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Nevihtna fronta.
Foto: Shutterstock.
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Klimatologija

Podnebni skepticizem
LuËka Kajfež Bogataj
Zakaj se klimatologi sploh ukvarjajo s podnebnim skepticizmom? Na to je težko dati objektivni
odgovor, saj ta ne izhaja iz naravoslovja, temveË iz etiËnih naËel. Glavni motiv za priËujoËi Ëlanek
je verjetno dejstvo, da je v svetu, kjer podnebje ∑ ki doloËa vreme - letno ubije desetkrat veË ljudi
kot vojne in stokrat veË kot terorizem, podnebni skepticizem lahko nevaren. Skepticizem namreË
povzroËa zavlaËevanje politiËnega soglasja o odpravljanju vzrokov za podnebne spremembe in zlasti
pripravljenosti za prilagajanje na novo podnebje. Argumenti skeptikov imajo dve kljuËni pomanjkljivosti: niso dokazali obstoja alternativnega krivca za ≈vznemirjenje« globalnega podnebnega
sistema, ki je jasno opazno (argument, da bi vzrok lahko bila spremenljivost SonËevega sevanja,
izpodbija veËina osnovnih znanstvenih raziskav) ter niso podali niti ene argumentirane razlage,
kako je možno, da je vse, o Ëemer nam govori moderna znanost o medsebojnem vplivu med toplogrednimi plini ter prenosu energije v ozraËju, narobe! Podnebni skepticizem še zmanjšuje æe
tako naËeto zaupanje javnosti v politike in znanstvenike, ki poskušajo varovati ljudi in naš planet
pred nevarnostmi. In naËeto je predvsem zato, ker se nismo v preteklosti dovolj zgodaj odzvali na
svarila. V primeru podnebnih sprememb je treba nujno upoštevati naËelo previdnosti. Podnebni
skepticizem pri tem prav niË ne pomaga.
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Uvodnik

Pred nami je nov letnik
naše revije. ZaËenjamo
ga v upanju ∑ in prepriËanju -, da se bo krog
zvestih bralk in bralcev
še poveËal, tako kot se
hitro poveËuje število tistih, ki pišejo prispevke.
Prav tistim, ki že nekaj
Ëasa Ëakajo na objavo svojih prispevkov, se uredništvo revije iskreno opraviËuje. Vsi prispevki
bodo prav gotovo objavljeni, prav njihovo veliko
število pa kar kliËe po poveËanju obsega revije.
Vendar nam finanËni položaj za zdaj to še ne
omogoËa.
Pa še eno drobno opozorilo. Rubriko Kam in

proteus september 09.indd 4

kdaj bomo prestavili na spletno stran društva,
s Ëimer bomo sprostili prostor za obširnejšo in
zanimivejšo napoved kakšnega pomembnejšega
dogodka.
Zdaj pa se lahko zopet posvetim samemu poslanstvu revije Proteus. Njegovo poslanstvo
nikakor ni preprosto in enostavno, saj mora
ves Ëas, z veËjim ali manjšim uspehom, graditi most med ∑ Ëe se naslonim na razmišljanja
nemškega f ilozofa Paula Feyerabenda iz njegove knjige Znanost kot umetnost (leta 2008 je
izšla v slovenskem prevodu) ∑ ≈praktiËno naravnanim Ëlovekom, ki hoËe dobiti znanja in
moË nad materialnim univerzumom«, in ≈duhovno naravnanim Ëlovekom, ki mu je bistvena
dobrobit duš in pristopa k naravi kot k prijate-
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Uvodnik

lju, ki ga rad spoznava, ne da bi s svojo slo po
poznavanju pretiraval«. Pri tem zadnjem ima
neprecenljivo vlogo jezik, in to prav vsakdanji,
obiËajen jezik, s katerim Ëlovek sploh lahko ∑
kot bi dejal Gadamer ∑ ima svet. Tak jezik je
∑ kot sta bila prepriËana kvantna fizika Bohr
in Heisenberg ∑ paË najbližji resniËnosti. Oba
sta trdila, da nikoli ni mogoËe vedeti, v kakšni
meri matematiËni jezik sploh ustreza pojavom.
Na koncu koncev se mora znanost paË opreti na
obiËajni jezik, ker je to edini jezik, v katerem
smo lahko gotovi, da razumemo pojave.
Prihodnje leto, leto 2010, je Organizacija združenih narodov razglasila za leto biodiverzitete.
Seveda bo tudi Proteus namenil svoje strani temu dogodku. Vendar ∑ kateri izraz je najbližji
Ëlovekovi vsakdanji izkušnji? Izkušnji obiËajnega Ëloveka? Biodiverziteta, biotska raznovrstnost
ali biološka raznovrstnost? Prvi strokovni izraz
bom zanemaril, o drugih dveh ∑ ki sta poslovenjena ∑ pa je vredno razpravljati in razmišljati. Strokovnjaki veËinoma zagovarjajo izraz
biotska raznovrstnost in zavraËajo izraz biološka
raznovrstnost. Ampak zakaj? Stvar me je zaËela vedno bolj zanimati, zato sem iskal odgovor
seveda pri strokovnjakih. Beseda biološki ima v
slovenšËini dva pomena, prvi v slovarju je ≈nanašajoË se na življenje organizmov«, drugi pa
≈nanašajoË se na biologe ali biologijo«. Najbolj
presenetljivo je, da strokovnjaki besede biološki
v prvem trenutku niso razumeli v prvem pomenu, ampak predvsem ali pa le v drugem pomenu, ta pomen pa res ni ustrezen, saj ne gre za
raznovrstnost biologije kot vede ali pa biologov.
Tako so v besedi biotski našli po njihovem pravo besedo (Websterjev slovar razlaga besedo biota kot f loro in favno dane regije). Med prvim
pomenom besede biološki in pomenom besede
biotski pa pravzaprav ni kakšne velike pomenske
razlike, za obiËajne ljudi pa je velika: besede biotski brez dodatne razlage ne bodo prav dobro
razumeli, kar pomeni, da sama po sebi za njih
nima nobene bolj doloËne vsebine, to dobi šele
z razlago, beseda biološki v prvem pomenu pa
jim je Ëisto domaËa, saj ne potrebuje kakšne
posebne razlage.
Drugi primer najdemo v Kuntnerjevi oceni
slovenskega prevoda Mayrjeve Filozofije evolucije. Iz nje navajam naslednji stavek: ≈‚Fitnes’
ima pomen tudi v slovenskem biološkem iz-
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razoslovju, torej ni potrebe po novem prevodu
v ‚sposobnost’«. Vendar lahko tudi to trditev
problematiziramo, tokrat kar z razmišljanjem
svetovno znanega biologa. Robert Trivers je v
svojem znanstvenem Ëlanku Starševska investicija in razmnoževalna uspešnost v knjigi Naravni
izbor in družbena teorija. Izbrane razprave Roberta Triversa (2002) podvomil v upraviËenost
strokovnega izraza fitnes. Zapisal je naslednje:
≈Fitnes se meri s številom preživelih potomcev,
Ëeprav sama [angleška] beseda f itnes pomeni fiziËno sposobnost ali moralno sposobnost
ali, kakor je izraz pravzaprav nastal, kako je
organizem ‚prilagojen [fitted]’ na svoje okolje.
Mislim, da nobeden od teh izrazov ni zelo natanËen in da izraz zlahka omogoËa tavtološke
izraze kot na primer ‚preživetje najbolj prilagojenih’, ne da bi bila pri tem tavtologija oËitna;
Ëe bi rekli ‚preživetje tistih, ki preživijo’, bi bila
tavtologija bolj jasna. Fitnes je merjen s številom preživelih potomcev, zakaj ne bi to imenovali, kar v resnici je, namreË razmnoževalna
uspešnost.«
Oba primera potrjujeta Gadamerjevo misel:
≈Terminus je vedno nekaj umetnega, saj je bodisi umetno tvorjena sama beseda, ali pa je /...
/ kaka beseda, ki je že v rabi, izrezana iz celote svojih pomenskih navezav in predpisana
za kakšen poseben pojmovni smisel. Nasproti
pomenskemu življenju besed govorjenega jezika, glede katerega je Wilhelm von Humboldt
upraviËeno pokazal, da je zanj bistveno doloËeno nihanje, je terminus zacementirana beseda
in terminološka raba besede dejanje nasilja nad
jezikom.«
V strokovnem izrazju se torej skriva razumevanje, da je beseda le znak, nalepka, ki sama
sploh nima ali pa vsaj nima jasnega pomena, na
tega samo napotuje. Beseda v obiËajnem jeziku
pa vedno že ima pomen. Gadamer je to razsežnost obiËajnega, naravnega jezika opisal zelo
posreËeno: izkustvo ni pred besedo, k samemu
izkustvu sodi, da išËe in najde besede, ki ga izražajo. Izkustvo in beseda sta v nekem pogledu
isto. V naravni besedi svet šele pride do besede.
V obiËajnem, naravnem jeziku se πele zavemo,
da svet je.

Tomaž Sajovic
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Podnebni skepticizem
LuËka Kajfež Bogataj
Nevihtne strele nad oceanom.
Foto: Shutterstock.

Znanost o podnebnih spremembah je tisti del klimatologije, ki je v današnjem Ëasu najbolj aktualen. Klimatologija je
veja meteorologije, ta pa sodi v širši okvir geofizike. VeËina
ugotovitev, ki jih podaja sodobna znanost o podnebnih spremembah, sloni torej na teoretiËnih fizikalnih zakonitostih in
izmerjenih fizikalnih in bioloških dejstvih. Navkljub temu
se v javnosti, zlasti v medijih in poljudni literaturi, vËasih
ustvarja vtis, da klimatologija v svojih analizah in predvidevanjih uporablja neznanstvene metode, da so rezultati negotovi ali celo vprašljivi in da se celo znotraj klimatološke stroke znanstveniki ne strinjajo o osnovnih predpostavkah, kako
in zakaj se podnebje spreminja. »eprav znanost o podnebnih
spremembah ni muha enodnevnica, podnebni skepticizem
obstaja, še zlasti ko se z izraËuni ocenjuje vpliv Ëloveka na
pretekli in prihodnji razvoj podnebja. Najpogostejši argumenti skeptikov so obiËajno, da je za ogrevanje krivo Sonce,
da se je podnebje spreminjalo že prej, da ni soglasja med
znanstveniki, da so meritve temperature nezanesljive, da se
na modele ne moremo zanesti, da so klimatologi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja napovedovali ledeno dobo, da je
dvig vsebnosti ogljikovega dioksida v ozraËju posledica dviga
temperature, da se ogreva tudi Mars in da je globalno ogrevanje dobra stvar.
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Profesor Antonino Zichichi, italijanski
jedrski fizik.
Vir: Wikipedia.
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Podnebni skeptiki
Kdo so podnebni skeptiki, ki v najveËji meri prispevajo k
nastalemu položaju? Grobo vzeto bi jih lahko razdelili v dve
kategoriji. Prva skupina so tako imenovani konstruktivni
kritiki. VeËinoma so to znanstveniki, ki
dobronamerno opozarjajo na pomanjkljivosti v razumevanju podnebnega sistema,
na pomanjkanje meritev ali na nepopolnost
klimatoloških modelov (Hendrik Tennekes, Antonino Zichichi). Konstruktivni
kritiki praviloma jasno razumejo odloËilno vlogo naše civilizacije pri oblikovanju
podnebja. Nekateri med njimi trdijo, da
bo vpliv podnebnih sprememb znosen in
da se bomo na novo podnebje z lahkoto
prilagodili ali pa da si druge nujne zadeve na planetu, na primer revšËina in slabo
zdravstvo, bolj zaslužijo našo pozornost
in finanËno spodbudo (Bjoern Lomborg).
Nekateri so le mnenja, da je problematika
podnebnih sprememb preveË medijsko napihnjena in da se zmotno vsak ekstremen
vremenski dogodek pripisuje podnebnim
spremembam, kar prispeva k alarmizmu.
Prav mediji izjave teh znanstvenikov prikazujejo kot dokaz
podnebne skepse, Ëeprav ti v resnici ne dvomijo o podnebnih spremembah. Obstaja tudi skupina, ki trdi, da vzroka
za podnebne spremembe preprosto še ne poznamo (Richard
Lindzen, John Christy). Skupina konstruktivnih kritikov pogosto tvorno sodeluje z Medvladnim odborom za podnebne
spremembe (IPCC).
Druga skupina skeptikov pa praviloma ne prihaja iz znanstvenih vrst ali pa, Ëetudi so doktorji znanosti ali profesorji
na univerzah, nimajo fizikalne ali celo ne naravoslovne izobrazbe, z redkimi izjemami seveda. Ta druga skupina je tudi
dobro organizirana in moËno interesno povezana z razliËnimi lobiji. V znanosti vedno najdemo nekaj znanstvenikov,
ki išËejo razlage po meri svojih delodajalcev. Velika veËina
privržencev prihaja iz Združenih držav Amerike, pa tudi iz
Avstralije, imamo pa tudi evropske predstavnike. Pri svojem
delovanju pogrevajo stare argumente, izbirajo le tiste trditve,
Ëlanke ali zunaj konteksta iztrgane trditve, ki jim v danem
trenutku paË ustrezajo. Eden najbolj spornih argumentov
te skupine je celo, da je poveËana koncentracija ogljikovega
dioksida v ozraËju izjemno koristna za življenje na Zemlji.
Njihovih imen ne navajam, jih pa najdete na številnih spletnih straneh. Njihovo delovanje temelji veËinoma na zava-
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jajoËem pristopu, njihova ciljna publika pa so poleg civilne
družbe zlasti mediji in politika na najvišjih ravneh. Uspelo
jim je aktivirati celo nekaj evropskih vidnejših politikov, ki
so si kot politiËno držo privzeli splošni skepticizem (na primer Helmut Schmidt, Vaclav Klaus ali José María Aznar).
»eški predsednik je napisal celo knjigo z naslovom Plavi
planet v zelenih okovih s podnaslovom Kaj je ogroženo: Podnebje ali svoboda?, ki jo bomo letos dobili tudi v slovenskem
prevodu. V knjigi trdi, da so Medvladni odbor za podnebne
spremembe, Al Gore in sir Stern alarmisti in da je poveËanje
svetovne temperature v zadnjih letih, desetletjih in stoletju
praktiËno zanemarljivo ter da podnebne spremembe nimajo
nobenega vpliva na ljudi in njihove dejavnosti. Znanstvene
f izikalne modele za napoved podnebja imenuje orodja za
špekulativne napovedi in celo za orodja ideologije. Zdi se
mu škoda denarja za kakršnokoli ukrepanje in tudi strategija
Evropske unije, temeljeËa na naËelu previdnosti, je po njegovem mnenju napaËna. Zagovarja pa neomejeno gospodarsko
rast, poveËanje blaginje in tehniËni napredek, ki bodo rešili
vse svetovne probleme. Avstralski podnebni skeptiki pa so
celo ustanovili politiËno stranko, katere program temelji na
avstralskem odklanjanju podpisovanja mednarodnih dogovorov za blažitev podnebnih sprememb. Glavno poslanstvo
te skupine je sporoËanje, da je Ëlovekov vpliv na podnebni
sistem zanemarljivo majhen in da se podnebne spremembe
sploh ne dogajajo, Ëe pa se že, potem gre za to iskati predvsem zunajzemeljske vzroke. Ta skupina seveda nasprotuje
smiselnosti ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, še zlasti pa ogljikovega dioksida. Medvladni odbor za
podnebne spremembe oznaËuje kot skupino znanstvenikov,
ki ne le da skrbi za svoje denarne koristi, ampak hkrati še
zarotniško ustvarja znanstveno ozadje za razliËne politiËno
motivirane odloËitve, ki bi zaustavile na primer gospodarski
razcvet v deželah v razvoju ali kako drugaËe drastiËno spremenile neoliberalistiËno tržno gospodarstvo.
ZnaËilno za skeptike te druge skupine je tudi, da pogosto
menjajo svoja stališËa. Pri spreminjanju mnenja gredo nekateri podnebni skeptiki skozi tri faze. Najprej trdijo, da se
klimatologi motijo in da to lahko dokažejo. Primer je trditev: ≈Podnebje se ne spreminja po nenavadni poti, oziroma
Ëe se, zato ne gre kriviti ljudi.« V drugi fazi spoznajo, da
se klimatologi ne motijo, vendar s tem ni niË narobe. Na
primer trdijo: ≈V redu, podnebje se spreminja in ljudje nanj
do neke mere vplivajo, vendar to ne povzroËa škode.« Ko
v tretji fazi spoznajo, da je vloga ljudi pri tem pomembna,
so mnenja, da je že prepozno, da bi glede tega kaj naredili. Takrat pride na vrsto trditev: ≈Da, podnebne spremembe
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Profesor Fred Singer,
ameriπki atmosferski fizik.
Vir: wetterwechsel.wordpress.com/2008/06/
page/2/.

