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Čo to znamená byť skeptický?
Vedecký skepticizmus je zdravý. V skutočnosti,
samotný princíp vedeckého bádania spočíva v
skepticizme. Skutočný skepticizmus znamená, že
skôr ako dospejeme k nejakému záveru, zvážime
všetky dostupné dôkazy. Keď sa však pozrieme
na argumenty vyjadrujúce klimatický
„skepticizmus“, sme často svedkami účelového
vyberania časti dôkazov a zároveň odmietania
tých argumentov, ktoré sa nehodia do vopred
požadovaného záveru. To nie je skepticizmus. Je to
ignorovanie faktov a vedy.

Účelové vyberanie
argumentov
Vďaka
účelovému
(čerešňovému
) vyberaniu
dôkazov by ste
si mohli myslieť, že
toto je strom nie s
červenými, ale s
modrými čerešňami.

Tento sprievodca sa venuje dôkazom, že ľudská
aktivita spôsobuje globálne otepľovanie a tiež
spôsobom, akým „klimaskeptické“ argumenty môžu
zavádzať tým, že prezentujú iba malú časť
problému, ale nie celú pravdu.

Čo ale hovoria všetky
dostupné fakty?

Ľudské stopy v klimatickej zmene
uniklo do vesmíru. Existuje množstvo dôkazov o
tom, že otepľovanie je v súlade so zosilneným
skleníkovým efektom. Celá štruktúra našej
atmosféry sa mení.

Vedci hľadajúci a pracujúci s nezávislými súbormi
dôkazov poukazujú na jedinú, konzistentnú
odpoveď. Dostupné výsledky klimatologického
výskumu dokazujú, že ľudský podiel na
klimatickej zmene je celkom jasný a zreteľný.

Dôkazy ľuďmi spôsobeného globálneho
otepľovania sa nezakladajú iba na teórii či
klimatických modeloch, ale najmä na mnohých
nezávislých a priamych pozorovaniach z reálneho
sveta.

Merania obsahu uhlíku v atmosfére ukazujú, že
spaľovanie fosílnych palív dramaticky zvyšuje
úroveň oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére.
Pozemné a satelitné merania ukazujú, že
dodatočné CO2 zachytáva teplo, ktoré by inak

Ľudské stopy v klimatickej zmene
Ochladzovanie vyšších vrstiev atmosféry

Nárast výšky tropopauzy

Stenčovanie vyšších vrstiev atmosféry
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Menej unikajúceho tepla do vesmíru

Noci sa otepľujú rýchlejšie ako dni

V zime sa otepľuje viac ako v lete

Menej kyslíku vo vzduchu
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Vyšší obsah fosílneho uhlíku vo vzduchu

Viac tepla sa vracia k zemskému povrchu

7

Viac uhlíka z fosílnych palív v koraloch
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Charakter otepľovania oceánov
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Ľudia zvyšujú obsah CO2
Ak sa pozriete na mnohé argumenty klimaskeptikov,

CO2 a obrovské množstvo

uvidíte určitú podobnosť. Majú tendenciu zameriavať

plynu sa rozpustí v

sa na malé kúsky, pričom ignorujú celkový obraz.

oceánoch. Príroda tak

Dobrým príkladom je argument, že ľudské emisie

pohltí 788 miliárd ton tohto

CO2 sú v porovnaní s prírodnými emisiami veľmi

plynu každý rok.

malé.

Prirodzené emisie

Argument vyzerá asi takto. Každý rok vypustíme do

približne vyrovnajú

atmosféry viac ako 20 miliárd ton CO2. Prirodzené

prirodzené pohlcovanie.
My túto rovnováhu

emisie pochádzajú z vydychujúcich rastlín a uvoľňujú

Hmotnosť ľuďmi
vypusteného
CO2 každý deň
je porovnateľná
s množstvom
CO2 v 8 000
ropných
škvrnách v
Mexickom zálive.

narušujeme. Zatiaľ čo istú

sa z oceánov. Prirodzené emisie každý rok pridajú

časť našich emisií CO2 pohltia oceány a biosféra,

do atmosféry 776 miliárd ton CO2. Bez úplného

polovica zostáva vo vzduchu.

pochopenia uhlíkového cyklu sa naše emisie zdajú
byť malé, v porovnaní s príspevkom prirodzených

Úplné zobrazenie uhlíkového cyklu

ekosystémov.

