so vsi plini v atmosferi, ki imajo več kot dva atoma. Tako dušik (N2) in kisik 
(O2), ki sta sicer najpogostejša, ne spadata v to skupino. Do učinka tople grede pride, ko se 
izsevano infrardeče elektromagnetno valovanje (IR-valovanje) z zemeljskega površja absrorbira 
v atmosfero. Plini v atmosferi selektivno absorbirajo različna valovanja. Do absorpcije pride, ko 
je frekvenca valovanja enaka vibracijski (ali rotacijski) frekvenci posamezne molekule. 
Molekula CO2 lahko na primer niha v različnih vibracijskih stanjih (slika 2). Za absorpcijo je 
najpomembnejše upogibanje molekule, saj se njena vibracijska frekvenca nahaja na področju 
IR-sevanja zemeljskega površja [17]. 
 

 
 

Slika 2: Molekula CO2 v različnih vibracijskih stanjih. V mirujočem stanju molekula nima električnega dipola, 
podobno je tudi v primeru simetričnega raztegovanja. Za absorpcijo IR-valovanja sta pomembna asimetrično 

raztegovanje in upogibanje molekule z značilnima frekvencama oz. valovnima dolžinama [17]. 
 
Model molekule CH4 razkrije njeno prostorsko urejenost (slika 3). Ker je molekula bolj 
kompleksna kot molekula CO2, ima več možnih vibracijskih stanj. Posledica tega je, da lahko 
absrobira več frekvenc IR-valovanja. Spektroskopska podatkovna baza HITRAN za metan 
napoveduje 468 013 različnih spektralnih frekvenc [18]. 
 

 
Slika 3. Prostorski model molekule CH4. Struktura razkrije veliko število vibracijskih možnosti. 

 
Druga pomembna lastnost absorbcije IR-valovanja je način prekrivnosti posameznih spektrov 
različnih plinov. Kadar imajo različni plini podobna področja prekrivanja, je skupni učinek 
absorpcije manjši, kot če so ta področja različna. Na bližnjem IR-področju ima CH4 močno 
izraženo absorpcijsko področje okrog valovne dolžine 1670 nm (slika 4). Na tem področju CO2 
ne absorbira IR-valovanja. Takšnih neprekrivnih področij z ostalimi toplogrednimi plini je pri 
metanu več. Zaradi tega se ob povečani koncentraciji CH4 skupni absorptivni učinek atmosfere 
poveča. 
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Slika 4: Absorpcijski spekter CH4, CO2 in mešanice obeh na bližnjem infrardečem področju. OD predstavlja 
optično gostoto plina, Wavelength pa valovno dolžino. Povzeto po Near-Infrared Spectral Analysis of Gas 

Mixtures [19]. 
 
Tretji pomemben učinek je povezan z nizkimi koncentracijami CH4 v atmosferi v primerjavi s 
CO2 (in H2O). Kadar so koncentracije plina majhne, se pri prepustnosti gostote energijskega toka 
(j) povišanje koncentracij pozna močneje, kot če so koncentracije velike (Slika 5). Graf sicer 
prikazuje prepustnost CO2, vendar ta zakonitost velja tudi za CH4 in druge toplogredne pline. 
 

 
Slika 5: Graf prikazuje celotno prepuščeno gostoto energijskega toka IR-valovanja skozi atmosfero v odvisnosti 
od koncentracije CO2. Spremembe prepuščenega toka so zelo občutljive pri nizkih koncentracijah in mnogo manj 

pri visokih. Graf je simulacija podatkov z MODTRAN (http://modtran.spectral.com). 
 
Ker ima molekula CH4 veliko vibracijskih stanj in ker metan tudi pokriva druga spektralna 
področja kot ostali toplogredni plini in ga je v atmosferi relativno malo, so učinki ob povišanih 
koncentracijah mnogo večji, kot so npr. pri CO2. Čeprav trenutna koncentracija metana v 
atmosferi predstavlja le 0,5 % koncentracije CO2, je njegov absorptivni učinek na enoto mase 
plina vsaj 25-krat večji kot pri CO2 [20].  
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UČINEK NA ATMOSFERO

Toplogredne pline za obstoj življenja nujno rabimo. 

Razlika med zdravilom in strupom je doza.

Ogljični fond je torej količina toplogrednih plinov, ki jih še lahko spustimo v atmosfero, preden se planet 
segreje za določeno temperaturo.

Kor varno območje se smatra koncentracija pod 350 ppm.

Ogljikov dioksid CO2 Metan CH4 Dušikov oksid N2O Vir
Približna predindustrijska 
koncentracija

280 ppm 700 ppb 270 ppb IPCC, 2001

Koncentracija leta 1998 365 ppm 1745 ppb 317 ppb IPCC, 2001
Koncentracija leta 2018 407 ppm 1849 ppb 330 ppb EEA, 2020
Življenjska doba 5-200 let 8-12 let 114 let



UČINEK NA ATMOSFERO



OGLJIČNI FOND

Ocene ogljičnega fonda:

Cilj Količina CO2ekv (od 1.1. 2018) Študije
66% da ne presežemo 1,5C 420 GtCO2ekv AR5
50% da ne presežemo 1,5C 580 GtCO2ekv AR5
66% da ne presežemo 1,5C 570 GtCO2ekv GMST
50% da ne presežemo 1,5C 770 GtCO2ekv GMST
66% da ne presežemo 2C 1170 GtCO2ekv AR5
50% da ne presežemo 2C 1500 GtCO2ekv AR5

Vir: IPPC, SR15

Svet izpusti 42 ±3 GtCO2ekv na leto (podatek 2018).



KAJ PA SLOVENIJA

Splošno strinjanje (tudi na nivoju držav) je, da je smiselno stremeti k stanju, kjer ima vsak prebivalec zemlje 
pravico do enakega deleža atmosfere. 

Torej če globalni ogljični fond porazdelimo med prebivalce sveta Sloveniji pripada od leta 2018 naprej:

Cilj Ogljični fond (MtCO2 ekv)
66% da ostanemo pod 1,5C - glede na AR5 107,6
66% da ostanemo pod 1,5C - glede na GMST 146,1
50% da ostanemo pod 1,5C - glede na AR5 148,7
50% da ostanemo pod 1,5C - glede na GMST 197,4
66% da ostanemo pod 2C - AR5 300,0
50% da ostanemo pod 2C - AR5 384,6

Slovenija je v 2019 izpustila okoli 18 MtCO2ekv



PERSPEKTIVA OD 2020 - 2030



NEPN PERSPEKTIVA OD 2020 - 2030



KAJ JE DEJANSKO POTREBNO IZVESTI?
IPCCjev Situation report 15 (SR15) določi nov ogljični budget: 420 Gt/CO2ekv, da imamo 66% šanso da ostanemo 
pod 1.5 C segretja ali 580 Gt/CO2ekv, da imamo 50% šanso. To velja od začetka 2018 naprej, torej dve leti sta že mimo.

Če to količino pošteno razdelimo med vse prebivalce sveta, potem je ogljični okvir za Slovenijo 109,1 Mt/CO2ekv.

Dve leti sta že mimo in če predvidevamo, da v 2018 in 2019 ni prišlo do nobenega dviga izpustov, nam ostaja sedaj še 77,9 Mt/CO2ekv. 
Preden porabimo to količino moramo doseči 0 izpustov CO2ekv. 

Z linearnim znižanjem, če ukrepi takoj delujejo s 1.1.2020 imamo časa do približno septembra 2028, da pridemo na ničlo.
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