proteus september 09.indd 9

9

bodo povzroËile ogromno škode, vendar je
prepozno, prezahtevno, predrago, da bi se
temu izognili, s tem se moramo paË sprijazniti.« Nekaj skeptikov z znanjem o klimatologiji je v zadnjih letih preskoËilo iz prve
v drugo fazo, vse pogostejši pa so preskoki
iz druge v tretjo fazo! Zgled za spremembo mnenja je na primer ameriški profesor
Fred Singer, ki je leta 2008 gostoval v Sloveniji. Nastopil je na Strateškem forumu
Bled, predaval na Inštitutu Jožef Stefan
ter dobil velik prostor v tiskanih medijih
(Delo, Dnevnik, Mladina). Gospod Singer je pred leti povsem zanikal, da bi se
podnebje ogrevalo, leta 2008 pa je skupaj z
Dennisom Averyjem izdal knjigo z naslovom Nezaustavljivo globalno ogrevanje (Unstoppable global warming). KategoriËno trdi,
da podnebju vlada narava in da Ëlovekova
dejavnost nanj nima vpliva ter nasprotuje
ukrepom za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. Profesor Singer je leta 1995
tudi organiziral in delno denarno podprl kongres skeptikov
v Leipzigu. Na njem sprejeto Leipziško deklaracijo je podpisalo 1500 tako imenovanih znanstvenikov. Od 33 evropskih
podpisnikov jih je le 20 imelo ustrezne reference, ostali pa so
bili družboslovci ali pa niso imeli niti univerzitetne diplome.
Podobna tej je tudi Oregonska peticija, ki so jo leta 1998 po
pošti poslali v podpis množici raziskovalcem z najrazliËnejših podroËij. Pošta je imela priloženo imitacijo znanstvenega
Ëlanka, ki je bil natisnjen v enakem formatu in tisku, kot
ga uporablja za svoje izdaje Ameriška akademija znanosti.
Druga priloga je bil izrezek iz uvodnika Wall Street Journala z naslovom Znanost je povedala svoje: globalno ogrevanje je
mit. Peticijo je na zaËetku podpisalo približno 15000 ljudi,
od katerih je imelo primerno izobrazbo le približno 2000.
Na spletni strani trdijo, da jo je kasneje podpisalo veË kot
30000 ljudi. Tudi pri tej peticiji je na primer sodeloval prej
omenjeni Fred Singer.
Lep primer dobro organiziranega delovanja podnebnih skeptikov je bilo tudi predvajanje dokumentarnega filma Globalno
segrevanje ∑ velika prevara, katerega namen je bil prikazati, da za podnebne spremembe ni kriv Ëlovek, temveË zlasti spremenjena aktivnost Sonca in kozmiËni žarki. Oddaja
je bila predvajana 8. marca leta 2007 na Kanalu 4 britanske televizije in si jo je bilo mogoËe takoj ogledati tudi na
svetovnem spletu. Oddaja ni bila sluËajno predvajana v tem
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Ëasu, temveË je bila že mesece vnaprej skrbno naËrtovana.
Le teden prej je namreË prva delovna skupina Medvladnega
odbora za podnebne spremembe po šestih letih dela objavila
svoje Ëetrto poroËilo (IPCC WG1 AR4). SporoËilo oddaje
je bilo, da ni prepriËljivih dokazov o tem, da bi podnebne
spremembe povzroËali ljudje s svojo dejavnostjo, medtem
ko je Medvladni odbor za podnebne spremembe v svojem
Ëetrtem poroËilu (2007) pripisal 90 odstotkov verjetnosti,
da so veËino zabeleženega porasta globalne temperature v
drugi polovici 20. stoletja povzroËile povišane koncentracije
toplogrednih plinov, ki so posledica Ëlovekovih aktivnosti.
Oddajo je režiral kontroverzni filmski režiser Martin Durkin, sodelovali pa so Lord Lawson, bivši kancler državne
blagajne, Niegel Calder, bivši urednik revije New Scientist,
ter znanstveniki, ki dvomijo o podnebnih spremembah. Oddaja je bila neuravnotežena, osredotoËena samo na obiËajne
skeptiËne trditve in ni vkljuËevala protiargumentov. Vendar
pa je s svojo tehniËno kakovostjo predstavitve uspela prepriËati tiste, ki ne poznajo znanstvenih dognanj o podnebnih
spremembah. Ustvarjen je bil vtis, da tisoËi znanstveniki, ki
sodelujejo v Medvladnem odboru za podnebne spremembe,
zavajajo javnost z napaËnimi dokazi. Predstavljene so bile
številne, precej Ëudaške domneve o politiËni ≈zaroti«. Carl
Wunsch, profesor fizikalne oceanografije, ki se je pojavil v
filmu, je kasneje povedal, da ≈je bil popolnoma zapeljan« s
strani filmarjev in da so bili njegovi komentarji ≈popolnoma
napaËno prikazani«.
Znanost o podnebnih spremembah ni bila rojena vËeraj
Znanost o podnebnih spremembah se je zaËela razvijati desetletja prej, preden je bil leta 1988 ustanovljen Medvladni
odbor za podnebne spremembe, torej ni kaka muha enodnevnica. Toplogredni uËinek troatomnih plinov v ozraËju je
odkril že legendarni matematik in tudi fizik Joseph Fourier
leta 1824, prvi ga je eksperimentalno potrdil John Tyndall
leta 1858. Leta 1896 pa je švedski profesor Svante Arrhenius v reviji Philosophical Magazine objavil Ëlanek z naslovom
O vplivu ogljikove kisline v zraku na temperaturo pri tleh. V
njem je Arrhenius, kasnejši Nobelov nagrajenec za kemijo,
postavil temelje znanosti, ki se ukvarja z vplivom Ëlovekovih
dejavnosti na globalni podnebni sistem. Opisal je vpliv koncentracije ogljikovega dioksida v ozraËju na toplotno bilanco
Zemlje in ga s poenostavljenim enodimenzionalnim modelom tudi številËno ovrednotil. Ocenil je, da bi se pri podvojitvi koncentracij ogljikovega dioksida v ozraËju temperatura na Zemlji poveËala za približno 5 stopinj Celzija, kar je
presenetljivo blizu rezultatom sodobnih podnebnih modelov.
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Podnebni skeptiki trdijo, da je za
ogrevanje planeta kriva veËja aktivnost
Sonca. Na sliki levo (www.pmodwrc.
ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant) vidimo, da je bila solarna
konstanta (to je konstanta za energijo
sonËnega sevanja) leta 2008 najnižja
v zadnjih 30 letih. PriËakovali bi, da bi
bilo zato leto 2008 med najhladnejšimi
leti, pa se je ogrevanje nadaljevalo
(desno, skala je odklon temperature
leta 2008 od povpreËja v obdobju od
leta 1961 do 1990).
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Kot enega izmed možnih vzrokov za narašËanje koncentracije ogljikovega dioksida je omenil tudi porabo fosilnih goriv.
Tako je znanost opozorila na pojav globalnega segrevanja že
pred odkritjem kvantne mehanike in teorije relativnosti, ki
sta v veliki meri spremenili Ëlovekov pogled na svet. Znanost
o podnebnih spremembah zaradi Ëlovekovega vpliva tako ni
bila spoËeta vËeraj.
Od Ëasov profesorja Arrheniusa
je klimatologija skokovito napredovala in nadgradila osnovno f izikalno sliko spreminjanja
podnebja. Še zlasti pomemben
napredek, tako zaradi boljših
pa leok limatsk ih podatkov in
kakovostnih satelitskih podatkov kot zaradi veËje zmogljivosti
raËunalnikov, je bil dosežen v
zadnjih dvajsetih letih. Podnebni sistem je zapleten, sodobni
podnebni modeli pa v izraËunih
upoštevajo vse veË procesov, ki
ga doloËajo. Meteorološka stroka
zaupa podnebnim modelom, saj
njihovo jedro tvorijo raËunalniški
programi, ki so podobni tistim, s
katerimi Ëedalje uspešneje napovedujemo vreme v kratkoroËnem
obdobju. Modeli pa upoštevajo tudi medsebojne vplive med
podnebjem in oceani, spremembe v oblaËnosti in odbojnosti
zemeljske površine za sonËno
sevanje ter seveda prispevke toplogrednih plinov, ki se sprošËajo v ozraËje zaradi Ëlovekovih
dejavnosti. Upoštevajo tudi poveËane koncentracije aerosolov zaradi veËjih vulkanskih izbruhov in seveda spremembe
energijskega toka Sonca, ki doseže Zemljo. Podnebne modele oblikujejo in jih poganjajo na svojih superraËunalnikih
neodvisno, a seveda ob upoštevanji istih veljavnih fizikalnih
zakonov, po vsem svetu: v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi, na Japonskem, v Veliki Britaniji, NemËiji in
še kje. Razlike med rezultati posameznih modelov obstajajo,
vendar vsi modeli kažejo, da je narašËanje globalne temperature premosorazmerno z narašËanjem koncentracij toplogrednih plinov v ozraËju. Modeli so preverjeni tako, da so
z njimi simulirali podnebje v preteklem stoletju (slika zgo-
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Poplava v New Orleansu.
Foto: Shutterstock.
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raj). Modeli kažejo, da so na
dvig temperature v zadnjem
stoletju najbolj vplivali izpusti toplogrednih plinov, veliko
manj pa nekoliko poveËana
aktivnost Sonca. To je razlog,
da Medvladni odbor za podnebne spremembe v svojem
Ëetrtem poroËilu (2007) pripisuje 90 odstotkov verjetnosti, da so veËino zabeleženega
porasta globalne temperature
v drugi polovici 20. stoletja
povzroËile povišane koncentracije toplogrednih plinov, ki
so posledica Ëlovekovih dejavnosti. »etrto ocenjevalno poroËilo Medvladnega odbora za
podnebne spremembe pa tako kot njihova prejšnja poroËila
izhaja iz znanstveno preverjenih raziskav in temelji na objektivnih, transparentnih in preglednih objavah v najuglednejših
revijah tisoËih znanstvenikov po vsem svetu. In še to: pravila delovanja Medvladnega odbora za podnebne spremembe
so glede objektivnosti zelo stroga. Objektivnost zagotavljata širok in transparenten postopek strokovnega pregleda in
skupna odgovornost za poroËilo. Nobena vlada, organizacija
ali posameznik nima izkljuËne odgovornosti za katerikoli del
poroËila.
Znanstveniki, zbrani v Medvladnem odboru za podnebne
spremembe, nikoli ne trdijo, da natanËno vedo, kakšno bo
podnebje v prihodnosti. Zavedajo se negotovosti svojih rezultatov, na katere vplivajo razliËni scenariji razvoja družbe
in gospodarstva ter poslediËni scenariji izpustov. RazliËen je
tudi odziv podnebnih modelov na povišane koncentracije toplogrednih plinov v zraku. Zato so v poroËilih vedno podani rezultati podnebnih modelov za razliËen nabor izpustnih
scenarijev. Verjeten dvig povpreËne globalne temperature do
konca tega stoletja je zato vedno podan v razponu ∑ v zadnjem poroËilu od 1,1 pa vse do 6,4 stopinje Celzija. Po letu
2007, torej po izdaji zadnjega poroËila, so bolj izpopolnjeni in
novejši modeli pokazali še veËji dvig temperature, kot so jih
kazale prejšnje simulacije v primeru enakega narašËanja koncentracij. Enako velja za dvig morske gladine, ki ga je Medvladni odbor za podnebne spremembe najverjetneje podcenil.
Izsledki novejših raziskav tudi množiËno opozarjajo na negativne vplive podnebnih sprememb na Ëloveško družbo in
ekosisteme. Na nekaterih podroËjih se sicer v naslednjih
dvajsetih letih napovedujejo tudi pozitivni vplivi, a s stopnje-
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©tevilo vremensko pogojenih nesreË
narašËa, medtem ko število nesreË,
povezanih z nevremenskimi vzroki (potresi, vulkanski izbruhi), ostaja pribliæno
enako.
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vanjem neobrzdanih podnebnih
sprememb bodo vse bolj prevladovali negativni vplivi. VeËina
klimatologov je prepriËanih, da
podnebnih sprememb z zmanjševanjem izpustov toplogrednih
plinov ne moremo povsem prepreËiti, lahko pa jih ublažimo.
Raziskave kažejo, da je to tehniËno možno in gospodarsko
sprejemljivo. Za omejitev porasta povpreËne globalne temperature na 2 stopinji Celzija, kar
bi omililo škodljive posledice
podnebnih sprememb na po sedanjih ocenah še sprejemljivo raven, je treba obrniti trend narašËanja globalnih izpustov
v naslednjih desetih do petnajstih letih ter globalne izpuste
zmanjšati do sredine tega stoletja za najmanj 50 odstotkov
glede na leto 1990. To je mogoËe doseËi z veËjo energijsko in
snovno uËinkovitostjo ter veËjo, a trajnostno rabo obnovljivih
virov energije in z uporabo drugih virov z nizkimi izpusti
ogljika. VeËino tega lahko dosežemo z že obstojeËimi tehnologijami, a ne brez spremembe potrošniških vzorcev. Nujne pa so velike strukturne spremembe v proizvodnji in rabi
energije, kar bi prispevalo tudi k veËji energetski varnosti.
Zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb je utemeljena,
pomanjkanje absolutne gotovosti pa ni razlog za odlašanje.
Intenzivnost podnebnih sprememb in uspešnost našega prilagajanja nanje sta še vedno v naših rokah. A ker z ukrepi
za zmanjšanje izpustov že zamujamo, bo potrebno tudi pravoËasno in uËinkovito prilagajanje podnebnim spremembam.
Nekaj komentarjev klimatologije
k lahkomiselnim izjavam podnebnih skeptikov
Pogosta izjava podnebnih skeptikov je, da ugotovitve Medvladnega odbora za podnebne spremembe o trendu ogrevanja prizemnih plasti ozraËja odsevajo predvsem spremembe
mikroklimatskih razmer v okolici merilnih postaj, na primer
mestnega toplotnega otoka. Ta trditev ne zdrži. V analizah
trendov se uporabljajo tako imenovani homogenizirani podatki, kjer se izloËijo vplivi sprememb okolice. Tudi podatki
z merilnih postaj, kjer homogenizacije ni bilo treba opraviti,
kažejo na globalno segrevanje. Tako kot v Sloveniji v zadnjih desetletjih beležimo velik porast temperature na visokogorski postaji Kredarica, kjer Ëlovek v ožjo pa tudi širšo
okolico ne posega, se podobno dogaja v Alpah in v drugih
gorovjih. Najbolj se ogrevajo tudi nenaseljena obmoËja se-
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Podnebni skeptiki so mnenja, da
mestno okolje poveËuje temperaturo
zraka. »e to drži, bi priËakovali najveËji
dvig temperature zraka v obmoËjih,
oznaËenih z rumenimi krogi (slika
zgoraj). Dejansko pa je bilo ogrevanje
po letu 2000 najveËje v polarnih obmoËjih in drugih nenaseljenih obmoËjih
(desno, skala je odklon temperature
v obdobju od leta 2000 do 2008 od
povpreËja v obdobju od leta 1961 do
1990).
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vernih zemljepisnih širin in Arktika,
kjer je Ëlovekov vpliv na okolico postaj
zanemarljiv. Kdor ne verjame termometrom, lahko analizira fenološke podatke
o pospešenem razvoju rastlin, pa naj gre
za neposredna opazovanja ali satelitske
posnetke vegetacije. Rastline pomladi
cvetijo in olistajo mnogo prej kot pred
petdesetimi leti.
Ena od pogostih navedb podnebnih
0,4
0,8 1,2
1,6 2,3
skeptikov je, da so bile temperature v
preteklosti že višje. To je seveda res, a
velja za davno preteklost. A vsaj kar se tiËe severne poloble, velja, da je hitro ogrevanje podnebja v zadnji polovici
preteklega stoletja imelo za posledico tak porast temperature, kakršnega nismo zabeležili najmanj v 500 letih, verjetno
pa tudi v zadnjih 1300 letih ne. Meritev na obmoËju južne poloble je manj, zato je težje priti do tako jasnih sklepov. Pomembna znaËilnost sedanjega ogrevanja je v tem, da
je globalno, medtem ko so bila prejšnja obdobja ogrevanja
omejena le na manjša obmoËja. Pred 6000 leti so bile temperature zelo podobne ali celo višje od današnjih, a le poleti
in le na severni polobli, in sicer zaradi lege Zemlje nasproti
Soncu, torej zaradi astronomskih vzrokov. Tudi toplo podnebje v delu Evrope v srednjeveški otoplitvi v letih od 900 do
1300 je bilo le regionalno in enako velja za tako imenovano
malo ledeno dobo, ki je trajala v Evropi s presledki približno od leta 1650 do 1850. Zanimivo je, da je bilo v letih od
1000 do 1300 v Anglji kar petdeset aktivnih vinogradnikov,
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Segrevanje podnebja ogroæa led
na Antarktiki. Foto: Shutterstock.
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kar posebej vznemirja podnebne skeptike. Pozabljajo pa na
dejstvo, da jih je danes veË kot πtiristo. Podnebni modeli kažejo, da bo v primeru, Ëe se bodo izpusti toplogrednih plinov nebrzdano nadaljevali, globalno ogrevanje na svetu ob
polovici tega stoletja doseglo vrhunec, ki ga nismo zabeležili
vse od obdobja med zadnjima ledenima dobama, to je pred
približno 125 000 leti. Takrat je bila gladina morij približno
πtiri do πest metrov višja, kot je danes.
NajveËkrat zastavljeno vprašanje klimatologom pa je, ali ni
globalno segrevanje posledica aktivnosti Sonca? ≈Hipoteza o
soncu« je bila kot glavni znanstveni argument predstavljena
v omenjenem dokumentarnem filmu Globalno segrevanje - velika prevara (The Great Global Warming Swindle). Jasno je, da
so spremembe v sevanju Sonca in še zlasti v koliËini sonËne
energije, prejete na posameznih obmoËjih planeta, pomemben dejavnik podnebnih sprememb, ki so se dogajale v davni
preteklosti. Vendar pa obstajajo trdni dokazi, da spremembe
v sevanju Sonca ne bi mogle povzroËiti tako hitrega segrevanja, kot smo mu priËa zadnjega pol stoletja. Aktivnost Sonca
se je rahlo poveËevala le do približno leta 1940, potem pa se
ni bistveno spremenila. Leta 2008 je bil SonËev izsev najnižji v zadnjih 30 letih, pa je bilo leto 2008
med toplejšimi leti (glej sliko). Toplotni
uËinki SonËevih sprememb od obdobja pred
industrijsko revolucijo predstavljajo manj
kot eno desetino tistih, ki jih povzroËa Ëlovek z izpusti toplogrednih plinov. »asovna vrsta temperature preprosto ni skladna
z nobenim poveËanjem delovanja Sonca,
o katerem govorijo skeptiki. Glede na aktivnost Sonca bi se moral dvig temperatur
upoËasniti že po letu 1985, v bistvu pa se
pospešuje. Globalne temperature se višajo
za 0,2 stopinj na desetletje in deset najtoplejših let je bilo prav v zadnjih dvanajstih
letih. V povezavi s Soncem skeptiki navajajo tudi, da se grejeta tudi Mars in Pluton.
Opazovanja in meritve na Marsu so v primerjavi z množico meritev ogrevanja, ki jih
imamo na Zemlji, zelo skopa. Pravzaprav
gre le za eno obmoËje, kjer se ledeni pokrov topi. Vzrok za to ni poveËano delovanje Sonca, temveË najverjetneje spreminjanje orbite Marsa in nagiba njegove osi. Na
Plutonu pa bi k ogrevanju lahko prispevala
poveËana vulkanska dejavnost. Podobno je
s skepso, ali ni morda kozmiËno sevanje iz
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vesolja krivo za ogrevanje Zemlje. Teorija je nova in zanjo
ni zanesljivih znanstveno podprtih dokazov, ki bi kazali na
to, da so ali bi sploh lahko spremembe v žarËenju iz vesolja
imele pomembno vlogo, na primer pri vplivanju na koliËino
oblaËnosti na Zemlji. S spremembami v sevanju iz vesolja v
zadnjih nekaj desetletjih se ne da razložiti dolgoroËnih trendov globalnega segrevanja.
V daljnji preteklosti so spremembe v koliËini ogljikovega
dioksida zaostajale za spremembami v temperaturi in podnebni skeptiki zato oporekajo, da poveËana vsebnost viša
temperaturo. Iz paleoklimatoloških analiz lahko razberemo,
da so se v davni preteklosti, v ciklusih ledenih dob in obdobij, ki so tem sledila, temperaturne spremembe pogosto
dogajale pred spremembami koliËin ogljikovega dioksida, ne
pa vedno. Prav to kaže, da ogljikov dioksid ni bil zaËetni
povzroËitelj ledenodobnih ciklusov. Dokazi podpirajo domnevo, da je bil dvig ravni ogljikovega dioksida posledica
segrevanja, morda ob segrevanju površine oceana. Vendar v
povezavi med ogljikovim dioksidom in temperaturo planeta
vedno zaËne delovati pozitivna povratna zanka: ker se zaradi
ogljikovega dioksida ozraËje ogreva, ima to povratni uËinek,
ki spodbuja nadaljnje ogrevanje. Pri povratnih zankah ni bistveno, kaj je prej, kura ali jajce, ∑ konËni uËinek je enak.
Zaradi izpustov, ki jih povzroËa Ëlovek, se raven ogljikovega
dioksida viša, s tem pa prihaja do segrevanja podnebja in do
dodatnega sprošËanja ogljikovega dioksida iz morij in drugih
toplogrednih plinov iz trajno zmrznjenih tal. Poleg tega pa:
podnebni modeli napovedujejo, da bi se pozitivni povratni
uËinki temperature in ogljikovega dioksida, ki so se že dogajali v davni preteklosti, lahko v prihodnosti ponovili, Ëe bi
globalne temperature dosegle dovolj visoke vrednosti. Jasno
je, da se trend poveËevanja koncentracij ogljikovega dioksida
v ozraËju v preteklem stoletju ne ujema povsem s trendom
globalnega segrevanja. Vendar tega niti ne priËakujemo. Za
to sta dva kljuËna razloga. PrviË, zaradi inercije podnebnega sistema prihaja do Ëasovnega zamika med segrevanjem in
spremembami koncentracije ogljikovega dioksida. DrugiË,
toplogredni plini niso edini dejavnik, ki doloËa temperaturo.
Enako pomembni so aerosoli, katerih izpusti so tudi rezultat Ëlovekovega delovanja, z njimi pa se da razložiti velik
del ohladitev, ki smo jim bili priËa sredi dvajsetega stoletja.
Tudi pojav globalnega mraËenja ima verjetno pomembno vlogo, da ta hip še ne prihaja do še veËjega dviga temperature.
Podnebni modeli ponazarjajo zamik v odzivu podnebja in
vpliv mnogih zunanjih dejavnikov. Ti kažejo, da je gibanje
temperatur v skladu s tem, kar bi priËakovali. Na podlagi
teh in drugih analiz so v poroËilih Medvladnega odbora za
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Suπa bo prizadela marsikatera obmoËja
na Zemlji. Foto: Shutterstock.
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podnebne spremembe prišli do zakljuËka,
da je veËji del segrevanja v zadnji polovici stoletja posledica povišanih koncentracij
toplogrednih plinov.
Pogost argument klimatskih skeptikov je
tudi, da so izpusti ogljikovega dioksida,
ki jih povzroËa Ëlovek, v primerjavi z vsemi naravnimi izpusti, ki jih povzroËajo na
primer vulkani in oceani, zanemarljivi. Na
prvi pogled je to res in koliËinsko so izpusti, ki jih je povzroËil Ëlovek, v primerjavi
z naravnimi, zlasti tistimi iz ekosistemov
in oceanov, razmeroma majhni. Vendar pa
so ti naravni izpusti uravnoteženi: koliËina
izpustov se nato ponovno absorbira. »lovekovi izpusti, ki so na primer danes vsaj
dvajsetkrat veËji kot leta 1800, porušijo to
ravnovesje in povzroËijo kopiËenje plinov
v ozraËju. Da je vir dodane koliËine toplogrednih plinov Ëlovek, se da dokazati
na primer s preuËevanjem kemiËne sestave in porazdelitvijo ogljikovega dioksida v
ozraËju. V tej zvezi ne pozabimo tudi, da
je Ëlovek posekal v zadnjih dvesto letih kar
40 odstotkov gozda na Zemlji in krepko
spremenil rabo tal, kar je poleg kurjenja fosilnih goriv tudi
spremenilo naravne ponore za ogljikov dioksid.
Kaj pa vodna para, ki je prav tako toplogredni plin? Ta po
mnenju skeptikov prispeva kar 95 odstotkov toplogrednega
uËinka našega ozraËja. Ta trditev preprosto ne drži, saj je delež toplogrednega uËinka že samo ogljikovega dioksida od 9
do 30 odstotkov. Ker se absorbcijski spektri troatomnih plinov prekrivajo, se njihovi deleži v toplogrednem uËinku ne
seštevanjo linearno. Vodna para sama po sebi bi - Ëe bi ostranili vse druge toplogredne pline - imela približno 64 odstotkov skupnega toplogrednega uËinka. Vendar pa pri poveËanem uËinku tople grede, ki je vzrok podnebnih sprememb,
vodna para nima odloËilne vloge kot pogonska spremenljivka,
pomembna je le kot povratna zanka. OzraËje pri dani temperaturi namreË sprejme le omejeno koliËine vodne pare. »im
je ta dosežena, se para utekoËini in izgine iz ozraËja. »as, v
katerem se dodatna koliËina vodne pare zadrži v ozraËju, je
prekratek, da bi imel uËinek na podnebni sistem. Seveda pa
podnebni modeli upoštevajo spremembe v koliËini vodne pare
prek spremenjene koliËine oblaËnosti in padavin.
ZakljuËne misli
Zakaj se klimatologi sploh ukvarjamo s podnebnim skepti-
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Viri, kjer si bralke in bralci lahko pogledajo dodatne informacije:
• http://www.climatechangefacts.info/
• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
scientists_opposing_the_
mainstream_scientific_assessment_
of_global_warming
• http://www.panda.org/about_our_
earth/aboutcc/cause/climate_
sceptics/
• http://www.grist.org/article/series/
skeptics/
• http://www.ipcc.ch/publications_
and_data/publications_and_data.htm
• http://www.pmodwrc.ch/pmod.
php?topic=tsi/composite/
SolarConstant
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cizmom? Zakaj se raje preprosto ne zmenimo zanj in ga ne
razumemo kot nekaj, kar je le obžalovanja vredno? Na to je
težko dati objektivni odgovor, saj ta ne izhaja iz naravoslovja, temveË iz etiËnih naËel. Že Aristotel je namreË ugotovil,
da naše dojemanje sveta pretežno doloËa naše ravnanje, na
to pa odloËilno vplivajo informacije. A Ëigave informacije
dobivamo? So ≈resniËne, poštene in neodvisne«? So razumljive politikom in poslovnežem, ki so redko strokovnjaki,
a morajo kljub temu sprejemati težke odloËitve?
Glavni motiv za priËujoËi Ëlanek je verjetno dejstvo, da
je v svetu, kjer podnebje ∑ ki doloËa vreme - letno ubije
desetkrat veË ljudi kot vojne in stokrat veË kot terorizem,
podnebni skepticizem lahko nevaren. Skepticizem namreË
povzroËa zavlaËevanje politiËnega soglasja o odpravljanju
vzrokov za podnebne spremembe in zlasti pripravljenosti za
prilagajanje na novo podnebje.