Neúplné zobrazenie uhlíkového cyklu
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Uhlíkový cyklus v 90. rokoch. Čísla sú v miliardách ton CO2.12

Spaľovanie
fosílnych palív

Vegetácia
a Krajina

Oceán

Uhlíkový cyklus v 90. rokoch. Čísla sú v miliardách ton CO2.

Vplyvom nášho spaľovaniu fosílnych palív je úroveň
12

koncentrácie CO2 najvyššia za posledných najmenej

Chýbajúca časť argumentu je tá, že príroda nielen

2 milióny rokov. A stále narastá! Argument, že

uvoľňuje CO2 ale ho aj pohlcuje. Rastliny pohlcujú

„ľudské emisie CO2 sú malé“ je zavádzajúci a
polopravdivý.

Ľudská stopa č. 1 Stopa fosílnych palív vo vzduchu a koraloch

Fosílne palivá ako uhlie alebo ropa pochádzajú z pradávnych rastlín.
Ak teda spálime fosílne palivá ako uhlie a ropu, vypúšťame do
vzduchu viac ľahkého 12C. Takže očakávame že pomer 13C ku 12C
klesá.
Presne to pozorujeme aj pri meraniach v atmosfére, koraloch a
morských hubách. Máme preto silný dôkaz, že súčasný nárast CO2
je priamy následok ľudských emisií.

2
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δ13C‰

Existujú rôzne typy uhlíka vo vzduchu, známe ako izotopy.
Najbežnejší je izotop uhlíka 12C. Ťažší typ je uhlík 13C. Rastliny
uprednostňujú ľahší 12C.
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Merania δ 13C (pomeru 13C ku
12C) z koralov Veľkého bariérového
útesu.

Dôkaz, že viac CO2 spôsobuje otepľovanie
Oxid uhličitý zachytáva infračervené žiarenie (tiež

•

známe ako tepelné žiarenie). Toto bolo potvrdené tak

Dodatočné CO2 v atmosfére zosilnilo počiatočné
oteplenie. Ide o pozitívnu spätnú väzbu.

laboratórnymi pokusmi, ako aj meraniami satelitov,

•

ktoré pozorovali menej unikajúceho tepla do vesmíru

Zmiešavaním v atmosfére sa dodatočné CO2
dobre rozptýlilo po celej Zemi, čím sa otepľovanie

za posledných 20 rokov (pozri Ľudská stopa č. 2).

prejavilo na celej planéte.17,18

Ide o priamy dôkaz, že CO2 spôsobuje otepľovanie.

Záznamy z ľadových jadier sú v dobrom súlade s
otepľujúcim účinkom CO2. V skutočnosti, dramatické

Satelity
zaznamenávajú menej
tepla unikajúceho
do vesmíru

SLNKO

otepľovanie planéty na konci dôb ľadových nie je
možné vysvetliť bez spätnej väzby CO2. Oneskorenie
CO2 nevyvracia jeho otepľujúci účinok. Naopak,
potvrdzuje dôkaz pozitívnej spätnej väzby.

Zemský povrch
vyžaruje infračervené
žiarenie - teplo

Viac tepla sa
vracia k
zemskému povrchu

ZEM
Aj minulosť nám odhaľuje zaujímavý príbeh. Ľadové

Ľudská stopa č. 2
Do vesmíru uniká
menej tepla

jadrá ukazujú, že v histórii Zeme CO2 narastalo až po
náraste teploty. Toto „oneskorenie CO2“ znamená, že
teplota ovplyvňuje množstvo CO2 vo vzduchu. Takže
otepľovanie spôsobuje viac CO2 a viac CO2

Satelity merajú infračervené žiarenie unikajúce
do vesmíru a pozorujú tak skleníkový efekt.
Porovnanie satelitných údajov od roku 1970 do
roku 1996 ukázalo, že v oblasti tých vlnových
dĺžok, kde absorbujú skleníkové plyny, uniká
stále menej tepla. Vedci tento výsledok opisujú
ako „priamy experimentálny dôkaz významného
zosilnenia skleníkového efektu Zeme“.4

spôsobuje ďalšie otepľovanie. Dajte si tieto dva fakty
dohromady, a máte pozitívnu spätnú väzbu.
Pozitívne či negatívne spätné väzby neznamenajú
nevyhnutne, že sú dobré, alebo zlé. Pozitívne väzby
zosilňujú už prebiehajúcu klimatickú zmenu a
negatívne spätné väzby ju potláčajú (zoslabujú).

