
O klimatickej zmene spôsobenej emisiami C02 vieme viac ako 120 rokov.

HIS TÓRIA  V ÝSK UMU SKLENÍKOVÉHO EFEKTU

1850 1900 1950 2000

1896
Svante Arrhenius publikuje
prvý výpočet sily skleníkového 
efektu. Jeho výpočet je z dnešného 
pohľadu skôr odhad. Citlivosť
klímy mu vychádza 4 °C.

1957
Roger Revelle vo svojich

výskumoch dochádza
k záveru, že oceán dokáže
pohlcovať asi len polovicu

emisií CO2.

1859
John Tyndall skúma
pohlcovanie tepelného
žiarenia oxidom uhličitým,
na základe čoho formuluje 
princípy skleníkového efektu.

Prvá priemyselná revolúcia. 
Rozvoj ťažby uhlia a používania 
parného stroja. Priemysel a železnice 
spôsobujú nárast emisií CO2.
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1960
Charles Keeling meria

koncentráciu CO2

v atmosfére a zisťuje
dlhodobý nárast.

1969
Satelity umožňujú presné merania

teploty atmosféry vo veľkých
výškach a nad oceánmi.

1988
Ralph Keeling objavil
metódu presného merania
koncentrácie kyslíku
v atmosfére.

1979
Akadémia vied USA zverejňuje
tzv. Charneyho správu, ktorá
na základe počítačových modelov
dochádza k záveru, že citlivosť
klímy je v rozmezí 1,5 – 4,5 °C
so strednou hodnotou 3 °C.

2018
Špeciálna správa IPCC
o oteplení podrobne
skúma dosiahnuteľnosť
hranice oteplenia o 1,5 °C.
Dochádza k záveru, že pri
veľkom znížení emisií je
stále ešte možné udržať
oteplenie pod 1,5 °C.

2020
Výskum podrobne 
analyzuje zmeny klímy
v histórii a spresňuje
očakávané rozmedzie
citlivosti klímy
na 2,6 – 4,1 °C.

1972
Vrty z ľadovcových jadier ukazujú
historické koncentrácie CO2

a ich vplyv na striedanie dôb
ľadových a medziľadových.

1985
Medzinárodná vedecká
konferencia vo Villachu
deklaruje zhodu na tom, že
globálne otepľovanie 
prebieha a mali by byť prijaté
medzinárodné dohody
obmedzujúce emisie CO2.

1938
Guy Stewart Callendar dáva

do súvislosti pozorovaný
nárast teplôt a emisie CO2.

Tvrdí, že otepľovanie je
výsledkom skleníkového efektu.

Kľúčovým konceptom pre pochopenie klimatickej
zmeny je tzv. citlivosť klímy. Ide o hodnotu 
udávajúcu, o koľko sa zmení teplota planéty, 
ak dôjde k zdvojnásobeniu koncentrácie CO2 
v atmosfére. Súčasné odhady citlivosti klímy 
hovoria o rozmedzí 2,6 – 4,1 °C so strednou 
hodnotou 3 °C.

viac info na faktyoklime.sk/historia-sklenikoveho-efektu
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