Argumenti skeptikov imajo dve kljuËni pomanjkljivosti: niso dokazali obstoja alternativnega
krivca za ≈vznemirjenje« globalnega podnebnega sistema, ki je jasno opazno (argument, da
bi vzrok lahko bila spremenljivost SonËevega sevanja, izpodbija veËina osnovnih znanstvenih
raziskav) ter niso podali niti ene argumentirane razlage, kako je možno, da je vse, o Ëemer
nam govori moderna znanost o medsebojnem vplivu med toplogrednimi plini ter prenosu
energije v ozraËju, narobe! Javnost, ki se morebiti nagiba na stran skepticizma, naj se vpraša:
kako je mogoËe, da nacionalne znanstvene ustanove po vsem svetu (na primer v Združenih
državah Amerike, Veliki Britaniji, Franciji, Italiji in drugod) govorijo o tem, da so globalne
podnebne spremembe resniËne in pomenijo resno grožnjo! Enak pogled na to problematiko imajo tudi Ëlani znanstvenoraziskovalnih ustanov, ki se ukvarjajo z naravoslovnimi
znanostmi, in štirje dobitniki Nobelovih nagrad (za raziskovanje ozraËja: Paul Crutzen,
Sherwood Rowland, Mario Molina, Medvladni odbor za podnebne spremembe). Podnebni
skepticizem še zmanjšuje æe tako naËeto zaupanje javnosti v politike in znanstvenike, ki
poskušajo varovati ljudi in naš planet pred nevarnostmi. In naËeto je predvsem zato, ker se
nismo v preteklosti dovolj zgodaj odzvali na svarila. Zgodovina je polna zapoznelih lekcij
iz zgodnjih svaril. Pa naj gre za škodljivost azbesta ali benzena, ko smo se odzvali sto let
prepozno, ali za izginjanje ozonskega plašËa, ko smo pojav le opazovali in ne ukrepali veË
kot dvajset let, ali za dolgoletna Ëakanja na odredbe za zašËito pred ionizirajoËimi sevanji.
Skrajni Ëas je, da se iz zgodovine kaj nauËimo, ∑ morda dve temeljni stvari, in sicer da
neukrepanje lahko pripelje do dragih posledic, ki jih vËasih ni moË predvideti, in da se to
obiËajno zgodi, Ëe zanemarimo tako ≈zgodnja svarila« kot celo ≈glasna in pozna«. V primeru
podnebnih sprememb moramo nujno upoštevati naËelo previdnosti. Podnebni skepticizem
pri tem prav niË ne pomaga.
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Goli polž
s pogonom na sonËno energijo
Marina Dermastia
Žival, ki fotosintetizira in si s tem proizvede vso hrano, ki jo potrebuje za življenje, je:
a) znanstvena fantastika,
b) novi izdelek eksotiËnega biotehnološkega podjetja,
c) živeËi izdelek evolucije.
Verjetno ni prav veliko
tistih, k i bi obk rožili
možnost c. A prav ta je
pravilni odgovor kviza o
simbiontski povezavi golega polža Elysia chlorotica s kloroplasti rumene
sifonalne alge Vaucheria
litorea.