Tento fakt bol odvtedy potvrdený aj meraniami
niekoľkých ďalších satelitov.19,20

Príklad pozitívnej spätnej väzby
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Zmena spektra unikajúceho žiarenia v rokoch 1970 až 1996
ako následok narastania obsahu skleníkových plynov.
Záporné hodnoty znamenajú menej unikajúceho tepla.4

zemskej osi, spôsobilo to uvoľnenie CO2 do
atmosféry, čo viedlo k týmto následkom:

3

Dokaz, že globálne otepľovanie prebieha
Jeden „skeptický“ argument je natoľko zavádzajúci, že
vyžaduje tri úrovne účelového vyberania dôkazov. Ide
o argument, že „globálne otepľovanie sa zastavilo v
roku 1998“.

0.6

Zmena teploty (°C)

0.4
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Prvé zavádzanie je v tom, že toto tvrdenie vychádza
zo záznamu teploty, ktorý nepokrýva celý svet, ako
napríklad údaje z Hadleyho centra v Británii. Hadley
centrum nezahŕňa región Arktídy, kde je otepľovanie
najrýchlejšie. Záznamy, ktoré zahŕňajú celý svete
udávajú najteplejší rok 2005. 12 najteplejších
mesiacov sa vyskytlo v období od júna 2009 do mája
2010.23

Rekordne teplé obdobie
12 mesiacov
(jún 2009 až máj 2010)

Zmeny obsahu tepla od roku 1950 (10 Joules)

všetko teplo, ktoré sa akumuluje v klimatickom
systéme. Ak pridáme teplo smerujúce do oceánov,
pevnín, vzduchu a roztápania ľadu, vidíme, že planéta
26
sa otepľuje.
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Kumulatívne teplo Zeme od roku 1950.26 Rýchlosť
hromadenia energie od roku 1970 je ekvivalentná 2,5
atómovým bombám v Hirošime zvrhnutých každú
sekundu.27
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Svetové oceány sa za posledných 40 rokov
neustále otepľovali. Špecifický charakter
otepľovania, ktorý je zreteľný aj vo väčších hĺbkach
oceánov, je možné vysvetliť iba skleníkovými
plynmi.10

Druhé zavádzanie je v tom, že z vybraného obdobia
sa odvodzuje dlhodobý trend. Oceánske cykly a iné
oscilácie, ako napríklad El-Niño, vedú k výmene
obrovského množstva tepla medzi oceánmi a
atmosférou, čo spôsobuje, že globálna teplota
vzduchu „skáče“ z roka na rok smerom nahor a nadol.
Pre určenie dlhodobého trendu, vedci využívajú
techniky ako je kĺzavý priemer alebo lineárnu regresiu,
ktoré berú do úvahy všetky údaje. Tieto naopak
ukazujú, že povrchové teploty rastú aj po roku
23,25
1998.
Tretie zavádzanie spočíva v tom, že berie do úvahy
iba povrchovú teplotu vzduchu, ktorá odráža iba
teplotu atmosféry. Viac ako 80 % dodatočnej energie
zo zosilneného skleníkového efektu sa spotrebuje na
ohrev oceánov. Aby sme zistili, či globálne otepľovanie
pokračovalo aj po roku 1998, je potrebné sa pozrieť na

Pozorovaná teplota oceánov (červená) v porovnaní s
výsledkami modelov, so zahrnutím otepľovania
skleníkovými plynmi (zelená).10

4

Ďalší dôkaz reality otepľovania
Niektorí tvrdia, že väčšina otepľovania je výsledkom
umiestnenia meteorologických staníc pri
klimatizáciách a parkoviskách. Vieme, že to nie je
pravda, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Môžeme
porovnať teploty z vhodne umiestnených a horšie
umiestnených staníc. Oba „typy“ staníc, dobre aj zle
umiestnené, ukazujú rovnaké otepľovanie.28

Okrem presvedčivého záznamu teplôt máme aj
množstvo pozorovaní v mnohých iných systémoch,
ktoré poukazujú na významné otepľovanie.
Ľadovcové štíty sa topia, každoročne strácajú
miliardy ton ľadu. Hladiny oceánov rastú
zrýchľujúcim tempom. Druhy migrujú smerom k
pólom a ľadovce ustupujú (ohrozujúc tak zdroje vody
miliónov ľudí).32,33

Iný spôsob, ako skontrolovať merania teploty, je
porovnať ich so satelitnými údajmi. Satelitné merania
ukazujú podobnú rýchlosť otepľovania ako pozemné
meteorologické stanice. To potvrdzuje fakt, že
teplomery nám ukazujú presný obraz.

