
Čo to je globálne otepľovanie
Podmienky pre život na Zemi sú

vskutku jedineèné. Formovali sa miliardy
rokov a výsledkom tohto procesu je nád-
herná planéta plná prírodných krás, dych
vyrážajúcich scenérií, rozmanitých rast-
linných i živoèíšnych foriem života. Te-
plota na Zemi je jedným z kritických fak-
torov ovplyvòujúcich naše prežitie. Aby
ju bolo možné udrža�, príroda prirodzene
využíva princíp skleníkového efektu.

Slneèné teplo preniká atmosférou
Zeme, ohrieva povrch planéty a ovzdu-
šie. Èas� slneèného žiarenia je od zem-
ského povrchu odrazená. Èas� odraze-
ného žiarenia je vïaka vrstve skleníkových
plynov odrazená spä� na Zem a èas� sa
vracia spä� do vesmíru. Za bežných okol-
ností je to prirodzený proces. V súèas-
nosti je však èinnosťou ¾udstva inten-
zívne narúšaná rovnováha na zemskom
povrchu i v atmosfére a to spôsobuje, že
èoraz viac slneèného žiarenia zostáva na
Zemi a stále menšia èas� sa vracia spä�
do vesmíru. Dochádza tak k postupnému
zvyšovaniu teplôt na Zemi – globálnemu
otep¾ovaniu.

Skleníkové plyny
Medzi hlavné skleníkové plyny patria:
Oxid uhlièitý (CO2) – vzniká najmä

pri spa¾ovaní fosílnych palív, to znamená

ropy, uhlia a zemného plynu; uvo¾òuje sa
i pri vypa¾ovaní lesov kvôli získavaniu
po¾nohospodárskej pôdy.

Metán (CH4) – vzniká najmä v ži-
voèíšnej výrobe pri chove dobytka ako aj
iných hospodárskych zvierat, v priemysle;
uvo¾òuje sa z podzemných ložísk pri
�ažbe zemného plynu, uhlia… Metán 
je 20 až 25-krát silnejší skleníkový plyn
než CO2.

Oxid dusný (N2O) – podobne ako
metán, vzniká najmä pri chove dobytka
a hospodárskych zvierat i v priemysle.
Jeho skleníkový efekt je približne až 300
– krát väèší než v prípade oxidu uhlièitého.

Príčiny globálneho 
otepľovania a skryté hrozby

Pozrime sa na najdôležitejšie príèiny
globálneho otep¾ovania. Sú to:

Produkcia skleníkových plynov –
najväèšími producentmi skleníkových
plynov sú chov dobytka, doprava a prie-
mysel.

Odlesòovanie – nekontrolovaná
�ažba dreva a vypa¾ovanie dažïových
pralesov kvôli získaniu po¾nohospodár-
skej pôdy. Dažïové pralesy sú p¾úcami
Zeme a premieòajú CO2 na kyslík. Scott
Paul z Greenpeace USA, odborník na
otázky súvisiace s odlesòovaním, ho-
vorí: „Viac než 80% dávnych lesov na
Zemi bolo znièených.“ V roku 2004 bola

každú minútu vyrúbaná plocha 6 futba-
lových ihrísk dažïového pralesa. Od roku
1970 bolo nièením dažïových pralesov
do atmosféry vypustených viac než 1,4
miliárd ton CO2.

Roztápanie ¾adovcov – ¾adovce na
póloch odrážajú ve¾kú èas� slneèného
žiarenia, èím pomáhajú udrža� teplotnú
rovnováhu Zeme. Ich roztopenie by zna-
menalo významné urýchlenie globálneho
otep¾ovania a zvýšenie rizika uvo¾nenia
oceánskych a zemských ložísk metánu.
V priebehu posledných rokov došlo k ra-
pídnemu zmenšeniu plochy ¾adovcov 
a niektorí vedci predpokladajú, že do
roku 2012 by mohol zmiznú� všetok ar-
ktický ¾adovec. Vedci Dr. Mark Serreze
(USA) a Dr. Olav Orheim (Nórsko) do-
konca uvádzajú: existuje významné ri-
ziko, že sa arktický ¾adovec na severnom
póle prvýkrát úplne roztopí na konci leta
2008.

Roztápanie permafrostov – per-
mafrosty sú oblasti s trvalo zamrznutou
pôdou. Pod¾a profesorky Dr. Katey Wal-
ter (USA) sa tieto oblasti roztápajú v dô-
sledku už prebiehajúceho globálneho
otep¾ovania a metán z arktických jazier
sa uvo¾òuje do ovzdušia. V zamrznutých
rašeliniskách sa nachádzajú miliardy ton
metánu. Pod¾a odhadov len v západosi-
bírskych rašeliniskách je to 70 miliárd
ton. Toto množstvo je ekvivalentné 
1 700 miliardám ton CO2, èo je viac skle-
níkových plynov, ako vyprodukovalo
¾udstvo za posledných 200 rokov.