Slika 1: RdeËepikasti pisanËek (Elysia
timida) lazi po zeleni algi apneni dežniËek (Acetabularia acetabulum), s
katero se verjetno tudi hrani. »eprav
je polž pretežno bel, pa je na notranji
strani parapodijev jasno vidna smaragdno zelena barva, ki bi bila lahko
posledica zaužitega klorofila oziroma
kloroplastov.
Foto: Borut Furlan.
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Si mbiont sk e p ov e z ave med organizmi, celo med organizmi iz
razliËnih kraljestev, niso
neobiËajne. VeËinoma se
povežeta dva prostoživeËa organizma, ki tudi v skupnosti zadržita vsaj del svoje
celiËne in genske samostojnosti. Simbiontske povezave so
obiËajno zunajceliËne. V primeru, da je povezava znotrajceliËna, je simbiontski organizem oddeljen od gostitelja s
posebno gostiteljevo membrano ali pa je v njegovi vakuoli.
Danes je splošno sprejeto, da so razliËne simbiontske povezave pomembno prispevale k evolucijskim izumom in biološki raznovrstnosti.
Opažene znotrajceliËne simbiontske povezave so bile osnova
endosimbiontski hipotezi, po kateri naj bi rastlinski kloroplasti izvirali iz prostoživeËih cianobakterij. Kloroplasti so
deli rastlinskih celic, v katerih poteka fotosinteza. Ta rastlinskim celicam omogoËa pretvarjanje sonËne svetlobe v
obliko energije, ki je shranjena v sintetizirani hrani. Po endosimbiontski hipotezi naj bi heterotrofne evkariontske celice z membrano obdale prostoživeËe cianobakterije, kar naj bi
vodilo do razvoja kloroplastov v prvih razvojnih linijah avtotrofnih glavkofitov, rdeËih alg, zelenih alg in višjih rastlin.
Po vzpostavljeni endosimbiozi se je genom cianobakterij zelo
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Slika 2: Zelena barva prevladuje pri
zelenËku (Elysia viridis). Odtenki zelene
barve pa so pri razliËnih osebkih bolj
ali manj izraziti. Na sliki je bolj nežno
zeleno obarvan primerek, najdemo pa
tudi take, ki so bolj temno zelene barve. Foto: Borut Furlan.
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zmanjšal, saj se je del njihovih genov z endosimbiontskim
genskim prenosom prestavil v gostiteljevo jedro, del genov
pa se je izgubil.
Razvoj raznolike skupine sekundarnih ali ≈kompleksnih« alg,
med katerimi je tudi rumena alga Vaucheria litorea, naj bi bil
povezan s sledeËim dogodkom sekundarne endosimbioze. V
njem naj bi heterotrofni evakriontski organizem sprejel algo
iz zelene ali rdeËe razvojne linije. V teh primerih naj bi se
združili gostiteljevo in endosimbiontovo jedro. Posledica jedrne združitve naj bi bil poleg endosimbiontskega prenosa
genov tudi prenos genov med jedri nesorodnih organizmov
ali tako imenovani lateralni oziroma horizontalni genski
prenos. Ob takih jedrnih povezavah se nekaj genov tudi izgubi. Po vzpostavljeni primarni ali sekundarni endosimbiozi
kloroplastna DNK kodira le še približno deset odstotkov beljakovin, ki so nujne za fotosintezo. Vse ostale beljakovine za
fotosintezo kodirajo geni v jedru.
Poznana je tudi terciarna endosimboza, v kateri prvotnega
endosimbionta zamenja sekundarni endosimbiont. Primere
terciarne endosimbioze najdemo na primer pri dinof lagelatih; znanstveniki pa domnevajo, da je podoben primer tudi
povezava golega polža s
kloroplasti alge.
Goli polž Elysia chlorotica živi vzdolž atlantske
obale Združenih držav
A merike; sorodni v rsti E. timida in E. viridis živita tudi v Jadranu
(slika 1, 2). Že vrstno
ime golega polža chlorotica pove, da je njegovo
želatinozno, listu podobno telo zelene barve.
Najbolj presenetljivo pri
tem golem polžu je - kot
je odkrila raziskovalka z
Mainske univerze (University of Maine) dr. Mary Rumpho -, da se od ostalih živali
loËi po svoji sposobnosti opravljanja fotosinteze. Fotosintezo
mu omogoËajo kloroplasti in geni, ≈ukradeni« iz alg, s katerimi se hrani.
O zelenih telescih v telesih nekaterih golih polžev so raziskovalci poroËali že v zaËetku dvajsetega stoletja. Kljub temu
pa so šele sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja odkrili, da
so ta telesca delujoËi kloroplasti. Od takrat dalje so pojav,
da goli poži od alg sprejemajo kloroplaste, jih vzdržujejo
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Endogeni virus. Neaktivni virus, ki je
vgrajen v genom gostitelja in se tako
prenaša iz ene generacije v drugo.
Endosimbioza. Sožitje, pri katerem živi
eden od partnerjev (endosimbiont) v
telesu drugega.
Glavkofiti. Majhna skupina mikroskopskih sladkovodnih alg, pri katerih je,
tako kot pri zelenih in rdeËih algah,
kloroplast obdan z dvema membranama.
Primarna endosimbioza. Dogodek, v
katerem naj bi se v evkariontski celici
razvili celiËni organeli, kot so kloroplasti in mitohondriji. Na ta naËin naj bi
se razvili kloroplasti skupnega prednika
skupine alg, ki vkljuËuje glavkofite ter
rdeËe in zelene alge.
Sekundarna endosimbioza. Razvoj
kloroplastov nekaterih alg, pri katerem
alga sprejme fotosintetski evkariontski
organizem.
Terciarna endosimbioza. Dogodek, v
katerem prvotnega endosimbionta zamenja sekundarni endosimbiont.
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in uporabljajo v svojih presnovnih procesih, preuËevali pri
vrstah Placida dendritica, Costasiella lilianae, Alderia modesta,
Griffithsia flosculosa ter vrstah iz rodu Elysia: E. furvacauda,
E. timida, E. viridis. Še posebej veliko raziskav pa je bilo
opravljenih pri vrsti E. chlorotica. Pojav so poimenovali kleptoplastija ali ≈kraja kloroplastov«. Pri kleptoplastiji simbiont
ni drug samostojen organizem z lastnim genomom, kot je to
bolj obiËajno v simbiontskih povezavah, temveË le ≈goli« organel ∑ kloroplast. Dr. Rumpho že dolgo ve, da E. chlototica
sprejema kloroplaste iz alge V. litorea. Endosimbioza med
golim polžem in kloroplasti alge ni dedna, saj kloroplasti ne
prehajajo iz ene generacije polžev v drugo. Povezava se mora
vzpostaviti vsako leto na novo, a je nujna, da se goli polž
razvije v odrasel osebek. Mladi goli polži se hranijo z algo.
Preluknjajo njene celice in posrkajo njihovo vsebino. Vse, razen kloroplastov, prebavijo. Kloroplaste pa fagocitsko obdajo prebavne celice. Ujeti kloroplasti zapolnjujejo rastoËe in
zelo razvejene prebavne cevke, ki ležijo le eno celiËno plast
pod epidermisom. Mladi goli polži, ki se dva tedna hranijo
z algami, preživijo ostanek svojega enoletnega življenja brez
sprejemanja hrane iz okolice. OËitno in najbolj zanimivo pri
tej povezavi je, da v kloroplastih znotraj tujega citosola v
odsotnosti izvorne alge mesece dolgo poteka fotosinteza. Ta
golemu polžu omogoËa povsem avtotrofen naËin življenja, v
katerem si hrano izdeluje sam, tako kot si jo izdelujejo tipiËni fotosintetski organizmi.
Vsa ta odkritja pa še vedno niso pojasnila skrivnosti, kako
bi kloroplasti alge delovali v golem polžu. Raziskovalci so
predvideli dve možnosti: ali so kloroplasti V. litoreae genetsko avtonomni ali pa nujne kloroplastne beljakovine izdela
goli polž sam. V prvem primeru bi bili kloroplasti alge zelo
drugaËni od obiËajnih rastlinskih kloroplastov. Namesto da
bi veËino beljakovin za fotosintezo kodirali jedrni geni in bi
se beljakovine, sintetizirane v citoplazmi, prenesle v kloroplast, bi morala kloroplastna DNK vsebovati vse gene, nujne
za fotosintetske beljakovine. DoloËitev popolnega nukleotidnega zaporedja v kloroplastnem genomu alge je že potrdila odsotnost jedrnih fotosintetskih genov in tako izkljuËila
popolno avtonomijo kloroplastnega delovanja v golem polžu. Po tem odkritju so raziskovalci sklepali, da je verjetnejša možnost prisotnosti fotosintetskih genov v polževi jedrni
DNK. »e bi bila ta hipoteza potrjena, bi bila verjetna pot,
po kateri bi geni za fotosintetske beljakovine prišli v jedra
celic golega polža, preko horizontalnega genskega prenosa,
ali z drugimi besedami, naravnega prenosa genov med vrstami. Novosintetizirane beljakovine bi nato poiskale nove
tarËe delovanja v ≈ukradenih« kloroplastih. Najnovejše razi-
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skave so pokazale, da je jedrni gen alge psbO, ki je nujen za
oksidativno fotosintezo, prisoten v jedrnem genomu golega
polža in se v polžu tudi izrazi. Še bolj zanimivo pa je odkritje gena psbO v spolnih celicah golega polža. To nakazuje
možnost vzdrževanja delujoËih kloroplastov tudi v sledeËih
generacijah. Vsa ta odkritja govorijo v prid hipotezi o horizontalnem genskem prenosu iz rastline v žival. Verjetno je
izvor gena psbO prav DNK alge V. litorea, saj sta nukleotidni
zaporedji genov v algi in golem polžu enaki. S temi raziskavami je dr. Rumpho dokazala možnost nove metabolne poti
≈zelene živali«. Odkritje je pomembno tudi za razumevanje
filogenetskega drevesa življenja, v katerem je veliko povezav
med zelo oddaljenimi razvojnimi vejami.
Kako geni alge pridejo v jedrno DNK golega polža, še ni
povsem jasno. Ena od možnosti je, da goli polž med prebavo celic alge potrebne gene prenese v svoje celice skupaj
s kloroplasti. Gene nato vkljuËi v svojo lastno DNK, kar
mu v nadaljevanju omogoËa sintezo beljakovin, potrebnih
za fotosintezo v kloroplastih. Druga možnost, za katero pa
še nimajo pravih dokazov, je prenos genov preko virusnih
vektorjev. Ugotovili so namreË, da približno deset mesecev
po tem, ko se mladi goli polži hranijo z algami, odležejo
jajca in nenadoma poginejo. »asovno usklajena smrt je tesno
povezana s pojavom virusnih delcev. DoloËitev virusnih delcev v golem polžu nakazuje, da je njegov enoletni življenjski
cikel povezan z endogenimi virusi. Virusne delce so odkrili
v ≈ukradenih« kloroplastih ter v jedru in citoplazmi gostiteljskega golega polža. Prisotnost virusov v kloroplastih in
v jedru predstavlja hipotetiËni mehanizem za horizontalni
genski prenos fotosintetskih genov v gostitelja. »e bi možnost prenosa genov z virusnimi vektorji dokazali, bi imeli
virusni delci dve nepriËakovani vlogi: dramatiËno bi vplivali
na življenjski cikel golega polža, hkrati pa bi predstavljali
vektor za horizontalni genski prenos med živaljo in rastlino.
Primeri horizontalnega genskega prenosa med nesorodnimi
vrstami so zelo pogosti med prokarionti, redkejši pa med
prokarionti in enoceliËnimi ali veËceliËnimi evkarionti. Pri
slednjih so pogostejši v primeru zajedalskega naËina življenja. Izmenjava genske snovi med evkarionti je izjemno redka
ali vsaj do danes slabo poznana in raziskana. Povezava med
golim polžem E. chlorotica in algo V. litorea tako predstavlja
izjemen modelni sistem za preuËevanje horizontalnega genskega prenosa med dvema mnogoceliËnima evkariontoma.
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Petdeset let kopirnega stroja
Janez Strnad
Fizika je v vsakdanjem življenju pomembnejša, kot bi sodili po pozornosti, ki ji jo namenja
družba. Tako ni samo pri nas. Lahko bi rekli,
da je družba od fizike dobila veliko veË, kot je
fizika dobila od družbe. Spomnimo se, da so
iz fizike izšli tranzistor in drugi polprevodniški elementi, brez katerih ne bi bilo zmogljivih
raËunalnikov in tako imenovane komunikacijske
revolucije.