TAby sme správne pochopili podnebie, potrebujeme
sa pozrieť na všetky dôkazy. To, čo vidíme, je
množstvo nezávislých pozorovaní a všetky ukazujú
na rovnaký záver globálne otepľovanie je skutočné.

Indikátory otepľujúceho sa sveta
Vlhkosť

Ľadovce
Teplota nad pevninami

Snehová pokrývka

Teplota vzduchu pri povrchu (troposféra)

Teplota nad oceánmi

Hranice lesov posúvajúce sa na sever na do vyšších polôh

Teplota povrchových vôd oceánov
Skorší príchod jari

Hladina oceánov

Ľadovcové štíty

Tepelný obsah oceánov
Druhy migrujúce na sever a do vyšších polôh

Morský ľad

Parmesan & Yohe 200332, NOAA34

Ľudská stopa č. 4 Noci sa otepľujú rýchlejšie ako dni
Odchýlky v počte
teplých dní/nocí

Zosilnený skleníkový efekt znamená, že noci by sa
mali otepľovať rýchlejšie ako dni. Cez deň zohreje
povrch Zeme Slnko. V noci sa povrch ochladzuje
vyžarovaním tepla do vesmíru. Skleníkové plyny
tento proces spomaľujú. Ak by bolo otepľovanie
spôsobené Slnkom, očakávali by sme výraznejšie
otepľovanie cez deň. Namiesto toho pozorujeme,
že počet teplých nocí narastá rýchlejšie, ako počet
teplých dní.6
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Hokejka, či hokejová liga?
Radiačné pôsobenie

Názov „hokejka“ sa zaužíval pre rekonštrukciu teplôt
za posledných viac ako 1000 rokov. Prudké
otepľovanie v 20. storočí sa na tomto grafe javí ako
čepeľ hokejky. Avšak v klimatológii poznáme veľa
hokejok. Množstvo ľuďmi vypusteného CO2, hlavne

2

Celkové radiačné pôsobenie:
Slnko + CO2 + aerosóly
(wattov na meter štvorcový)
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Kombinované radiačné pôsobenie pochádzajúce zo zmien
slnečnej aktivity, CO2 a aerosólov bez započítania
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krátkodobého účinku sopiek.38

Ľudské emisie CO2
(miliardy ton CO2)

20

Ukazuje, že klimatický systém Zeme v nedávnom
10

období získaval viac tepla ako ho dokázal uvoľniť. To
viedlo k zodpovedajúcemu otepľovaniu:
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Rekonštrukcia teplôt na Severnej pologuli (modrá)39 spolu
s prístrojovými meraniami teploty kontinentov na Severnej
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Atmosférická koncentrácia CO2
(ppm, milióntiny)

pologuli (červená).21
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V poslednom desaťročí rekonštruovalo množstvo
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nezávislých štúdií teplotu za posledných najmenej
1000 rokov, s použitím množstva údajov a rôznych
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spôsobov analýzy.40

Úroveň CO2 (v milióntinách) z ľadových jadier v Law Dome,
Odchýlka teploty (°C)

Východná Antarktída (zelená)36 a priame merania z Mauna
Loa, Havaj (fialová)37

Radiačné pôsobenie je zmena v energetickej bilancii
Zeme teda keď podnebie získava, alebo stráca
teplo. Tieto zmeny spôsobujú rozličné faktory, ako
zmeny slnečnej aktivity, aerosóly (drobné častice
rozptýlené vo vzduchu), zmeny v obežnej dráhe
Zeme a CO2. Za posledných 1000 rokov hlavné

0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
200

CPS land with uncertainties
EIV land with uncertainties
EIV land+ocn with uncertainties
Mann and Jones (2003)
Esper et al. (2002)
Moberg et al. (2005)
HAD Observed Trend
CRU Observed Trend

400

600

800

1000 1200
Rok

1400

1600

1800

Rôzne rekonštrukcie teplôt na Severnej pologuli. 40

faktory ovplyvňujúce dlhodobú zmenu podnebia boli
Slnko, aerosóly a CO2. Kombinovaný radiačný

Všetky tieto „hokejky“ hovoria podobný a

účinok týchto vplyvov ukazuje známy tvar.

konzistentný príbeh ľudia spôsobili významné a
prudké narušenie klimatického systému.