Ložiská metánu v oceánoch –
nízka teplota a vysoký tlak udržujú ob-
rovské zásoby hydrátu metánu (sub-
stancia pozostávajúca zo zamrznutej
vody a metánu) na dne oceánov. Tieto
ložiská metánu sú považované za naj-
väèší zásobník uhlíka na Zemi. Kvôli glo-
bálnemu otep¾ovaniu hrozí jeho uvo¾ne-
nie, prièom pod¾a vedcov z univerzity 
vo Wyomingu (USA) by mohlo ís� až 
o 2000 miliárd ton metánu.

Uvo¾nenie metánu z ložísk na dne
oceánov a z roztápajúcich sa perma-
frostov by mohlo radikálnym spôsobom
urýchli� priebeh globálneho otep¾ovania.
S najväèšou pravdepodobnos�ou by boli
dôsledky ove¾a vážnejšie, než sú tie naj-
horšie odhady vedcov.

Ďalšie dopady
Prírodné katastrofy – hurikány, po-

vodne, prívalové vlny… Vedci z londýn-
skej univerzity odhadujú, že zvýšenie te-
ploty o pol stupòa Celzia povrchovej
teploty oceánov zvyšuje aktivitu huriká-
nov o 40%.

Zvyšovanie hladiny oceánov – Au-
strálsky oceánograf Steve Rintoul odha-
duje, že vysoká rýchlos� topenia ¾adov-
cov znamená, že 100 miliónov ¾udí
žijúcich do 1 metra nad hladinou mora
„bude musie� niekam odís�“, aby unikli
stúpajúcej hladine. Jeden z vedcov pre

výskum Zeme z Kalifornskej univerzity 
v Santa Cruz v USA hovorí, že by sa
miestni ¾udia mali pripravi� na vzostup
morskej hladiny o 5 metrov do r. 2050.

RIEŠENIE 
– VEGETARIÁNSTVO

Pri nákupe v jednom z novodobých
hypermarketov mi predavaèka podávala
plastovú tašku. „Ïakujem. Ušetrime tro-
chu životného prostredia“, odmietol som
s úsmevom. Na to mi trochu dotknutá 
s nechu�ou odpovedala: „My to aj tak
nevyriešime. O tom rozhodujú iní!“

Je to skutoène tak? NIE! Každý z nás,
každý malý èlovieèik v mravenisku
Zeme, má na tom svoj ve¾ký podiel!

Na zastavenie globálneho otep¾ovania
je potrebné využi� všetky dostupné mož-
nosti riešenia. Okrem iného sú to vege-
tariánstvo, získavanie energie z obno-
vite¾ných zdrojov, recyklácia, ekologické
technológie v doprave a priemysle, za-
stavenie odlesòovania…

Z poh¾adu jednotlivca je najväèším
možným príspevkom k zastaveniu glo-
bálneho otep¾ovania zmena spôsobu
stravovania – vegetariánstvo.

Chov dobytka je celosvetovo zodpo-
vedný za 18% emisií skleníkových ply-
nov, prièom celosvetová doprava pro-
dukuje len 13%. To znamená, že ak by sa
¾udia stali vegetariánmi, ušetrilo by to
viac emisií skleníkových plynov než pro-
dukuje všetka doprava na celom svete.

Na Zemi je v súèasnosti trikrát viac
hospodárskych zvierat ako ¾udí. Každý
kus dobytka denne vyprodukuje 60 litrov
metánu.

Politièka Marianne Thieme (Ho-
landsko): „Keby sa každý vo Ve¾kej Bri-
tánii stal vegetariánom, ušetrili by roène
91 miliónov ton emisií skleníkových ply-
nov. Keby sa vegetariánmi stali všetci
obyvatelia USA, ušetrili by roène až 700
miliónov ton emisií skleníkových ply-
nov.“

Záver
Mnohí ¾udia tomu stále neveria.

Mnohí na to v každodennom zhone na-
plnenom pracovnými, rodinnými a inými
povinnos�ami jednoducho nemajú èas.
Ale èo, ak je to všetko pravda? Èo, ak sú
hrozby, ktoré pred nami stoja, ïaleko
vážnejšie než vedci vôbec dokážu pred-
poveda�? Už to nie je problém nasledu-
júcich generácií. Je to náš problém! My,
ktorí tu práve teraz žijeme, máme vzácnu
výsadu i ve¾kú zodpovednos� ovplyvni�
dejiny. Rozhodnú�, èi my sami, naše
deti, rodiny a naša Zem budú ma� bu-
dúcnos�. Neberme to na ¾ahkú váhu. Ne-
odkladajme riešenie na zajtra. Správny
èas je DNES! Je èas odhodi� staré zvyky
a predsudky. Všetko, èo je pre nás naj-
cennejšie, stojí za to.

ROMAN SÚLOVEC

Globálne otepľovanie. Jedna z najfrekventovanej-
ších tém súčasnosti. Ešte pred piatimi rokmi to väč-
šina z nás vnímala ako niečo vzdialené, čo sa na-
šich životov až tak veľmi netýka a čo pravdepodobne
bude musieť riešiť niekto iný niekedy v budúcnosti.
Dnes sa čoraz častejšie ozývajú varovné hlasy ho-
voriace, že vyriešenie tohto problému je otázkou
prežitia ľudského druhu.

PREŽIJE ĽUDSTVO?
Hrozba globálneho otepľovania
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