Chester Carlson s svojim prvim
fotokopirnim strojem. Vir: www.xerox.com
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Pred Ëasom je Proteus pogledal v kuhinjo in
opisal fizikalno ozadje mikrovalovne peËice in
njenega delovanja (62: 250). Podobno poglejmo zdaj v pisarno in opišimo kopirni stroj in
fizikalno ozadje njegovega delovanja. V razvoju
tega stroja zasledimo nekaj korakov, ki so zanimivi tudi s fizikalnega stališËa.
Chester Carlson, rojen leta 1906, je bil patentni pravnik v
New Yorku. Pri delu je opazil, da je vedno primanjkovalo
kopij patentnih spisov. Nove je bilo mogoËe dobiti le, Ëe so
stare fotokopirali, kar je bilo drago in razmeroma zamudno,
ali jih pretipkali, kar je bilo tudi zamudno, Ëe ni smelo biti
tipkovnih napak. Predstavljal si je, koliko bi pisarne pridobile z napravo, ki bi dala kopijo v nekaj sekundah. O svojem
naËrtu je pozneje zapisal: ≈Imel sem službo, toda nisem mislil, da napredujem zelo hitro. Živel sem iz rok v usta in sem
se ravno poroËil. Bil je neke vrste boj za preživetje. Tako
sem si mislil, da bi z izumom, Ëe bi se mi posreËil, ubil dve
muhi na mah, možnost, da naredim nekaj dobrega za svet,
in tudi možnost, da naredim nekaj dobrega zase.«
VeË mesecev je veËere prebil v newyorški javni knjižnici in
prebiral zapise o slikanju in preslikavanju. OdloËil se je, da
se za fotografiranje ne bo zanimal, Ëeš da so ga temeljito
raziskali v laboratorijih velikih družb. V Franciji in Angliji
so v drugi polovici 19. stoletja razvili fotografski postopek z
drobnimi kristali srebrove soli v plasti prozorne želatine na
plošËi iz stekla ali filmu iz plastike. Uporabljali so bromid,
klorid ali jodid ali mešanico dveh od teh soli. Svetloba v zrncu ionskega kristala na primer srebrovega bromida (Ag+Br-)
povzroËi, da nastane prost atom srebra. VeË takih atomov se
združi v naelektreno gruËo, na primer Ag+2 , Ag+3 , Ag+4 , …,
ali v nevtralno gruËo Ag 2 , Ag 3 , Ag4 , … Tako nastane nevi-
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dna latentna slika. Razvijalec v raztopini v osvetljenih zrncih
reducira še druge ione srebra v atome veliko hitreje kot v neosvetljenih zrncih in povzroËi, da osvetljena zrnca poËrnijo,
neosvetljena pa ne. Tako iz latentne slike nastane vidna. V
fiksirju se raztopijo neosvetljena zrnca. Ta zrnca bi pokvarila
fotografijo, ker bi s Ëasom tudi brez razvijalca poËrnela, Ëe
jih ne bi odstranili. Opisani postopki sodijo v kemijo. Danes
poznamo še druge fotografske postopke.
Carlsonova odloËitev, da se bo zanimal samo za fizikalne
postopke, je bila odloËilna. Pripeljala ga je do fotoprevodnosti. Pojav je odkril angleški elektriški inženir Willoughby
Smith. O tem je poroËal v Ëlanku Vpliv svetlobe na selen med
prehodom elektriËnega toka leta 1873 v reviji Nature. To je bilo
eno od prvih odkritij o polprevodnikih, ki so postali zanimivi štiri desetletja pred tem. Smith je sodeloval pri polaganju podmorskega kabla med Anglijo in Francijo. Ob polaganju je želel sproti preizkušati kabel. Potreboval je snov z
dokaj velikim uporom in selen se mu je zdel pripraven. Toda
podatki za upor selena so se med seboj precej razlikovali.
S poskusi je ugotovil, da je upor selena odvisen od osvetlitve. NajveËji je bil, ko je palico selena zaprl v temno škatlo.
Ugotavljal je, kako se je upor spreminjal, ko je v eno od sten
škatle vstavljal razliËne barvne filtre. Podoben pojav so opazili tudi pri nekaterih izolatorjih, na primer pri žveplu.
Madžarski fizik Pal (Paul) Selenyi je raziskoval postopek, ki
ga je imenoval elektrografija. V letih po letu 1935 je objavil
veË Ëlankov o njem v nemških fizikalnih in tehniških revijah. Leta 1938 pa je v reviji Journal of Applied Physics objavil
Ëlanek O elektrografiËnem zapisovanju hitrih elektiËnih pojavov.
ZaËel ga je takole: ≈Skoraj v vseh vejah znanosti in tehnike potrebujemo in uporabljamo naËine za zapisovanje, to je
ohranjanje spremenljivih pojavov v trajni in vidni obliki. [...]
Pred leti sem izumil nov naËin zapisovanja, pri katerem se
ohrani elektriËni zapis v obliki nevidne elektriËne slike na
plasti izolatorja z elektrostatiËnimi naboji, ki jih prenašajo
katodni žarki [curek elektronov] v vakuumu ali curek ionov v
zraku. Sliko razvijemo z drobnim naelektrenim prahom, na
primer minijem, smukcem, likopodijem [rumenkastim prahom trosov neke praproti podobne rastline] itd.«
Podrobneje je obdelal le drugi naËin ter izdelal napravo in jo
preizkusil. Okvirno opišimo njeno delovanje. Platinska žiËka
K s premerom desetine milimetra ali dveh je prevleËena s
plastjo barijevega oksida in prikljuËena na baterijo H. Elektroni izhlapevajo iz segrete katode in izstopajo skozi drobno
odprtino v zaslonki M, ki jo imenujmo mrežica. Elektroni se
obesijo na molekule kisika ali dušika v zraku in kot negativni ioni potujejo proti kovinski anodi A. Anoda je na spodnji
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Shema elektrografiËnega osciloskopa iz
Selenyijevega Ëlanka. Pomen znakov je
opisan v besedilu.
Po predlogi narisala Janja Benedik.
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strani prevleËena s plastjo izolatorja S. Uporabil je papir, ki
ga je prej pomoËil v parafin (vošËena plast na obiËajnem povošËenem papirju je bila pretanka). Za anodno napetost 500
do 1000 voltov poskrbi baterija Ua , za mrežno napetost, ki
uravnava tok elektronov na anodo, pa baterija Ug. Razdalji med katodo in mrežico ter mrežico in anodo sta kolikor
mogoËe majhni in merita od pol do enega milimetra. Anoda s plastjo izolatorja se premika v smeri pušËice. »e je na
mrežici negativna napetost, ni toka ionov na plast izolatorja,
Ëe na mrežici ni napetosti, pa ioni dospejo do površja plasti
izolatorja in tam obtiËijo. Tok zapre že sprememba napetosti
na mrežici za 5 do 10 voltov.
Po plasti izolatorja tok zraka razprši pozitivno naelektreni
prah, ki se usede le na mesta z negativnim nabojem. Nastalo sliko opazujemo neposredno ali fotografiramo. Nazadnje
moËan curek zraka odstrani odveËni prah in plamen Bunsenovega gorilnika B izravna naboj na plasti izolatorja, Ëe slike
ne želimo ohraniti. Tako je naprava pripravljena na naslednji
posnetek.
Naprava po delovanju nekoliko spominja na katodno cev. Od
nje se razlikuje po tem, da mora biti v drugi vakuum, v prvi pa ni potreben. V katodni cevi opravi elektronski curek
dolgo pot in ga odkloni elektriËno ali magnetno polje. V
napravi pa ni mogoËe vplivati na smer ionov, ampak le na
njihov tok. Za nastanek slike je odloËilen naboj ionov, medtem ko je za sliko v katodni cevi odloËilna kinetiËna energija
elektronov, ki zadenejo f luorescentni zaslon. Nevidno sliko
naredimo vidno s prahom, podobno kot nevidno sliko pri
fotografiranju razvijemo z razvijalcem. Razlika je v tem, da
elektriËna vidna slika nastane v hipu, brez kemijskih reakcij
v raztopini.
Selenyi je s svojim ≈elektrograf iËnim osciloskopom« zapisoval sinusno in žagasto napetost, ki jo je prikljuËil zaporedno z mrežno napetostjo. Zapisal je sinusno napetost
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Slika Lichtenbergove figure je samopodobna. Njeni poveËani deli so podobni
prvotni sliki. To je znaËilna lastnost
fraktalov.
Vir: captsf.com/lichtenberg01.jpg
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do frekvence deset tisoË nihajev na sekundo. Pri tem se je
anoda s plastjo izolatorja premikala s hitrostjo en meter na
sekundo in je prišlo na milimeter deset peg. PriËakoval je,
da bo pri desetkrat veËji hitrosti mogoËe doseËi še desetkrat
veËjo frekvenco. Namesto navedenih vrst prahu je uporabil
tudi drobno zmlet asfalt. Preko mikrofona je prevedel zvok
v elektriËno nihanje ter zapisal zvok orgelske pišËali in zapetih samoglasnikov. Zasledoval je, kako je pregorela žiËka
v elektriËni varovalki, in zapisal nize sunkov z Geigerjevega
števca ob radioaktivnem izviru. ElektrografiËni osciloskop je
bil zavidljiv dosežek, ki pa ni doživel široke uporabe. Popolnoma ga je zasenËil katodni oscilograf.
Selenyijev osciloskop je izkorišËal tudi pojav, zanimiv za
Carlsona, ki se je omejil na trajne slike in se ni brigal za
spremembe. Postopek je spoznal že Georg Christoph Lichtenberg v letih 1777 in 1778, ko je delal poskuse z elektrenjem. V ta namen je izdelal velik elektrofor s premerom
dva metra. Po Voltovem zgledu je valj iz izolatorja, denimo
smole, položil na kovinsko podlago. Površje valja je podrgnil denimo s kožuhovino in nanj položil kovinski pokrov z
držalom iz izolatorja. Negativni naboj na površju izolatorja
je z inf luenco pritegnil pozitivni naboj v pokrovu in odbil
negativnega. Na spodnjem površju pokrova se je tako nabral pozitivni naboj, na zgornjem pa negativni. S prsti ali
ozemljeno žico je z zgornjega površja pokrova odvedel negativni naboj, tako da je na pokrovu ostal pozitivni naboj.
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Patentna prijava Chesterja Carlsona iz
leta 1939. Vir: www.xerox.com
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Pokrov je prijel za držalo iz izolatorja in prenesel pozitivni naboj na druga telesa. S pokrova je preskoËila iskra na telo iz izolatorja,
ki ga je približal pokrovu. Pred tem je površje
izolatorja potresel s prahom. V prahu je bilo
po preskoku iskre opaziti drevesasto razvejen
vzorec, tako imenovano Lichtenbergovo figuro. Slika se je odtisnila na papir, ki ga je stisnil na površje izolatorja. Lichtenberga imajo
nekateri za ≈oËeta elektrofotografije«.
Prve poskuse je Carlson naredil v domaËi kuhinji. Potem si je s prihranki v bližnji stavbi uredil majhen laboratorij. Pomagal mu je
fizik, ki ga je najel. Po daljšem poizkušanju
sta 22. oktobra leta 1938 naredila odloËilni
poskus. V zatemnjeni sobi sta cinkovo plošËo,
prevleËeno s tanko plastjo žvepla, podrgnila
s suho krpo, da se je po površju naelektrila.
Nanjo sta položila mikroskopsko stekelce, na
katerem sta s Ërnim tušem napisala datum in
ime stavbe. Za nekaj sekund sta plošËo skozi
plošËico osvetlila z žarnico. Nato sta plošËico odstranila in plošËo enakomerno posula
z likopodijem. Nazadnje sta likopodij previdno odpihnila. Likopodij je ostal samo na delih, ki niso bili
osvetljeni in so ostali naelektreni. Ti so tvorili jasno sliko
napisa s plošËice. Na osvetljenih delih je svetloba povzroËila,
da je žveplo postalo prevodno in se je na tem delu izravnal
nabrani naboj. Na tem delu se likopodij ni prijel.
Carlson je pozneje izjavil: ≈Vedel sem, da sem za rep ujel
zelo veliko zamisel, a nisem vedel, ali jo bom lahko udomaËil.« Takoj po uspelem poskusu je vložil patentno prijavo.
Potem je svoj izum ponujal industrijskim družbam. V letih
od 1939 do 1944 je veË kot dvajset družb izum odklonilo.
To je naredil tudi Državni odbor izumiteljev. Sam je zapisal: ≈Leta so minevala v resnem prizadevanju. Pogum mi je
usihal in veËkrat sem se odloËil, da bom zamisel popolnoma
opustil. Toda vselej sem poskusil znova. Bil sem popolnoma
prepriËan, da izum preveË obeta, da bi zaspal.« Leta 1944
se je vendarle neprofitna ustanova Batelle zavzela za izum
in podpisala s Calsonom pogodbo o delitvi dobiËka. Tri leta
pozneje je pritegnila majhno družbo Haloid iz Rochestra v
zvezni državi New York, ki se je ukvarjala z izdelovanjem
fotografskega papirja. Zdaj ji je poverila razvoj kopirnega
stroja. Pred petdesetimi leti, leta 1959, je prišel na trg prvi
kopirni stroj z oznako 914, ki je v sekundah dokument prekopiral na obiËajen papir. To je bil velik uspeh. Družba se
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Shema delovanja kserografskega kopirnega stroja iz Enciklopedije:
1 - naelektrenje, K - koronska žiËka,
F - fotoprevodnik na bobnu,
2 - osvetlitev, S - svetloba,
U - na osvetljenih mestih se zmanjša
upor fotoprevodnika in se naboj
izravna, 3 - razvijanje, T - toner,
4 - prenos, P - papir.
Po predlogi narisala Janja Benedik.
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je medtem preimenovala v Xerox. V gršËini pomeni kseros
suh. Postopek je postal znan kot kserografija. Carlson je leta
1968 umrl kot bogataš in letni dobiËek družbe Xerox je dosegel skoraj milijardo dolarjev. Industrija kopirnih strojev je
postala donosen posel.
Na konËni stopnji je k razvoju kopirnega stroja pomembno
prispeval John Bardeen, ki je edini dobil dve Nobelovi nagradi za fiziko. Leta 1956 si jo je delil za odkritje tranzistorja in leta 1972 za mikroskopsko razlago superprevodnosti.
Po drugi svetovni vojni je delal v Bellovih laboratorijih in je
veliko Ëasa porabil za svetovanje industrijskim družbam. Tesno je bil povezan z družbo Haloid in se je posebej zanimal
za postopek pri kopiranju. Med razvojem prvega kopirnega
stroja je bil tudi Ëlan sveta direktorjev in tehniËnega svetovalnega odbora.
Okvirno opišimo, kako deluje sodobni kopirni stroj. V podrobnostih se stroji razliËnih družb razlikujejo. Nekatere
posebnosti družbe skrivajo. V stroju je v zatemnjenem prostoru kovinski boben v obliki valja, vrtljiv okoli vodoravne
osi. Boben je prevleËen s tanko plastjo fotoprevodne snovi
z razmeroma velikim uporom. Pogosto so uporabili polovico desetine do desetino milimetra debelo plast nekristalnega
selena, ki so ga na valj naparili v vakuumu. Boben se vrti s
hitrostjo, s katero iz njega prileze papir s kopijo.
Prvi korak je naelektrenje. Površje bobna enakomerno naelektrijo s tokom, ki izvira iz tanke kovinske žiËke. To je
koronski tok, ≈Elijev ogenj«, ki v moËnem elektriËnim polju
prši iz moËno ukrivljenih delov in ostrin prevodnih predmetov. Tako pršijo tudi naboji na pas v van de Graaffovem generatorju. Pri nekristalnem selenu naelektrijo boben s pozitivnim nabojem. Ploskovna gostota naboja doseže velikostno
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stopnjo en milicoulomb na kvadratni meter.
Drugi korak je osvetlitev. Dokument, ki ga želimo kopirati, z leËo skozi gibajoËo se režo preslikamo na boben. Na
mestih, ki ustrezajo belim delom dokumenta, postane selen
prevoden in se boben razelektri. Zadostuje, da nanj pade
svetlobni tok modre svetlobe z gostoto 5 do 20 milijoulov
na kvadratni meter. Na mestih, ki ustrezajo temnim delom
dokumenta, se zaradi velikega upora selena ohrani površinski naboj. Tako na bobnu nastane latentna slika dokumenta.
Tretji korak je razvijanje. Na boben usmerijo vrtinËni tok
zraka, ki nosi delce barvila - tonerja - in drobne kroglice
polnila. Ob trenju s temi kroglicami se delci barvila naelektrijo, v opisanem primeru z negativnim nabojem. Kroglice
imajo lahko magnetno jedro, tako da je nanje mogoËe vplivati z magnetnim poljem. Negativne delce barvila pritegne
pozitivni naboj na neosvetljenih delih bobna. Tako nastane
na bobnu vidna slika.
»etrti korak je prenos. Papir potuje med bobnom in kovinskim rezilom, povezanim s pozitivnim prikljuËkom. Zaradi elektrostatiËne sile naboj z bobna preide na papir. Papir
segrejejo in morebiti nanj pritisnejo, da utrdijo barvilo in
naredijo sliko trajno. Potem se papir giblje pod kovinskim
rezilom, povezanim z negativnim prikljuËkom, ki posrka
pozitivni naboj, tako da se papir razelektri in loËi od bobna (tega ni na sliki). Nazadnje z bobna morebitne ostanke
naboja in barvila odstranijo tako, da ga pobrišejo s ËopiËem
in morebiti vodijo pod šobo z zmanjšanim tlakom, ki posrka preostalo barvilo. Neporabljeno barvilo navadno ponovno
uporabijo pri naslednji kopiji.
S kserografijo je najbolje kopirati dopise. Pri teh je kontrast
najveËji. Del papirja je ali Ërn ali bel, ni poltonov. K ostrim
mejam prispevajo pojavi v elektriËnem polju na robu naelektrenih delov na latentni sliki. Slik s poltoni navaden kopirni stroj ne kopira zvesto. Pri barvnem kopiranju zaporedno
naredijo kopije s prahom treh barv in Ërnim prahom. Na
podobni podlagi delujejo laserski tiskalniki. V zadnjem Ëasu
razvijajo nove postopke, ki uporabljajo nove snovi, na primer
kadmijev sulfid selenid kot fotoprevodnik, polivinilkarbazol
s trinitrof luorenonom za prenos naboja in tako dalje. Kserografijo so razširili tudi na obmoËje rentgenskega sevanja in
sevanja gama.
Vijugasta pot do kopirnega stroja preko veËjega števila fizikalnih spoznanj opozori na zatikanje pri prenosu osnovnih
spoznanj v tehniËne rešitve. Poleg tega pokaže, kako pomemben je lahko en sam Ëlovek. Najbrž pred petdesetimi leti ne
bi dobili kopirnih strojev, Ëe Carlson ne bi bil tako vztrajen.
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Veliki kanarski teleskop
Janez Strnad

Veliki kanarski teleskop na kanarskem
otoku La Palma.
Vir: http://en.wikipedia.org/
wiki/Gran_Telescopio_Canarias

V Mednarodnem letu astronomije 2009 zbujajo pozornost
najveËji optiËni teleskopi. Mednje sodi tudi Veliki kanarski
teleskop, uradno Gran Telescopio Canarias, skrajšano GranTeCan na kanarskem otoku La Palma. 24. julija leta 2009
ga je španski kralj Juan Carlos izroËil uporabi na sveËanosti,
ki se je udeležilo veË kot petsto astronomov, visokih uradnikov in novinarjev.
NaËrtovati so ga zaËeli leta 1987. Na ugaslem ognjeniku na
nadmorski višini 2267 metrov so ga gradili sedem let. Pri
tem je nagajalo slabo vreme in so imeli težave s transportom na odroËni kraj. ≈Prvo svetlobo« so dobili 13. julija leta
2007. Odtlej so ga med poskusnim delovanjem izpopolnjevali. Zdaj je dograjen in upajo, da bo v kakem letu dokonËno
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usposobljen za delo. Njegovo zrcalo z efektivnim premerom
10,4 metra sestavlja 36 šestkotnih delov. Pred dvema letoma
je zaËel teleskop delovati z 12 deli, danes pa je namešËenih
vseh 36 delov.
Dele zrcala je iz snovi zerodur, ki ima lastnosti stekla in keramike, izdelala nemška družba Schott. Teleskop je vpet altazimutno in se pod nadzorom raËunalnika hkrati vrti okoli
vodoravne in navpiËne osi. Teleskop je skupna naložba španskih in mehiških ustanov ter Floridske univerze iz Združenih držav Amerike. Cena naložbe je dosegla 130 milijonov
evrov. Po višini vložka ustanove se ravna opazovalni Ëas, ki
ga lahko izkoristi. Teleskop je del Observatorija Fantovska
skala (Observatorio del Roque de los muchachos) in ga upravlja Kanarski astrofizikalni inštitut (Instituto de astrofisica
de Canarias). Sodi k Evropskemu severnemu observatoriju.
»im veËje je zrcalo teleskopa, tem veË svetlobe zajame, tem
šibkejša vesoljska telesa je z njim mogoËe opazovati in tem
dlje v vesolje seže. Telesa v veËji oddaljenosti so svetlobo, ki
jo opazujemo, izsevala pred daljšim Ëasom, tako da s tem
seže teleskop tudi dlje v preteklost vesolja. Teleskop uporablja adaptivno optiko. Zamisel so lahko izkoristili šele, ko so
razvili zmogljive raËunalnike. Merilniki otipajo prihajajoËe
svetlobo in preko raËunalnika krmilijo opore delov zrcala.
Del zrcala se v tisoËini sekunde za malenkost premakne. S
tem se delno izognejo motnjam zaradi tokov in nakljuËnih
zgošËin v zraku, kar prispeva k ≈migotanju zvezd«.
S teleskopom nameravajo opazovati v vidni svetlobi in opravljati spektroskopska merjenja, se pravi raziskovati razporeditev svetlobe po valovni dolžini, v pasu valovnih dolžin od
375 do 1050 nanometrov (milijardin metra ali milijonin milimetra). Teleskop je posebej opremljen za opazovanje infrardeËe svetlobe na obmoËju valovnih dolžin v pasu od 7500 do
25000 nanometrov. Napravo za merjenje ohladijo do 28 stopinj nad absolutno niËlo, merilnik sam pa na 8 stopinj nad
absolutno niËlo. Pri tem mislijo uporabiti nekaj novih merilnih prijemov. Opazovati mislijo med drugim zelo oddaljene
galaksije in po njih zasledovati razvoj vesolja, nastanek zvezd
in ozraËje planetov, ki se gibljejo okoli oddaljenih zvezd.
Za kanarski teleskop lahko preberemo, da je najveËji posamezni optiËni teleskop na svetu. Pri tem je treba biti previden. Glavni podatek za teleskop je efektivni premer, to je
premer, ki bi ga imel krog, Ëe bi zajel toliko svetlobe, kolikor je najveË zajame zrcalo teleskopa. Premer kanarskega
zrcala meri v resnici 11,39 metra, vendar je njegov efektivni
premer 10,4 metra manjši, ker ima zrcalo na sredi odprtino.
Svetloba se namreË na zrcalu odbije in jo zaznavajo na strani
opazovanih teles.
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Slika kaže enega od prvih Galilejevih
daljnogledov. Aprila 1609 je bilo mogoËe v Parizu kupiti daljnogled s trikratno poveËavo. Junija ali julija je Galilei
izdelal svoj posnetek tega daljnogleda.
Avgusta je Galilei pokazal BeneËanom
daljnogled z osemkratno poveËavo.
Novembra tega leta je usmeril v nebo
daljnogled z dvajsetkratno poveËavo.
Ime teleskop izvira iz leta 1611. Vir:
http://cnx.org/content/m11932/
latest/gtelescope.gif.
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Na vrhu lestvice najveËjih teleskopov je precejšna gneËa in naletimo na razliËne razvrstitve.
Južnoafriški astronomski observatorij SAAO ima
Južnoafriški veliki teleskop SALT v pušËavski
pokrajini Karoo v majhnem kraju Sutherland z
najveËjim premerom 11 metrov.
Teleskop Hobby-Eberly na McDonaldovem observatoriju na Mount Fowlkesu v Teksasu ima
najveËji premer 11 metrov in je namenjen predvsem spektroskopskim raziskovanjem. Zrcalo je
nepremiËno, a zaradi vrtenja Zemlje gibajoËi se
sprejemnik lahko zaznava svetlobo iz razliËnih
delov neba.
Na 4200 metrov visokem ugaslem ognjeniku
Mauna Kea na Havajih stojita teleskopa Keck I
in Keck II. Njuni zrcali s premerom po 10 metrov lahko uporabijo povezani kot interferometer
in s tem dosežejo efektivni premer 85 metrov. To
tako imenovano aperturno sintezo so najprej razvili pri radioteleskopih. Povezali so oddaljene radioteleskope in s tem izboljšali ostrino slike. Že
nekaj Ëasa uporabljajo to tudi pri optiËnih teleskopih, ki jih
zato pogosto gradijo v skupinah.
Evropski južni observatorij ESO je zgradil Observatorij Paranal, ki ga na 2500 metrov visokem vrhu Cerro Paranal v
pušËavi Atakama v severnem »ilu sestavljajo štirje teleskopi
Zelo velikega teleskopa VLT s premerom zrcal po 8,2 metra. Vse štiri teleskope lahko uporabljajo povezano, ko efektivni premer doseže 200 metrov.
Veliki dvogledni teleskop na 3300 metrov visokem Mount
Grahamu blizu Stafforda v zvezni državi Arizona ima dve
zrcali s premerom po 8,4 metra v enem ohišju.
Omenimo še Vesoljski teleskop Hubble HST, ki kot umetni
satelit kroži okoli Zemlje in se popolnoma izogne motnjam
v ozraËju. »eprav ima zrcalo premer samo 2,4 metra, daje
ostrejše slike kot teleskopi z veËjimi zrcali na Zemlji.
NaËrtujejo še veËje teleskope s sestavljenimi zcali. Veliki teleskop Magellan GMT naj bi imel zrcalo s premerom 25,2
metra, sestavljeno iz sedmih šestkotnih delov. Po naËrtu naj
bi stal v »ilu in zaËel delovati leta 2017.
Tridesetmetrski teleskop TMT naj bi imel zrcalo s premerom 30 metrov, sestavljeno iz 492 šestkotnih delov. Stal bi
na Havajih, v Mehiki ali v »ilu. ZaËel naj bi delovati do
leta 2016.
Evropski skrajno veliki teleskop E-EELT naj bi imel zrcalo s
premerom 42 metrov, sestavljeno iz 984 šestkotnih delov. Stal
naj bi na Kanarskih otokih, v Maroku, Argentini ali v »ilu.
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Vesoljski teleskop
Hubble nad Zemljo.
Vir: Nasa.