6

2000

Čo nám hovoria zmeny podnebia v minulosti?
Bežný skeptický argument je, že „podnebie sa menilo
prirodzene aj v minulosti, a preto nedávne oteplenie
nemohli spôsobiť ľudia“. To je podobné, ako tvrdiť, že
„lesné požiare boli aj v minulosti, takže akékoľvek
nedávne lesné požiare nemohli spôsobiť ľudia“.

Takže v argumente o minulých zmenách klímy, ktoré
by mali odporovať vplyvu človeka na otepľovanie, je
veľká irónia. Vedecká literatúra dospela presne k
opačnému záveru. Zmeny podnebia v minulosti
poskytujú silný dôkaz pre pozitívne spätné väzby,
ktoré zosilňujú oteplenie spôsobené našimi emisiami
CO2.

Vedci sú si veľmi dobre vedomí, že podnebie sa
menilo aj v minulosti. V skutočnosti, minulosť nám
dáva dôležitý návod k tomu, ako planéta reagovala na
rôzne faktory podnebia. Môžeme pozorovať, čo sa
stane, keď Zem zachytáva viac tepla, či už ako
následok intenzívnejšieho slnečného žiarenia, alebo
rastúcej koncentrácie skleníkových plynov. Kľúčový
objav z rôznych období histórie Zeme je, že pozitívne
spätné väzby zosilňujú akékoľvek počiatočné
otepľovanie.

Príklady klimatických spätných väzieb
NEGATÍVNA Mraky odrážajú
žiarenie
SPÄTNÁ VÄZBA
POZITÍVNA SPÄTNÁ VÄZBA
Otepľovanie
udržiava
viac vody vo
vzduchu

41

Viac vodnej
pary zachytí
viac tepla

Viac vodnej pary
spôsobuje viac mrakov

Mraky
zachytávajú
teplo

To je dôvod, prečo sa podnebie v minulosti tak
dramaticky menilo. Pozitívne spätné väzby akékoľvek
oteplenie zosilnia. Tieto spätné väzby sú kľúčom k
tomu, prečo je podnebie citlivé na skleníkové plyny, z
ktorých CO2 je najdôležitejší regulátor klimatickej

POZITÍVNA
SPÄTNÁ VÄZBA

zmeny.42

Ľudská stopa č. 5 Viac tepla sa vracia na Zem
Silnejší skleníkový efekt znamená, že by

Trend spätného „tepelného“ žiarenia atmosféry

sme mali pozorovať viac infračerveného
žiarenia, vracajúceho sa z atmosféry k
zemskému povrchu. To bolo priamo
pozorované. Ak sa bližšie pozrieme na
spektrum spätného žiarenia atmosféry,
môžeme určiť, aký je podiel skleníkových
plynov na oteplení. Z týchto výsledkov
bolo odvodené:
“Tieto experimentálne údaje by mali
ukončiť argument skeptikov, že neexistuje

-0.4

-0.3

experimentálny dôkaz spojenia medzi
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Watts per square metre per year

nárastom skleníkových plynov a

Trend spätného žiarenia atmosféry v období 1973 až 2008. Oblasť

globálnym otepľovaním.“ 8

Severnej Ameriky je čierna, pretože údaje nepokrývajú celé obdobie.43

7

Aká je citlivosť podnebia?
Klimatická citlivosť je ukazovateľom toho, o koľko sa

Odhady klimatickej citlivosti

zvýši globálna teplota, ak sa koncentrácia CO2
zdvojnásobí. Panuje zhoda v tom, že priamy vplyv

pravdepodobné

najpravdepodobnejšie

zdvojnásobenia CO2 (s hypotetickým vylúčením

veľmi pravdepodobné

spätných väzieb) je oteplenie o 1,2 °C. Veľkou otázkou

Obdobie
prístrojových
meraní

však zostáva, ako zareagujú spätné väzby na toto
počiatočné oteplenie. Zosilnia pozitívne spätné väzby
počiatočné otepľovanie? Alebo ho negatívne spätné
väzby zoslabia?
Klimatická citlivosť sa určila pomocou viacerých
prístupov. Prístrojové merania, satelitné záznamy,
teplo v oceánoch, sopečné erupcie, klimatické zmeny

Súčasný
priemerný stav
podnebia

v minulosti a klimatické modely, to všetko bolo použité
pre výpočet reakcie podnebia na hromadenie tepla v
klimatickom systéme. K dispozícii máme množstvo
nezávislých štúdií, pokrývajúce rôzne obdobia,
rozličné metódy analýzy.

