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Globální změna

„Změny v globálním životním prostředí (zahrnující proměny 
klimatu, produktivity krajiny, oceánů nebo jiných vodních 
zdrojů, chemie ovzduší a ekologických systémů), které 
mohou pozměnit schopnost Země podporovat život“ 
- viz více na http://amper.ped.muni.cz/gw/Glob_zmena.html 

Jde o celek, jehož složky jsou provázány, nelze je zcela 
oddělit

http://amper.ped.muni.cz/gw/Glob_zmena.html


  

Světová populace (horizont 20 000 let)

 nyní už 7 miliard



  

Překročení 1 miliardy umožnila...

až civilizace opřená o fosilní paliva

a z ní pocházející 

růst zemědělské produkce
lékařská péče

očkování



  

Je to trvale udržitelný růst?

Čím byl tento růst způsoben? 
Jaké má důsledky?

Jak může pokračovat dál?

Můžeme udržet, ba zvyšovat svou evropskou spotřebu?
Může téže spotřeby dosáhnout 7 miliard lidí?



  



  

Příčina oteplování

Rostoucí koncentrace skleníkových plynů vinou 
využití fosilních paliv. 

Tento vliv je zatím do značné míry maskován 
síranovými aerosoly ze spalování uhlí a nafty.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html


  

Ovzduší, které silněji tepelně 
izoluje

• globální oteplení (… korektní, říká: trend)
• změna klimatu (… to nikoho nepoplaší)
• klimatická změna (… mění se i jiné věci)

• globální klimatický rozvrat (… výstižné)
• klimatická krize (… dtto)
• dramatická klimatická změna (… jemnější)



  

Intergovernmental Panel on Climate Change

4th Assessment Report (IPCC AR4, Feb. 2007)



  

Žádné nové auto, či uhelná elektrárna (430 ppm)

Vyšší emisní scénář (2100)

800 000 600 000 400 000 200 000 0

200

300

400

500

600

700

800

900

Let do minulosti

K
on

ce
nt

ra
ce

 C
O

2

Luthi et al., 2008 Luthi et al., 2008 

Trochu historické perspektivy

Nižší emisní scénář (2100)



  
zdroj: Veronica



  zdroj: Veronica, kreslila Olga Pluháčková



  

Skleníkový jev (Venuše, Země, Mars)

Fyzikální proces, kdy na povrch planety 
sálá kromě Slunce též její ovzduší. 
Podstatou skleníkového jevu je vyšší 
propustnost ovzduší pro sluneční sálání 
(záření vlnových délek převážně pod 3 μm) 
než pro sálání zemského povrchu a ovzduší 
samého (převážně nad 3 μm). 
V případě skleníku apod. pak místo ovzduší 
sálá na zem sklo či jiný materiál propustný 
pro sluneční záření, kterým je zakryt.
Nebo jinak: kdy do vesmíru sálá až chladné 
ovzduší místo teplého povrchu, pevného či 
kapalného.



2000-2005 (CERES Period); K. E. Trenberth a J. T. Fasullo 2011

http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/


  



  

Projevy

 



  

Globální teplota se v holocénu  
měnila pomalu, nyní úprkem



  

Nárůst entalpie 
Země, 

pomineme-li hloubky 
větší než 2000 m

 (v zetajoulech,
1 ZJ = 1000 EJ = 1021 J) 

zdroj: 
IPCC, AR5, první díl – The 
Physical Science Basis; 

Box 3.1, Figure 1



  



  

Krátkodobé trendy ochlazování 1970/01 až 77/11, dtto až 86/11, 87/09 
až 96/11, 97/03 až 2002/10, 2002/10 až 2011/12 (modře) a trend 42 let 
oteplování (leden 1970 až prosinec 2011, červeně) dle dat pro oceán i 

pevninu NOAA NCDC. Zdroj: Dana Nuccitelli, 
http://www.skepticalscience.com/still-going-down-the-up-escalator.html 

http://www.skepticalscience.com/still-going-down-the-up-escalator.html


  

Změny teplot od r. 1950 pro trojice měsíců - bráno dle ročních období 
severní polokoule jako zima (tj. prosinec, leden, únor), jaro, léto a 

podzim. Zdroj: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/


  



  

Švýcarsko
Rhone Glacier

www.worldviewofglobalwarming.org



  