Vesoljski teleskop James Webb JWST s premerom zrcala 6,5
metra naj bi leta 2013 nadomestil Vesoljski teleskop Hubble.
Mesto velikega teleskopa v lestvici po premeru ni zelo pomembno. Vsak od teleskopov ima kako posebnost, predvsem
pri vrsti in naËinu merjenja, ki ga odlikuje od vseh drugih.
Gradnja velikih teleskopov in njihovo vzdrževanja sta zelo
draga. Zato pred zaËetkom gradnje poskušajo doseËi sporazum o zneskih, ki jih vložijo ustanove, tudi iz razliËnih
držav, in po vložku pozneje razdelijo opazovalni Ëas. Za tri
najveËje naËrte predvidevajo: za GMT 420, TMT 530 in EEELT 960 milijonov evrov. Pomembno prispevajo h gradnji
teleskopov darovalci, posebno v Združenih državah.
Pred štiristo leti je Galileo Galilei opazoval nebo z napravo
z leËo s premerom vsega 3 ali 4 centimetre. Iz tega so se
razvili današnji veliki teleskopi, od katerih smo jih nekaj bežno omenili. Teleskopi so pomembno prispevali k temu, da
se je do danes slika o vesolju korenito spremenila.
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Ob petdestletnici moderne seizmologije na Slovenskem

Renato Vidrih: Nemirna Zemlja.
Ob 50-letnici moderne seizmologije na Slovenskem.

Slika 1: Naslovnica knjižice Nemirna Zemlja z razliËnimi
primeri poškodb na objektih in uËinki potresov v naravi.
Renato Vidrih: Nemirna Zemlja. Ob 50-letnici moderne
seizmologije na Slovenskem. Ljubljana: Tehniška založba
Slovenije, d. d. Posebna izdaja revije Življenje in tehnika.
Uredil Matej PavliË. 2009, 120 strani, naklada 15 000.

Tehniška založba Slovenije v Ljubljani je
julija leta 2009 izdala v sklopu tematskih
prilog revije Življenje in tehnika knjižico z
naslovom Nemirna Zemlja. Knjižica je posveËena petdesetletnici razvoja moderne seizmologije na Slovenskem in pionirju tega
razvoja prof. dr. Vladimirju RibariËu. Napisal jo je geolog in seizmolog dr. Renato
Vidrih. Knjiga vsebuje kratek predgovor
in dvanajst poglavij, podprtih s številnimi
barvnimi in Ërno-belimi slikami, nazornimi
preglednicami, tabelami, skicami in grafi
(slika 1).
Že uvod nas preseneti s številnimi zanimivimi in za marsikoga presenetljivimi po-
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datki o ujmah na našem planetu. Ujme so
potresi, cunamiji, izbruhi vulkanov, viharji,
poplave, blatni tokovi, plazovi, ekstremne
temperature in še kaj. Na grafu, ki prikazuje ujme na Zemlji od leta 1950 do danes,
vidimo, da je bilo najveË vremenskih ujm,
najveË mrtvih je posledica potresne dejavnosti. V tabeli z navedenimi najveËjimi ujmami v obdobju od leta 1980 do 2008 smo
seznanjeni, da sta najveË žrtev zahtevala
potres in cunami, ki sta se zgodila 26. decembra leta 2004 ob zahodni indonezijski
obali. Takratna ujma je zahtevala 227 898
Ëloveških življenj, nastala pa je tudi ogromna gmotna škoda.
V zaËetku drugega poglavja izvemo, kaj je
potres. Na zelo posreËen naËin so predstavljene razlage slovenskih seizmologov. Zanimivo je, da enotne razlage o potresu ni,
Ëeprav se razlage naših seizmologov med
seboj ne razlikujejo veliko. Predstavljeni
so še glavni razlogi za nastanek potresa,
strah pred poveËano potresno dejavnostjo,
navedeni so potresi z najveËjim številom
mrtvih, pouËeni smo o globinah potresnih
žarišË (hipocentrih) in njihovih uËinkih v
nadžarišËih (epicentrih) na površju planeta.
Marsikaj izvemo še o potresnih lestvicah,
ki so izdelane na podlagi velikostne stopnje
potresa ali magnitude in mere za uËinke
potresa ali intenzitete. PouËeni smo o izraËunih magnitud potresov na Slovenskem,
prikazan pa je tudi poenostavljeni opis dvanajststopenjske evropske potresne lestvice
(EMS, European Macroseismic Scale).
Potresom in tektoniki litosferskih plošË je
namenjeno naslednje poglavje. Prikazani
so podatki o zgradbi zgornjega dela našega
planeta, ki je sestavljen iz sedmih velikih
in nekaj manjših litosferskih plošË, in sicer
Tihomorske, Evrazijske, Severnoameriške,
Južnoameriške, Afriške, Indoavstralske in
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Slika 2: Litosferske
plošËe s potresno
najbolj dejavnima
obmoËjima, tihomorskim obroËem in
sredozemsko-transazijskim pasom.

Antarktiške. Te plošËe se gibljejo po plastiËno-židki astenosferi v razliËnih smereh
(astenosfera je obmoËje Zemlje v pasu 100
do 200 kilometrov pod površjem, lahko pa
sega celo do 400 kilometrov pod površje).
Posledice gibanja litosferskih plošË in medsebojnih stikov ali robov posredno zaznavamo kot potres, pri nekaterih stikih je prisoten vulkanizem, pri drugih nastajajo gorovja na kopnem in pod morjem in še kaj.
Prikazani so tudi glavni stiki med plošËami
litosfere, in sicer divergentni ali razmiËni
stik, kjer se dve plošËi razmikata, transformni ali zmiËni, pri katerem dve plošËi
drsita druga ob drugi, in konvergentni ali
subdukcijski, pri katerem se dve plošËi približujeta. Ko dve plošËi trËita, pa govorimo
o kolizijskem stiku ali trku. Avtor prikazuje še potresno najbolj dejavna obmoËja
na svetu, kjer posebej omenja predvsem
tihomorski potresni pas ali ognjeni obroË
in sredozemsko-transazijski potresni pas
(slika 2). V istem poglavju avtor namenja
pozornost tudi geološki zgodovini slovenskega ozemlja, ki danes leži na obmoËju,
kjer se stikajo Alpidi, Jadranska plošËa in
Panonidi. Precej pozornosti je namenjeno
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tudi tektonski zgradbi Slovenije, s katero so
povezani prelomi, seizmogena obmoËja in
seizmotektonske znaËilnosti naše domovine.
V Ëetrtem poglavju je predstavljena kratka zgodovina potresnih opazovanj. Avtor
nas seznanja z razvojem instrumentalne
seizmologije. Predstavljeni so najstarejši
in sodobni pripomoËki ali instrumenti seizmoskop, seizmometer in seizmograf ter
zapisi ali seizmogrami. PouËeni smo še o
delovanju seizmografov. Veliko prostora je
namenjeno zgodovini potresnih opazovanj
na Slovenskem in pionirju naše seizmologije dr. Albinu Belarju, ki je izdelal prvi
seizmograf in raziskoval nekako od leta
1897 do 1919. Dve leti po ljubljanskem
potresu leta 1895 je Albin Belar ustanovil
prvo potresno opazovalnico v avstroogrski monarhiji. Postavljena je bila v stavbi
realke v današnji Vegovi ulici v Ljubljani.
Sledili sta obdobje stagnacije na podroËju
slovenske seizmologije vse do leta 1949, ko
je znova zaËela delovati potresna opazovalnica v Ljubljani, in obdobje razvoja povojne
instrumentalne seizmologije, za katero so v
njenih zaËetkih poskrbeli Raša Vodušek in
Fran Dominko. Pionir moderne slovenske
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Slika 3: Prvi slovenski seizmolog dr.
Albin Belar (18641939) in dr. Vladimir
RibariË (1928-2002),
pionir sodobne seizmologije pri nas.

seizmologije pa je dr. Vladimir RibariË, ki
je preoblikoval seizmološko službo v novih
prostorih Astronomsko-geofizikalnega observatorija na Golovcu pod okriljem Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze
v Ljubljani (slika 3). Z nakupom nove in
ustrezne opreme je bila leta 1966 slovenska
seizmologija znova v svetovnem vrhu. Leta
1978 preide seizmološka služba pod novo
okrilje, ko se geofizikalni oddelek Astronomsko geof izikalnega observatorija loËi
od Fakultete za naravoslovje in tehnologijo.
Leta 1980 se ustanovi Seizmološki zavod
Republike Slovenije pod vodstvom Vladimirja RibariËa. Omenjeni zavod je bil leta 1994 prikljuËen Ministrstvu za varstvo
okolja in urejanje prostora in preimenovan
v Upravo Republike Slovenije za geofiziko.
Od leta 1994 do leta 2001 je Upravo Republike Slovenije za geofiziko vodil dr. Janez
Lapajne. Uprava Republike Slovenije za geofiziko je na zaËetku leta 2001 postala del
Agencije Republike Slovenije za okolje ter
se še enkrat preimenovala v Urad za seizmologijo in geologijo, ki ga že veË let vodi
dr. Renato Vidrih. V zadnjem obdobju je
nastajala sodobna državna mreža potresnih
opazovalnic z najmodernejšo opremo, prenosom in obdelavo podatkov. Danes ima
Slovenija 26 potresnih opazovalnic.
Peto poglavje je namenjeno potresom po

proteus september 09.indd 36

svetu. V preglednici avtor predstavlja vse
potrese od zaËetka dvajsetega stoletja do
danes, ki so zahtevali veË kot 10 000 žrtev. To so hkrati tudi potresi z najveËjimi
magnitudami, posledice so nastale v »ilu
(1960), na Aljaski (1964), Sumatri (2004),
v Rusiji (1952), Ekvadorju (1906), TurËiji
(1999), na Tajvanu (1999), v Indiji (2001),
Alžiriji (2003), Iranu (2003), Indoneziji
(2004), Pakistanu (2005) in na Kitajskem
(2008). Izbrani potresi so dobro predstavljeni in dokumentirani z vsemi popotresnimi uËinki in posledicami na objektih in
v naravi.
VeË strani in ilustracij je namenjenih potresom na Slovenskem. Prikazan je tabelariËni
pregled najmoËnejših potresov na obmoËju
Slovenije od leta 567 do danes. Z dvema
kartama Slovenije so prikazane magnitude
in jakosti potresov, na prvi so magnitude
z vrednostjo 3 ali veË, na drugi so jakosti
potresov v Sloveniji s tretjo ali veËjo stopnjo po lestvici EMS (slika 4). Pomembni
so tudi opisi nekaterih veËjih potresov v
Sloveniji, veliki koroški potres (1348), potres na Idrijskem (1511), potres v Ljubljani
(1895), potres v Brežicah (1917), potres na
Ilirskobistriškem (1956), potres na Litijskem obmoËju (1963), potres na Kozjanskem (1974), potresi v Furlaniji in njihove
posledice v zgornjem PosoËju (1976), potres
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Slika 4: Potresi z
magnitudami 3 in
veËjimi od leta 567
do danes v Sloveniji
in sosednjih pokrajinah.

pod StoržiËem (1977), potres v Savinjski
dolini (1982), potresa na Ilirskobistriškem
(1995), potresa v Ilirski Bistrici (1998 in
2005) ter potresa v zgornjem PosoËju (1998
in 2004). Pri slednjih potresih je dodan še
vpliv krajevnih geoloških razmer na seizmiËne uËinke, torej vpliv razliËnih kamnin,
prelomov in morfologije oziroma geološke
zgradbe ozemlja.
V sedmem poglavju so predstavljeni cunamiji, ki nastanejo zaradi pokanja in prelamljanja oceanske skorje. ŽarišËa so torej v
oceanski skorji. Avtor nas seznanja z nastankom cunamijev, o izvoru imenovanja,
hitrostih in valovnih dolžinah cunamijev v
razliËnih morskih globinah in hitrosti širjenja cunamijev po površinah oceanov in morij. V preglednici nas opozarja na najveËjo
gmotno škodo, ki so jo povzroËili cunamiji,
in na število mrtvih. Nadalje je zapisano,
da sta zelo pomembni pravoËasno opozarjanje pred cunamiji in ustrezno znanje, ki
lahko rešujeta številna življenja. Izvemo
tudi, da lahko nastanejo cunamiji tudi v
Jadranskem morju. Ti cunamiji so nizki in
niso nevarni.
Razlikovanje med jedrskimi eksplozijami
in potresi je razloženo v osmem poglavju.
Najprej so podani splošni podatki o zgo-
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dovini jedrskih poskusov, sledijo podatki
o nekaterih izbranih poskusih jedrskih eksplozij. Za seizmologijo so pomembnejše
podzemne eksplozije. »e primerjamo zapise ali seizmograme jedrskih eksplozij z
zapisi naravnih potresov, vidimo predvsem
razlike v amplitudah vstopnega primarnega potresnega vala. Pri jedrskih eksplozijah je amplituda vstopnega P-vala bistveno
veËja od amplitude naravnih potresov. Ker
seizmograf i zaznajo vsakršno tresenje ali
potresno valovanje v skorji in litosferi, ni
mogoËe prikriti nobene podzemne jedrske
eksplozije.
SledeËe poglavje ima naslov Napovedovanje
potresov: da ali ne?. Tu je avtor zapisal, da
je potresno napovedovanje pravzaprav nekakšna opredelitev potresne nevarnosti in
s tem dolgoroËna zašËita pred potresi, ki
združuje seizmologijo in gradbeništvo. Torej gre za povezavo dveh znanosti, temeljne
in aplikativne. Bistveno je predvidevanje
nastanka potresov z vkljuËevanjem raziskovanja prelomnih struktur in natanËnih meritev premikov s pomoËjo sodobnih satelitskih opazovanj. Nekaj vsebine je namenjene
tudi smiselnosti napovedovanja in raznim
metodam napovedovanja potresov po svetu.
Deseto poglavje je namenjeno kartam po-
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Slika 5: Karta potresne dejavnosti oziroma karta projektnega
pospeška tal Slovenije
(po: Lapajne, J., ©ket
Motnikar, B., ZupanËiË, P., 2001: Karta
potresne nevarnosti
Slovenije - projektni
pospešek tal in TolmaË. Ljubljana: ARSO,
Urad za geologijo in
seizmologijo).

tresne nevarnosti in predpisom. Prikazane
so karte potresne nevarnosti sveta, Evrope
in Slovenije (slika 5). Opozorjeni smo še na
ustrezne ukrepe ob potresih in kaj moramo
storiti pred potresi, med potresi in po potresih.
Predzadnje poglavje je avtorjevo razmišljanje za konec, v katerem nas opozarja na
kljuËne dejavnike, ki vplivajo na gmotno
škodo in število Ëloveških žrtev predvsem
pri potresih in drugih ujmah v nerazvitih
in razvitih državah. Med dejavniki, ki v
nerazvitih državah najbolj vplivajo na upravljanje potresnega tveganja, Renato Vidrih
omenja: prehitro poveËanje prebivalstva na
doloËenih obmoËjih, šibko gospodarstvo,
pomanjkanje sredstev za zmanjševanje potresne ogroženosti in sanacijo že obstojeËih
zgradb, cenena gradnja zasebnih objektov,
neobvešËenost o stopnji potresne nevarnosti, neupoštevanje obstojeËih gradbenih
predpisov, hitra in nenadzorovana urbanizacija, uniËevanje okolja, zgrešene naložbe
v zastarelo infrastrukturo in tako dalje.
Slovenski seizmologi že dalj Ëasa opozarjajo javnost na potresno nevarnost v naši
domovini, hkrati je to opozorilo na potresno odporno gradnjo kakršnihkoli objektov.
Vidrihova knjiga se zakljuËi s seznamom
literature in ostalih uporabljenih virov.
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Naslov knjige Nemirna Zemlja zelo ustreza
zapletenim in med seboj povezanim naravnim dogodkom, ki so se, se in se bodo še
dogajali v notranjosti in na površju našega
planeta. Dokler bo imela Zemlja dovolj notranje radiogene toplotne energije, bo živ
planet. S pomoËjo SonËeve energije, njene
lastne toplote in vpliva Lune bodo Zemljo
ves Ëas ogrožale manjše ali veËje naravne
ujme, obËasno tudi prave katastrofe. Posledice se kažejo v spreminjanju in preoblikovanju planeta na kopnem in pod morjem.
Zanesljive obrambe pred naravnimi pojavi
ni, tudi pred potresi ne, ki so v knjigi dr.
Renata Vidriha zelo lepo in sistematiËno
obravnavani. Opozorjeni smo na dejstva,
do katerih so prišli razliËni raziskovalci, seizmologi, fiziki, geofiziki, geologi in drugi
z dolgoletnimi opazovanji in instrumentalnimi raziskavami po svetu in pri nas.
Dr. Renatu Vidrihu, avtorju tematske priloge Nemirna Zemlja, njegovim sodelavcem in
seveda založbi Ëestitamo za opravljeno delo
in prijetno predstavljeno potresno vsebino.