Klimatické
modely

Tieto rôznorodé metódy však dávajú jednotný a

Posledné
tisícročie

študujúce rôzne aspekty podnebia a využívajúce
41

celistvý obraz klimatická citlivosť sa pohybuje v
rozmedzí od 2 do 4,5 °C, s najpravdepodobnejšou
hodnotou 3 °C. To znamená, že pozitívne spätné

Erupcie
vulkánov

väzby zosilnia počiatočné oteplenie vplyvom CO2.
Niektorí aj napriek tomu tvrdia, že klimatická citlivosť

Údaje

je oveľa nižšia, ako táto hodnota, a citujú štúdiu
Lindzen a Choi. V tejto sa využívajú satelitné údaje

Modely

odrazeného žiarenia, a predpokladá sa silná

Posledné
maximum
zaľadnenia

negatívna spätná väzba. Štúdia však zobrala do úvahy

Milióny rokov
v minulosti

len údaje v trópoch. Trópy však nie sú uzavretý
systém, keďže veľké množstvo energie a tepla sa
vymieňa medzi trópmi a mimotropickými šírkami. Pre
správny výpočet globálnej klimatickej citlivosti sú
potrebné údaje z celého sveta. Množstvo štúdií
hodnotiacich globálne údaje dospelo k pozitívnej
spätnej väzbe.

Kombinácia
rôznych
metód

46,47

Skutočné pochopenie klimatickej citlivosti vyžaduje
všetky dostupné dôkazy. Tvrdiť, že klimatická citlivosť
je nízka na základe jednej štúdie, znamená ignorovať

0

mnoho iných dôkazov, ktoré dospeli k pozitívnej
spätnej väzbe a vysokej klimatickej citlivosti.

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
41
Rôzne odhady klimatickej citlivosti (°C)
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Dopady globálneho otepľovania
Tvrdiť, že globálne otepľovanie bude pre ľudstvo
dobré, znamená zatvárať oči pred mnohými
negatívnymi dopadmi. Najčastejší je argument, že
oxid uhličitý je „potravou pre rastliny“, takže emisie
CO2 sú dobré. To ignoruje skutočnosť, že rastliny

od oceánov závislá až 1 miliarda ľudí významným
(viac ako 30 %) podielom príjmu živočíšnych
bielkovín.55

negatívne účinky stresu teplom, suchom a smogom,
pričom, podľa očakávaní, by všetky mali byť v
budúcnosti horšie. V poslednom storočí extrémnosť
sucha globálne vzrástla a v budúcnosti bude podľa
predpovedí ešte výraznejšia. Rastliny nedokážu

S úbytkom ľadovcových a snehových polí ubúdajú aj
zásoby vody pre milióny ľudí, pre ktorých je táto
sladká voda veľmi dôležitá, obzvlášť pre
zavlažovanie v poľnohospodárstve. Podobne, nárast
hladiny oceánov a zvýšenie sily búrok ovplyvní
milióny ľudí v tomto storočí zaplavením ryžových polí
slanou vodou, morská voda prenikne do riek,
znečistí podzemnú vodu a vytlačí miestne
obyvateľstvo. To prinúti mnoho miliónov ľudí k

využiť vyššie CO2, ak umierajú od „smädu“.50

presunu do vnútrozemia a zvýši riziko konfliktov.56

potrebujú na prežitie viac, ako iba CO2. „Hnojivý“
účinok CO2 je limitovaný a rýchlo ho prekonajú

Ak niekto hovorí, že globálne otepľovanie je dobré a
ako argument udáva len pozitívne dopady, majte na
pamäti, že celkové dôkazy naznačujú, že negatívne
dopady výrazne prevažujú nad pozitívnymi.

Ľudská stopa č. 6
V zime sa otepľuje rýchlejšie
So zosilneným skleníkovým otepľovaním sa
očakáva rýchlejšie otepľovanie v zime, ako v lete.
Je to preto, lebo skleníkový efekt je v zime
silnejší. Koniec-koncov, toto skutočne pozorujeme
aj v inštrumentálnych záznamoch teploty.7,68
0.8

Sucho v minulosti a budúcnosti s využitím
Palmerovho indexu extrémnosti sucha. Modrá
znázorňuje vlhké podmienky, červená suché.

