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parts per million, ppm: milióntiny (objemu, čili též počtu molekul)
Zdroj: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html 

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


  
Zdroj: Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC, 2007

http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/


  

Žádné nové auto, či uhelná elektrárna (430 ppm)

Vyšší emisní scénář (2100)
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Zdroj: Zdroj: Alexander AčAlexander Ač, , CzechGlobeCzechGlobe; minulé koncentrace dle ; minulé koncentrace dle Luthi et al., 2008:Luthi et al., 2008:  
High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000–800,000 years before present High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000–800,000 years before present 

Kontext poslední třetiny čtvrtohor

Nižší emisní scénář (2100)

http://ac.blog.sme.sk/
http://www.czechglobe.cz/
http://www.nature.com/nature/journal/v453/n7193/abs/nature06949.html


  

Toky uhlíku v 90. letech 20. století

zdroj: Veronica, výstava Prima Klima

http://www.veronica.cz/?id=247


  

Planckův vyzařovací zákon

http://en.wikipedia.org/wiki/Planck's_law_of_black-body_radiation


  



  



  

Jiné verze chybného znázornění



  



  

Ten minulý obrázek byl ale jen 
českou zmršeninou obrázku 

správného...

jak je uveden ve Čtvrté hodnotící zprávě IPCC ve
   

Frequently Asked Question 1.3: What is the Greenhouse Effect?

 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-1-3.html


  



  



  

důkladnější popis ve výstavě Prima Klima:

 

http://www.veronica.cz/?id=247


  

Zdroj: J. Hollan, obrázky ke klimatu

 

http://amper.ped.muni.cz/gw/obrazky/


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

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


Zdroj: J. Hollan, obrázky ke klimatu

--    
6,5 km

http://amper.ped.muni.cz/gw/obrazky/


  

Zdroj: překlad SPM Fyzikální základy

http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/Fyzik_zakl.pdf


  

Trenberth, K. E., 2009: An 
imperative for climate change 
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19-27. Dostupné 

v seznamu autorových publikací

http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/trenberth-publish.html#2009


  

zdroj: J. Hollan, obrázky ke klimatu

http://amper.ped.muni.cz/gw/obrazky/


  Figure 22: Vývoj emisí, který by dával naději 67 %, že globální oteplení nepřesáhne 2 ºC
                 (zdroj: Kodaňská diagnóza)

http://amper.ped.muni.cz/gw/diagnosis/


  

Cíl pro CO2:

< 350 ppm
  Pro záchranu planety v podobě,

 ve které se vyvinula civilizace

zdroj: James Hansen

http://amper.ped.muni.cz/gw/hansen/


  

Odkazy

• www.veronica.cz/klima
• www.zmenaklimatu.cz

• http://amper.ped.muni.cz/gw
• www.ipcc.ch

http://amper.ped.muni.cz/gw
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a jiné (viz údaje u obrázků)
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