Vasja Mikuž in Bogoljub AniËiÊ
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Mayrjeva Filozofija evolucije v slovenšËini
v knjigi pa so za moj okus
premalo biološka. S tega vidika se mi zdi izbira besedil
v eni knjigi rahlo ponesreËena. »eprav seveda priznavam, da je novodobno ≈odkrivanje« biološke evolucije s
strani humanistov in splošne publike seveda
zelo dobrodošlo. Vendar pa je Mayrjevo delo, eno zadnjih v nizu njegovih knjig, kljub
vsemu izkljuËno biološko, zato menim, da
bo za splošno publiko preveË podrobno, za
resne študente biologije pa, žal, preveË površno.
Ernsta Mayrja je treba jemati celostno ter
razumeti, da je bil v svojem prvem delu
poklicne poti predvsem terenski biolog, ki
je svoje teoretiËno znanje gradil na mnogih
izkušnjah iz ornitologije. Bil je eden glavnih ustvarjalcev tako imenovane nove sinteze, ki je v prvem delu prejšnjega stoletja
postavila temelje neodarvinizma. S svojim
delom na uglednem Harvardu je v zrelih
letih vplival na mnoge znamenite biologe,
v zadnjem delu svojega dolgega in plodnega življenja pa se je posvetil predvsem evolucijski teoriji. Na tem podroËju je objavil
številne razprave in knjige. Kolikor sem
Mayrja bral sam, sem dobil obËutek, da v
svojih delih precej ozko zagovarja svoje vidike o doloËenih evolucijskih procesih ali
konceptih in precej ostro zavraËa alternativne, v glavnem novejše, razlage. Njegova
dela (priËujoËa knjiga ni izjema) na primer
poudarjajo pomen biološke vrste in poenostavljajo ter zavraËajo vse drugaËne koncepte vrste. Podobno Mayr zavraËa izbor
oziroma selekcijo na vsakršni drugi stopnji,
kot je vrsta, na primer na ≈zreducirani« stopnji gena ali preširoki stopnji sorodstva ali
skupine. »eprav se v zadnjem z Mayrjem
strinjam (v konceptih vrste paË ne), je v
kompleksni znanosti, kot je biologija, treba
vzpostaviti dialog med pogledi ter morebiti

Slika: Naslovnica.
E. Mayr, J. Diamond, I. Simoniti, A. Weber, J. S. Wilkins:
Filozofija evolucije. Ljubljana:
Fakulteta za družbene vede.
2008. Prevod Barbara Simoniti.

Pred kratkim je v slovenskem prevodu izšla
knjiga z zgornjim naslovom, Ëeprav je treba
v isti sapi poudariti, da je knjiga v najveËji
meri prevod Mayrjevega dela iz leta 2001
Kaj je evolucija (v izvirniku What Evolution
Is?). Temu delu, ki obsega veËino besedila,
so dodani nekateri spisi, ki imajo veË ali
manj opraviti z osrednjo temo. Spremno
besedo je napisal Iztok Simoniti, slovenski
prevod je pospremil Igor Jerman, avtor izvirne angleške spremne besede pa je Jared
Diamond, nekdanji Mayrjev podiplomski
študent. Na koncu knjige sta dodana še spis
Johna Wilkinsa z naslovom Evolucija in filozofija in kratka študija Andreasa Weberja
ObËutiti znake: Nastanek pomena v biološki
filozofiji Susanne K. Langer in Hansa Jonasa. Torej avtorska vrstica le delno ustreza
dejstvu, da je knjiga v glavnem slovenski
prevod Mayrjevega dela.
Za bralce z biološko-f ilozofskim nagnjenjem bo knjiga dobrodošla, saj je podobnih
besedil pri nas premalo. Tudi sam sem jo
z veseljem prebiral, kljub temu da mi kot
f ilogenetiku Mayrjev pogled na evolucijo
nikakor ne zadostuje, vsa druga besedila
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celo kompromis med navidezno nezdružljivimi koncepti. Tega Mayr kot avtor za nebiološko bralstvo ni zmogel.
Kot primer naj omenim študijo raznih avtorjev iz leta 2000 (ko je bil Ernst Mayr v
Ëastitljivih letih, star je namreË bil 96 let)
o konceptih vrst v moderni biološki znanosti (Q. Wheeler in R. Meier (ured.): Species
Concepts and Phylogenetic Theory: A Debate. Columbia University Press). Pristop h
knjigi je bil model za moderni znanstveni
diskurz; prvi krog esejev je postavil temelj
za razliËne poglede na isti znanstveno-filozofski problem, drugi krog je bil namenjen kritiki alternativnih mnenj, tretji pa
zavraËanju neosnovanih kritik s povzetkom prednosti svojega pogleda na problem.
Mayr, sicer v starejših letih, ni bil dorasel
takemu diskurzu. V afektu, ko nihËe od
njegovih kolegov ni ≈doumel« njegovih pogledov na empiriËno in teoretiËno ozadje
njegovih postavk, je svoje nasprotnike, v
tretjem eseju, kratkomalo oznaËil za ≈foteljske taksonome« (v izvirniku ≈armchair
taxonomists«). Kritika je letela na biologe,
kot so Norman Platnick, Rudolf Meier,
Quentin Wheeler in Joel Cracraft.
ZnaËilno za evolucioniste ≈Mayrjeve šole«
je delno zavraËanje (filogenetskih) napredkov v biologiji v zadnjih desetletjih. Rekel
bi, da je Mayrjeva knjiga Kaj je evolucija
preveË poenostavljen uËbenik za specialiste
(biologe) in precej ≈prebiološko« besedilo
za splošno javnost. Obstaja vrsta modernih
avtorjev ki nebiologom evolucijo razložijo
na precej bolj splošno sprejemljiv naËin (D.
S. Wilson, E. O. Wilson, S. J. Gould, J.
Diamond, R. Dawkins, M. Ridley) in ki so
manj obremenjeni z eno razlago (Ëeprav nekateri od navedenih prav tako dajejo prednost ≈svojim« priljubljenim razlagam, kot
na primer skupinski ali sorodnostni selekciji, adaptacionizmu, selekciji na ravni gena
in tako dalje). Za resniËno poglobljen študij
biološke evolucije pa ni boljše alternative
klasiËnemu uËbeniku Douglasa Futuyme.
Prevod Barbare Simoniti je dober, tipkar-
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skih napak je malo, vendar pa se pozna,
da je slovensko besedilo delo nespecialista
ter da besedilo ni bilo ustrezno strokovno
pregledano. Ustaljeno biološko izrazje vËasih zamenjajo novi, neposredni prevodi. Na
primer, uporaba istega izraza ≈filogeneza«
za proces (filogeneza) in produkt procesa
(f ilogenija) je neustrezna, podobno velja
za izraz ontogeneza. ≈Fitnes« ima pomen
tudi v slovenskem biološkem izrazoslovju, torej ni potrebe po novem prevodu v
≈sposobnost«. Besedne zveze, na primer
≈adaptivna radiacija«, ni treba prevajati v
≈prilagoditveno razhajanje«, ker je to manj
razumljivo. Podobno velja za tako imenovano ≈adaptacionistiËno paradigmo«. Za tiste, ki beremo izvirno literaturo, je prevod
v ≈adaptacionistiËni program« neposreËen.
Popolnoma nesprejemljivo v slovenski biološki literaturi pa je sklanjanje latinskih taksonov, na primer ≈nastanek Homa«, ko je
rodovno ime ≈Homo«, ter ≈kaj se je zgodilo
s Homo erectusom«, ko je vrstno ime ≈Homo
erectus«. »e se bo slogovno biološko prevajanje razvijalo v to smer (in morda se bo),
mora najprej priti do soglasja v stroki.
Ne glede na omenjene slabosti izvirnika in
manjše nerodnosti prevoda bo knjiga v Sloveniji našla svoje bralce. Verjetno je veËini
bralcev manj pomembno, katere specifiËne
biološke mehanizme avtor odobrava, dokler
je skupni cilj podpiranje evolucijske misli in
splošne razgledanosti. Zanikovanje biološkega razvoja z naravnim izborom je morda
veËji problem v bolj religioznih družbah,
kjer je pouËevanje evolucije javno diskreditirano kot alternativna, skoraj heretiËna
razlaga živega sveta. Mislim, da to danes
v Sloveniji ni težava, je pa nedvomno dejstvo v Združenih državah Amerike, kjer je
knjiga nastala. V tej luËi lahko razumemo
Mayrjeve dodatke k besedilu, kot sta dodatka A in B. »e je sprejemanje evolucije
kot splošnega biološkega pojava težavno v
≈progresivnih« družbah, kot na primer v
Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji (glej dela R. Dawkinsa) in delih Evro-
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pe, potem so dela, ki razložijo evolucijo, še
veliko pomembnejša v bolj zaprtih družbah,
na primer na Bližnjem in Srednjem vzhodu
ter v Afriki in Latinski Ameriki.
»e povzamem svoje misli ob branju tega
dela, lahko poudarim pomembnost pisanja o evoluciji v slovenšËini, posebej v luËi
zanimanja za (biološko) evolucijo s strani humanistov. Evolucija, kot jo trenutno
povzemajo najuglednejše multidisciplinarne revije in poslediËno popularna znanost,
v veliki meri razlaga naravo Ëloveka (na
primer razvoj medosebnih odnosov, kot so
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ljubezen, spolnost, altruizem, kriminal, genocid, infanticid) ter razvoj umetnosti, religije in filozofije. V tej luËi je morda škoda,
da novemu slovensko prevedenemu delu o
evoluciji manjka tista širina, ki bi utegnila
pritegniti nebiološko javnost, ter veliko tistega, kar zanima novo generacijo biologov.

Matjaž Kuntner
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Kozorog, Jupiter in Neptun
Mirko Kokole
Ozvezdje Kozoroga (Capricornus) bomo v
jesenskih veËerih okoli desete ure našli nad
južnim obzorjem. Kozorog je srednje veliko zodiakalno ozvezdje, ki se nahaja med
Strelcem in Vodnarjem. Ozvezdje so poznale že pradavne civilizacije, ki so ta del
neba povezovale z vodo in morjem, zato ni
presenetljivo, da je ozvezdje Kozoroga velikokrat upodobljeno kot pol riba pol koza.
Na nebu ga najlažje poišËemo, Ëe si mislimo njegove zvezde povezane v narobe obrnjen trikotnik. Le pet zvezd je svetlejših od
magnitude 4. α Kozoroga je zelo zanimiva
zvezda, ki jo v ozvezdju najdemo v zgornjem desnem kotu. S prostim oËesom vidimo dve zvezdi z magnitudama 4,2 in 3,6,
ki sta razmaknjeni približno za 6 loËnih
minut in nista gravitacijsko povezani. Obe
zvezdi sta v resnici Ëetverozvezdji, tako da
je to eden bolj zapletenih veËzvezdij na
nebu. Poleg tega zanimivega veËzvezdja v
Kozorogu najdemo še Ëudovito zvezdno
kopico M 30. Kopica je velika 11 loËnih
minut in ima skupno magnitudo 7,5, kar

proteus september 09.indd 41

pomeni, da jo zlahka vidimo že skozi malo
veËji daljnogled, Ëe le ni nebo preveË svetlo.
Jupiter v Kozorogu
Jupiter lahko najdemo v ozvezdju Kozoroga, in sicer med zvezdama α in δ Kozoroga. To sta tisti dve zvezdi, ki doloËata
zgornjo stranico trikotnika, ki ga zarisuje
Kozorog. Vendar ne potrebujemo nobenega
vodila, ki bi nas vodil do tega planeta, saj
je daleË najsvetlejši predmet na tem delu
neba.
Orjaški planet Jupiter je najveËji planet našega osonËja. Nahaja se med pasom asteroidov in planetom Saturnom. Od Sonca
po vrsti je peti planet. Ker je od Sonca bolj
oddaljen kot Zemlja, ga štejemo med zunanje planete. Velika polos Jupitrove orbite
znaša 778,3 milijonov kilometrov oziroma
5,2 astronomskih enot, kar pomeni, da je
od Sonca oddaljen petkrat bolj kot Zemlja.
Jupiter Sonce obkroži v 11,8 let.
Jupitrova masa je dvainpolkrat veËja od
mase vseh ostalih planetov skupaj. Njegova
masa je 1,9.10 27 kg, kar pomeni 317-kratno
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Slika 1: Slika prikazuje Jupiter in njegove štiri najveËje
satelite. Na sliki so po vrsti od zgoraj navzdol Io, Evropa,
Ganimed in Kalisto. Vir: Nasa.

maso Zemlje ali približno tisoËino mase
Sonca. Njegov ekvatorialni polmer znaša 71
398 km, kar je približno enajstkrat veË, kot
znaša polmer Zemlje, in desetkrat manj od
premera Sonca.
Jupiter se okoli svoje osi zelo hitro vrti, en
obrat opravi v približno desetih urah. Ker
se tako hitro vrti in je veËinoma sestavljen
iz plina, je tudi njegova splošËenost precejšnja in jo zlahka tudi opazimo. Znaša namreË 0,06, kar je veliko veË kot na primer
splošËenost Zemlje, ki je 0,003. Zanimivo
je tudi, da Jupiter v našem osonËju stoji
skoraj pokonËno, saj je nagnjenost njegove
osi vrtenja glede na navpiËnico na ekliptiko
le 3,12 stopinje.
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Za ljubiteljskega opazovalca so
najbolj zanimive Jupitrove štiri
najveËje lune - od Jupitra najbližje po vrsti Io, Evropa, Ganimed
in Kalisto. Poznamo jih tudi pod
skupnim imenom galilejski sateliti. S takim imenom so poËastili
Galileja, ki jih je prvi opazoval
skozi teleskop. Galilejske satelite
se da videti celo s prostim oËesom, vendar je to izjemno težko.
Jih pa zlahka opazujemo skozi
daljnogled, ki mora imeti le dovolj
veliko poveËavo, na primer 15- ali
20-kratno. Ker se lune hitro gibajo okoli Jupitra - Io ima obhodni
Ëas na primer le 1,7 dni -, lahko
že po nekajminutnem presledku
opazimo, da so spremenile svojo
lego. Zanimivo je opazovati tudi
prehode lun Ëez Jupitrovo ploskev
in zakritja lun.
Za opazovanje Jupitrovega površja
daljnogled že ne zadostuje veË, je
pa zato dober skoraj vsak teleskop.
Skozi teleskop lahko pri 75-kratni poveËavi opazimo vzporedno
z ekvatorjem razporejene temne in
svetle pasove, ki so v resnici oblaËne strukture. V temnih pasovih se snov spušËa proti
središËu Jupitra, v svetlih pa dviguje. Ker
je Jupitrovo ozraËje zaradi konvekcije zelo
razgibano, lahko na njegovem površju opazimo tudi veliko drugih oblaËnih struktur,
na primer manjše ali veËje vrtince. Najbolj
znani vrtinec na Jupitru je Velika rdeËa pega, ki predstavlja ogromen anticiklon. Prvi jo je odkril Giovanni Cassini leta 1655.
Vidimo jo še danes. Vendar Velika rdeËa
pega ni vedno na istem mestu, ampak se
po Jupitrovi površini premika, spreminja
pa tudi svojo barvo - vse od bele barve do
rjaste. »e želimo Veliko rdeËo pego opazovati skozi teleskop, moramo uporabiti vsaj
takega s 100- do 150-kratno poveËavo. Teleskop mora biti tudi dovolj kakovosten.
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Neptun v Kozorogu
Poleg Jupitra lahko v ozvezdju Kozoroga
najdemo še enega od plinastih orjakov, to
je planet Neptun. Ker Neptun sveti z magnitudo 7,3, ga s prostim oËesom ne moremo videti. Lahko pa ga vidimo skozi
daljnogled velikosti na primer 7x50 ali še
bolje 10x70. Na nebu ga poišËemo tako, da
najprej najdemo zvezdo δ Kozoroga, to je
levo zvezdo trikotnika, ki jo vidimo tudi s
prostim oËesom, saj je njena magnituda 3.
Ko smo jo našli, bomo v vidnem polju nad
njo že videli tri v vrsto postavljene zvezde,
ki so približno enako svetle, saj imajo vse
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magnitude okoli 6, njihove oznake pa so
42, 44 in 45 Kozoroga. »e teh zvezd zaradi opazovalnih razmer ne moremo videti,
nam tudi Neptuna ne bo uspelo videti, saj
je za magnitudo in pol manj svetel od njih.
»e pa jih dobro vidimo, lahko poskusimo
zaznati tudi Neptuna, ki se nahaja levo od
njih. Pri tem nam lahko pomaga tudi zvezda μ Kozoroga, ki jo bomo verjetno tudi
imeli v vidnem polju daljnogleda. Ta zvezda ima magnitudo 5, torej je svetlejša od
trojËka, zato je tudi ne moremo zamenjati
z Neptunom.