Odchýlky teploty (°C)

0.6

51

Hodnota pod -4 sa považuje za závažné sucho.

Väčšina dopadov klimatickej zmeny nie v žiadnom
prípade pozitívna. Medzi 18 až 35 % druhov rastlín a
živočíchov môže do roku 2050 vyhynúť. Oceány
pohlcujú vel’a dodatkového CO2 vo vzduchu, čo má

Otepľovnie v lete
Otepľovanie v zime

0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6

za následok ich okysľovanie. Podľa predpovedí to
bude mať destabilizujúci vplyv na celý potravový
reťazec v oceánoch, spolu s negatívnymi účinkami
na odumieranie koralov v otepľujúcich sa vodách
(dvojitý úder globálneho otepľovania). Odhadom, je

1850

1900

Rok

1950

2000

Zhladené odchýlky teploty v zime a v lete spriemerované
21
iba pre pevninu v rokoch 1850 až 2009.
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Zneškodnenie poslov
V novembri 2009 zaútočili hackeri na emailové
servery Východoanglickej univerzity a ukradli emaily.
Keď bola vybraná korešpondencia zverejnená na
internete, niekoľko sugestívnych citácií bolo
vytrhnutých z kontextu a interpretovali sa ako
odhalenia, že celé globálne otepľovanie je iba
konšpirácia. Niektorí túto aféru označili ako
„climategate“. Aby sa zistilo, či naozaj došlo k
nejakému pochybeniu, ukradnuté emaily prešetrilo
šesť nezávislých tímov z
Anglicka a Spojených
“...žiadny dôkaz
štátov. Každé jedno
akéhokoľvek
vyšetrovanie očistilo
chybného
klimatológov od
vedeckého
akéhokoľvek

postupu v
ktorejkoľvek
práci Climatic
Research Unit.”

konšpiračnú machináciu,
ale o technickú diskusiu
spracovania údajov, ktorá je
vo vedeckej literatúre
dostupná.
Je dôležité dať ukradnuté
emaily do perspektívy.

“O presnosti a
čestnosti vedcov
nie je pochýb.”
NEZÁVISLÝ
VÝSKUM EMAILOV
O KLIMATICKEJ
ZMENE 59

Hŕstka vedcov diskutujúca
o niekoľkých klimatických
údajoch. Dokonca aj bez nich, stále existuje
presvedčivý a konzistentný súbor dôkazov, starostlivo
zhromažďovaný nezávislými vedeckými tímami po
celej zemi. Zopár sugestívnych výrokov vytrhnutých z
kontextu môže poslúžiť
“Neexistuje
na odlákanie pozornosti
žiadny
pre tých, ktorí si prajú
vierohodný
vyhnúť sa fyzikálnej
dôkaz, že sa Dr.
realite klimatickej zmeny,
Mann niekedy
ale to nezmení nič na
angažoval alebo
našom vedeckom
podieľal, priamo
chápaní úlohy človeka v
či nepriamo, na
tomto procese. Aféra
akýchkoľvek
climategate sa snaží
ukázať prstom na vedcov,
aktivitách s
ale odvracia pozornosť
cieľom potlačiť
od toho, čo je dôležité: od
alebo skresliť
60
vedy.
údaje.”

podozrenia.57,58,59,60,61,62

Najčastejšie je citovaný
email Phila Jonesa s
výrazom „skryť pokles“,
KONZULTÁCIA
ktorý je bežne
VÝCHODOANGLICK
EJ UNIVERZITYY S
dezinterpretovaný. V
KRÁĽOVSKOU
skutočnosti „pokles“
SPOLOČNOSŤOU 58
znamená pokles v rýchlosti
rastu letokruhov od 60.
rokov. Keďže je rast letokruhov ovplyvnený teplotou,
šírka letokruhov dobre zodpovedá meraniam
teplomerov v minulosti. Avšak niektoré letokruhy sa
od týchto meraní po roku 1960 odlišujú. Tento
problém sa vo vedeckej literatúre otvorene diskutuje
už od roku 1995. Ak sa pozrieme na email Phila
Jonesa v kontexte diskutovaného problému, nejde o

PENSYLVÁNSKA
ŠTÁTNA UNIVERZITA

0.5
Odchýlka teploty (°C)

Ochladzovanie
hornej atmosféry

0

-0.5

Ochladzovanie hornej atmosféry
S tým, ako skleníkové plyny zachytávajú viac tepla v
nižších vrstvách atmosféry, menej tepla sa dostáva
do jej horných vrstiev (teda do stratosféry a vyššie).
Takže očakávame otepľovanie spodnej atmosféry a
naopak, ochladzovanie hornej atmosféry. Tento jav
1
pozorovali tak satelity, ako aj meteorologické balóny.