Ztmavnutí povrchu

velká zesilující zpětná vazba



  

1979
17. září

 Arktický
mořský led



  

2012
17. září

Arktický
mořský led



  

Teplá Arktida 
=> 

Ztráta našeho mírného podnebí



  

Teplejší Arktida vede k pomalejšímu jet 
streamu, s většími vlnami a pomalejším 

posunem



  

Teplejší polární oblasti => 

úbytek ledových příkrovů 
Grónska a Antarktidy => 

trvalý, zrychlující se růst hladiny 
oceánů



  

Vody klesající do 
„mlýna“, svislé 
šachty vedoucí  
na dno ledového 
příkrovu  

Zdroj: Roger Braithwaite, 
University of Manchester (UK)

Tání na povrchu Grónska



  

Ledový proud Jakobshavn v Grónsku

Odtok z velkých 
grónských ledových 
proudů se značně 
zrychluje

Zdroj: Prof. Konrad Steffen, 
Univ. of Colorado



  



  

Minulé odchylky mořské hladiny

Archer & Brovkin, 2008

dlouhodobě

10 m – 15 m 

Na stupeň globálního 

oteplení
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Holandské krávy připravené na globální oteplení!



  



  

„Malý“ posun střední hodnoty 

ale ohromný nárůst extrémů



  

Rizika: 
Extrémní události

 Větší srážky v přívalech !

 více povodní ?

 více such ?

Teplejší atmosféra pojme více 

vlhkosti

(~7%/°C)

povodně



  

Problémem jsou >3-sigma 
extrémy, dnes už i 4 sigma



  



  



  

Index vážnosti sucha 
(již červená znamená extrémní sucho)

(22 modelů při vývoji dle SRES A1B)
(Dai, 2010: Drought under global warming: a review)

http://skepticalscience.com/Dai_et_al_2010.html


  

Sýrie – dlouholeté sucho



  

Jak jsou ohrožena 
středoevropská města

vlny veder a „smog“

povodně



  Seneviratne et al.: No pause in the increase of hot temperature extremes
.  Nature Climate Change 4, 161–163 (2014)

http://www.nature.com/nclimate/journal/v4/n3/full/nclimate2145.html


  

Jak takové extrémy tlumit

světlé povrchy
(i suchá tráva na ploché střeše),

koruny velkých stromů
– mají-li dostatek vody

cisterny na dešťovou vodu 

retence v povodí nad městem



  

Jak a proč klimatickou změnu 
zbrzdit

(co znamenají 2 K)



  

Stabilizovat „na úrovni, která zamezí 
nebezpečnému lidskému zásahu do 

klimatického systému“ 

United Nations
Framework Convention on Climate Change

(1992)
Aim:

to stabilize greenhouse gas concentrations...
“…at a level that would prevent

dangerous anthropogenic interference
with the climate system.”



  Figure 22: Vývoj emisí, který by dával naději 67 %, že globální oteplení nepřesáhne 2 ºC



  



  

Cíl pro CO2:

< 350 ppm
  Pro záchranu planety v podobě,

 ve které se vyvinula civilizace



  



  

Jak toho docílit
Zastavit růst osobní spotřeby v bohatých zemích

Snížit ji na polovinu té dnešní

Investovat do jejího snížení 
a pokrytí obnovitelnými zdroji

Být tak modelem pro země chudé 
A také jejich donorem

(Skoro) všechny technologie už máme
Žádné překvapivé už se nenajdou

Deploy, deploy, deploy, research, develop, deploy, 
deploy...



  

Výzva
Můžeme se ještě vyhnout poničení světa, který jsme jej 

zdědili

(a mít čistší planetu a užitečnou práci).

Trvale udržitelný 
je jen takový vývoj,

kdy spotřeba neroste, ale klesá.

Spotřeba opřená o fosilní paliva, 
není-li nezbytná, je nemravná



  

Odkazy

• http://zerocarbonbritain.org/ 

• www.veronica.cz/klima

• www.zmenaklimatu.cz

• http://amper.ped.muni.cz/gw

• www.ipcc.ch

http://zerocarbonbritain.org/
http://amper.ped.muni.cz/gw
http://www.ipcc.ch/
http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/dale_ctete/
http://amper.ped.muni.cz/gw/aktivity/klima.pdf
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