Slika 2: Nebo v septembru.
Datum: 15. 9. 2009
»as: 22:00
Kraj: Ljubljana
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Društvene vesti

Uspeh naših dijakov
na Mednarodni biološki olimpiadi
Naši dijaki so letos na Mednarodni biološki olimpiadi,
ki je potekala od 12. do 19. julija v Tsukubi na Japonskem, dosegli velik uspeh.
Kar trije od štirih tekmovalcev so med dobitniki bronastih medalj.
Prejemniki so:
Nina Turk, Gimnazija Novo mesto,
Vida ©et, Gimnazija Brežice,
Nejc Umek, Gimnazija Bežigrad.
Zelo dober uspeh je dosegla tudi Tina ©ubic z Gimnazije ©kofja Loka.
Za uspeh vsem iskreno Ëestitamo!

»lanski program Prirodoslovnega društva Slovenije
v letu 2009/2010
Strokovne ekskurzije
12. septembra 2009: Drobci iz Vipavske
doline. Sv. Pavel - Školj nad Vrtovinom:
rastišËe navadnega ožepka (Hyssopus officinalis) in drugih toploljubnih vrst, ostanki
rimskega vodnega stolpa; Vipavski Križ:
ogled vasi. Naravoslovna ekskurzija. Vodstvo: Irena BrešËak.
10. oktobra 2009: Po poteh krapinskega
Ëloveka. Ogled Muzeja evolucije Hušnjakovo v Krapini, ogled naravnega parka Žumberak ∑ Samoborsko gorje. Vodstvo: krajevni strokovnjaki.
7. novembra 2009: Geološka zgodovina obrobja Ljubljanske kotline. Spoznavanje sedimentnih in vulkanskih kamnin ter fosilov
paleozojske in mezozojske starosti na Toškem Ëelu in okolici. Geološka ekskurzija.
Vodstvo: dr. Matevž Novak.
13. marca 2010: Haus der Natur. Ogled
prenovljenega muzeja naravoslovja in tehnike v Salzburgu (ogled naravoslovnih zbirk,
akvarija in naravoslovnih eksperimentov).
Vodstvo: Janja Benedik.
10. aprila 2010: Sabotin. Spoznavanje ter-
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mofilne vegetacije in ogled ostankov prve
svetovne vojne. BotaniËno-zgodovinska ekskurzija. Vodstvo: mag. Andrej Seliškar.
25. aprila ∑ 2. maja 2010: Antalija (TurËija). Ogled naravnih parkov Termessos Milli Parkı (sredozemska vegetacija), Köprülü
Kanyon Milli Parkı (kanjon) in Olimpos Milli Parkı, raziskovalni cedrov gozd
Elmalı ter druge naravne in arheološke
znamenitosti. Podrobnosti bomo sporoËili
zainteresiranim. Strokovno vodstvo: dr. Ali
Kavgaçi in dr. Marko Frelih, organizacija v
sodelovanju z agencijo Atlantis.
22. maja 2010: Geološke in botaniËne zanimivosti Haloz. Geološka in botaniËna
ekskurzija. Vodstvo: Viljem Podgoršek in
Marjan Šenica.
12. junija 2010: V gozdovih velikih zveri.
Po sledeh velikih zveri v Menišiji na Notranjskem. Naravoslovna ekskurzija.
SreËanja naravoslovnih fotografov
SreËanja bodo od oktobra do maja vsako
drugo sredo v prostorih društva v Križevniški ulici 7 v Ljubljani ob 19. uri.
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Naravoslovna predavanja
Predavanja bodo od oktobra do maja vsak
tretji torek v mesecu v prostorih društva v
Križevniški ulici 7 v Ljubljani ob 19. uri.

ter podelitev nagrad najboljšim mladim naravoslovnim fotografom.
4. marca 2010: ObËni zbor Prirodoslovnega društva Slovenije.

Ostala društvena sreËanja
18. decembra 2009: Dan naravoslovcev.
Podelitev nagrad in priznanj najboljšim v
akciji Rastlina, žival in kamnina leta 2009

VeË informacij najdete
na spletni strani www.proteus.si
ali v upravi društva (telefon: 01/252-19-14).
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Editorial
Tomaž Sajovic
Climatology
Climate scepticism
LuËka Kajfež Bogataj
Why do climatologists deal with climate scepticism
at all? We can hardly provide an objective answer to
that for it is not one that would be based on natural
sciences, but on ethical principles. The main reason
for this article is probably the fact that in a world
where climate ∑ which determines the weather ∑ kills
ten times more people than wars and a hundred times
more people than terrorism, climate scepticism can
be a dangerous thing. Climate scepticism has been
delaying the political consensus on the elimination
of causes for the climate change and especially the
willingness to adapt to the new climate. The sceptics’ arguments have two significant f laws: they have
failed to come up with an alternative culprit guilty
for the “disruption” of the global climate that is being observed (the argument that variations in the
Sun’s output might be responsible has been rejected
by most elementary scientif ic tests), nor did they
provide one single substantiated explanation for how
come that everything modern science tells us about
the interactions of the greenhouse gases with energy
f low in the atmosphere is wrong! Climate scepticism further reduces the already tarnished reputation
of those politicians and scientists who are trying to
protect the people and our planet. Tarnished, because
in the past we did not respond to the warnings soon
enough. When it comes to climate change, precautionary principle should definitely be observed. Climate scepticism is no good here.
Ecology
A Solar Powered Slug
Marina Dermastia
The slug Elysia chlorotica lives along the Atlantic

proteus september 09.indd 45

coast of the United States of America, but its kindred
species E. timida and E. viridis live also in the Adriatic. Its name alone, chlorotica, tells us that its gelatinous, leaf-shaped body is green. The most fascinating
thing about this snail ∑ as discovered by Dr. Mary
Rumpho, a researcher at the University of Maine ∑
is that it is distinguished from other animals by its
ability to carry out photosynthesis. This is made possible by chloroplasts and genes ≈stolen« from the yellow siphonaceous alga Vaucheria litorea, which it eats.
Physics
Fifty Years of the Photocopier
Janez Strnad
Chester Carlson, born in 1906, is considered the inventor of xerography. After long testing his decisive
experiment took place on 22nd October 1938 together with a physicist he had hired. In a darkened room
they took a sulphur coated zinc plate and rubbed it
with a dry cloth to apply an electrostatic charge. On
it they laid a slide on which they had printed in Indian ink the date and the name of the building. They
placed this under a bright light for a few seconds.
Then they removed the slide and sprinkled lycopodium on the sulphur surface. Finally, they gently
blew on the surface to remove the lycopodium, which
remained only on the parts that had not been illuminated and therefore stayed charged. These formed a
clear image of the notation that had been printed on
the slide. Light on the illuminated parts caused the
sulphur to become conductive and in turn the collected charge in these parts evened. Here the lycopodium
did not stick. Carlson filed for a patent immediately
after the successful experiment. In 1944 a non-profit
organisation Batelle agreed to invest in his work in
exchange for a share of the profits. Three years later
Haloid, a small company from Rochester, New York,
which made photo papers became their research partner for the photocopier project. The first photocopier
914 was put on the market in 1959. It could copy a
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document on plain paper in seconds and was a great
success. Meanwhile, the company changed its name
to Xerox and the procedure became known as xerography. Carlson died a rich man in 1968 and the photocopier industry became a lucrative business.
Astronomy
The Great Canary Telescope
Janez Strnad
The focus of attention of the International Year of
Astronomy 2009 is on the largest optical telescopes.
One of them is also the Great Canary Telescope, officially Gran Telescopio Canarias or in short GranTeCan on the island of La Palma in the Canaries. On
24th July 2009 King Juan Carlos of Spain inaugurated the Great Telescope. Planning for the telescope
began in 1987. Atop an extinct volcano at the altitude of 2267 metres it had been built for seven years.
The telescope saw its ≈first light« on 13th July 2007
and has been improved since then during its probationary operation. It has now been completed and
is expected to be fully operational within a year. Its
mirror, whose effective diameter is 10.4 metres, is
composed of 36 hexagonal segments. Computer controlled on its altazimuth mount it rotates around the
horizontal as well as vertical axis. The telescope is

part of the Osservatorio del Roque de los Muchachos
observatory and is led by the Canary Institute of Astrophysics (Instituto de astrofisica de Canarias). It is
part of the European Northern Observatory.
On the 50th Anniversary of Modern Seismology in Slovenia
Renato Vidrih: Restless Earth.
On the 50th Anniversary of Modern Seismology in Slovenia.
New books
Mayr’s Philosophy of Evolution in Slovene
Matjaž Kuntner
Our sky
Capricorn, Jupiter and Neptune
Mirko Kokole
News from our Society
Slovenian Students’ Successful Participation in the
International Biology Olympics
Slovenian Natural History Society’s Membership
Programme in 2009/2010
Table of Contents

NoË netopirjev

11. Evropska noË netopirjev v Sloveniji
Od 29. avgusta do 13. septembra 2009

Sivi uhati netopir. Foto: Monika Podgorelec.
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• NoË netopirjev

A li med živalmi poznate
ponoËnjake, ki po spretnosti letanja prekašajo akrobatske letalce in med tem
uspejo celo veËerjati? Živali, ki že od nekdaj, vËasih
celo preveË, burijo Ëlovekovo
domišljijo in brez katerih ne bi bilo filma
o Drakuli? Živali, ki ≈gledajo z ušesi« in
≈letajo z rokami«? Kako je to mogoËe? Pridite med 29. avgustom in 13. septembrom
v Ljubljano, Maribor, Mozirje, Velike LašËe, Budanje, Šempeter pri Novi Gorici,
Tolmin, Širje pri Zidanem mostu, Gornje
Petrovce na GoriËkem, na grad Snežnik ali
na Brezovsko Goro in izvedeli boste. Vse
to in še veË o netopirjih.
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Lepo vabljeni na 11. Evropsko noË netopirjev, v okviru katere vam bomo Ëlani Slovenskega društva za prouËevanje in varstvo
netopirjev v sodelovanju z zunanjimi sodelavci predstavili netopirje, njihovo živiljenje, vraže o njih ... Za vas bomo pripravili predavanja, multimedijske predstavitve,
veËerne sprehode z opazovanjem in poslušanjem netopirjev s posebnimi napravami
∑ ultrazvoËnimi detektorji, netopirsko pravljiËno uro in otroške ustvarjalne delavnice,
delavnice izdelovanja netopirnic, fotografsko razstavo ...
Podrobnosti o dogodkih najdete na spletni
strani www.sdpvn-drustvo.si.

Založba Narava je izdala novo knjigo iz zbirke S knjigo v naravo. NaroËnikom revije Proteus in Ëlanom Prirodoslovnega društva Slovenije ponuja knjigo Naše in srednjeevropske žuželke po zelo ugodni ceni 22,81 evra (cena v redni prodaji
28,50 evra).
Naslov knjige
Naše in srednjeevropske žuželke
Heiko Bellmann
Broširana vezava
446 strani, 13,3 x 19,3 cm, veË kot 1400 fotografij
Prevod
dr. Ignac Sivec, dr. Milan Lovka, dr. Jurij Kurillo
V knjigi so izbrane številne vrste žuželk, ki jih bo vsak bralec zanesljivo prepoznal bodisi
po fotografiji ali po kratkem opisu. Izbor vrst je zasnovan tako, da so dobro prepoznane
družine ali rodovi predstavljeni z veË vrstami. Knjiga namenja najveË pozornosti domaËim
oziroma srednjeevropskim vrstam žuželk, a vseeno ne zanemari nekaterih žuželËjih skupin,
katerih predstavnikov pri nas ni ali jih je le nekaj ∑ v takšnih primerih so opisane najbolj
znaËilne in prepoznavne vrste iz sredozemskega obmoËja Evrope.
Na koncu so tudi opisi nekaterih vrst pajkov in drugih pajkovcev (škorpijonov, pašËipalcev, suhih južin in pršic), ki seveda ne
sodijo v živalski razred žuželk, vendar so jih avtorji vkljuËili predvsem iz tradicionalnih razlogov.
Knjiga s presenetljivimi fotografijami opozarja na neverjetne sposobnosti številnih vrst žuželk pri skrbi za zarod. Prikaže tudi
obËudovanje vzbujajoËo pestrost telesnih oblik in neverjetne sposobnosti prilagajanja, ki so žuželkam omogoËile preživetje v
ostrem boju za obstanek in zaradi katerih imajo te živali v naravi tako pomembno vlogo.
Ostale knjige Založbe Narava si lahko ogledate na spletni strani www.proteus.si ali na www.narava.si. Za naroËnike revije
Proteus in Ëlane Prirodoslovnega društva Slovenije nudimo 20−odstotni popust!
NaroËila sprejemamo preko spletne naroËilnice, na elektronski naslov prirodoslovno.drustvo@guest.arnes.si
ali po telefonu 01 252 19 14.
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■ Klimatologija

Podnebni skepticizem

Argumenti podnebnih skeptikov imajo dve kljuËni
pomanjkljivosti: niso dokazali obstoja alternativnega krivca za
≈vznemirjenje« globalnega podnebnega sistema, ki je jasno opazno
(argument, da bi vzrok lahko bila spremenljivost SonËevega
sevanja, izpodbija veËina osnovnih znanstvenih raziskav) ter
niso podali niti ene argumentirane razlage, kako je možno, da je
vse, o Ëemer nam govori moderna znanost o medsebojnem vplivu
med toplogrednimi plini ter prenosu energije v ozraËju, narobe!
Podnebni skepticizem še zmanjšuje æe tako naËeto zaupanje
javnosti v politike in znanstvenike, ki poskušajo varovati ljudi in
naš planet pred nevarnostmi. In naËeto je predvsem zato, ker se
nismo v preteklosti dovolj zgodaj odzvali na svarila. V primeru
podnebnih sprememb je treba nujno upoštevati naËelo previdnosti.
Podnebni skepticizem pri tem prav niË ne pomaga.

■ Ekologija

Goli polž s pogonom na sonËno energijo
Goli polž Elysia chlorotica živi vzdolž atlantske obale Združenih
držav Amerike; sorodni vrsti E. timida in E. viridis živita
tudi v Jadranu. Že vrstno ime golega polža chlorotica pove, da
je njegovo želatinozno, listu podobno telo zelene barve. Najbolj
presenetljivo pri tem golem polžu je - kot je odkrila raziskovalka
z Mainske univerze dr. Mary Rumpho -, da se od ostalih živali
loËi po svoji sposobnosti opravljanja fotosinteze. Fotosintezo mu
omogoËajo kloroplasti in geni, ≈ukradeni« iz rumenih sifonalnih alg
Vaucheria litorea, s katerimi se hrani.

■ Fizika

Petdeset let kopirnega stroja
Chester Carlson velja za izumitelja kserografije. Skupaj s fizikom, ki ga je najel, je po daljšem poizkušanju 22. oktobra
leta 1938 naredil odloËilni poskus. Carlson je takoj po uspelem
poskusu je vložil patentno prijavo. Leta 1944 se je neprofitna
ustanova Batelle zavzela za izum in podpisala s Carlsonom
pogodbo o delitvi dobiËka. Tri leta pozneje je pritegnila majhno
družbo Haloid iz Rochestra v zvezni državi New York, ki se je
ukvarjala z izdelovanjem fotografskega papirja. Zdaj ji je poverila razvoj kopirnega stroja. Pred petdesetimi leti, leta 1959, je
prišel na trg prvi kopirni stroj z oznako 914, ki je v sekundah
dokument prekopiral na obiËajen papir. To je bil velik uspeh.
Družba se je medtem preimenovala v Xerox. Postopek je postal
znan kot kserografija. Carlson je leta 1968 umrl kot bogataš,
industrija kopirnih strojev pa je postala donosen posel.
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