-1

1

Otepľovanie
spodnej atmosféry

0.5
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Odchýlka teploty (°C)

Ľudská stopa č. 7

Year

Odchýlky teploty (v stupňoch Celzia) v hornej a spodnej
atmosfére, podľa meraní satelitmi (RSS).64
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Vedecký konsenzus ohľadom globálneho otepľovania
Niekedy môžete naraziť na petície vymenovávajúce
vedcov, ktorí sú ohľadom ľuďmi podmieneného
otepľovania skeptickí. Avšak v skutočnosti iba veľmi
málo z nich je aktívnych v oblasti klimatického
výskumu. Sú to lekári, zoológovia, fyzici a inžinieri,
ale veľmi málo odborníkov na klimatológiu.

Viac ako 97 % klimatológov sa
domnieva, že globálne otepľovanie
spôsobujú ľudia

Takže čo si myslia skutoční experti? Niekoľko štúdií
sa zaoberalo postojmi klimatológov, ktorí aktívne
publikujú v klimatológii. Každá štúdia dospela k tej
istej odpovedi viac ako 97 % klimatológov je
presvedčených, že ľudia menia globálnu teplotu.65,66
To potvrdzuje recenzovaný výskum. Prehľad
všetkého recenzovaného výskumu na tému „globálnej
klimatickej zmeny“ publikovaný medzi rokmi 1993 a
2003 zistil, že spomedzi 928 článkami, ani jeden z
nich neodmieta stanovisko, že globálne otepľovanie
spôsobujú ľudské aktivity.67

Konsenzus dôkazov
Rozhodujúce svedectvo, že globálne otepľovanie
spôsobujú ľudia sa nezakladá na hlasovaní, ale
na priamych pozorovaniach. Rôzne nezávislé
súbory dôkazov potvrdzujú rovnakú odpoveď.
Existuje konsenzus dôkazov, že ľudia
zvyšujú úroveň oxidu uhličitého vo
vzduchu. Potvrdzujú to merania typu
uhlíku vo vzduchu. Pozorujeme, že
väčšia časť tohto uhlíka pochádza z
fosílnych palív.
Existuje konsenzus dôkazov, že
zvyšovanie CO2 spôsobuje otepľovanie.

Panuje zhoda, že ku globálnemu otepľovaniu
dochádza. Teplomery aj satelity poukazujú na ten
istý trend otepľovania. Po celom svete možno
nájsť ďalšie známky otepľovania zmenšujúce sa
kontinentálne ľadovce, ustupujúce
horské ľadovce, narastajúce oceány a
Neexistuje
posun v ročných sezónach.

iba
konsenzus
vedcov
existuje
konsenzus
dôkazov.

Satelity pozorujú, že menej tepla uniká
do vesmíru. To sa uskutočňuje presne v
oblasti vlnových dĺžok, kde CO2 zachytáva teplo

Charakter otepľovania ukazuje jasné
známky zosilneného skleníkového
efektu. Noci sa otepľujú rýchlejšie ako
dni. Zimy sa otepľujú rýchlejšie ako letá.
Spodné vrstvy atmosféry sa otepľujú,
zatiaľ čo horná atmosféra sa
ochladzuje.

V prípade otázky, či ľudia spôsobujú klimatickú
zmenu, neexistuje iba konsenzus vedcov ale aj
konsenzus dôkazov.

zreteľná ľudská stopa.
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Tvrdenie, že ľudia spôsobili klimatickú zmenu sa zakladá na
mnohých nezávislých súboroch dôkazov. „Skepticizmus“
ohľadom globálneho otepľovania sa často zameriava na malé
časti celej skladačky a popiera všetky dostupné dôkazy.
Naše podnebie sa mení a my sme hlavnou príčinou
prostredníctvom emisie skleníkových plynov. Fakty týkajúce sa
klimatickej zmeny sú kľúčové pre pochopenie sveta okolo nás a
pre kompetentné rozhodovanie o budúcnosti.
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