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TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA
KLIMATICKEJ ZMENY
Dokážeme pomocou geoinžiniertva nájsť cestu z tejto krízy?

Naša klíma čelí problémom. O klimatickej zmene vieme
už viac ako 20 rokov, ale konečné riešenia ostávajú
v nedohľadne, a snahy zmierniť jej dopad sú v
porovnaní s gigantickosťou problému zakrpatené.
Niektorí vedci uvažujú o geoinžinerstve, t.j.
vykompenzovanie zmeny
zemskej klíme zvrátením napáchaných škôd. Ako by
prebehli tieto zmeny, fungovalo by to, a
nepokazili by sme tým nič?

ZAOSTRENIE
NA PROBLÉM
Ako rýcho sa mení tvár Zeme?
Pozrite sa:

AMAZONSKÝ PRALES
Za súčasných podmienok do roku
2050 prídeme takmer o polovicu
DAžĎOVéHO pralesa a do roku
2100 stratíme takmer všetok.
Viac ako 2000 druhov pôvodných
stromov čaká vyhynie.

ARKTICKÉ ĽADOVÉ MORE
Arktída je veľmi citlivá na klimatickú
zmenu a je aj zdrojom metánu, keď
sa topí permafrost. Medzi aktuálne
prebiehajúce zmeny v Arktíde patria
strata morského ľadu, nárast teplôt
a topenie ľadovej pokrývky v Grónsku. Do roku 2030 môže dôjsť k tomu, že Severný ľadový oceán bude
bez ľadu celý mesiac September.

ANTARKTÍDA SA ZMENŠUJE
Dovtedy sa v Antarktíde roztopí toľko
ľadu, čo by pokrylo indický polostrov.
a ľadovec o veľkosti štátu Delaware
sa odlomí od kontinentu.

ATMOSFÉRICKÝ CO2
Bez nových stratégií, globálny objem
emisií, ktorý vzniká pri produkcii CO2
emisií, dosiahne 36,4 miliardy metrických ton do roku 2020, do rok 2040
čísla pokoria hranicu 45,5 miliardy
ton. Pozrite si aktuálne hladiny CO2
nižšie.

VYMIERANIE DRUHOV
Živočíchy a rastliny dnes vymierajú
100- až 1000-násobne rýchlejšie ako
k tomu dochádzalo v prírode počas
evolučných štádií Zeme a to všetko
len z dôvodu ľudskej činnosti a [vymieranie] dosiane vrchol do roku
2060, kedy až 0,5% svetových raslín
a živočíchov bude vymierať ročne.
Nazýva sa to Holocéneske vymieranie
druhov.

GLOBÁLNE TEPLOTY
Je možné, že do roku 2100 stúpne
globálna teplota o 6°C (110°F).
Koncentrácia CO2 by mohla dosiahnuť
1000 ppm. Dnes ich je v ovzduší 400,
v predpriemyselnom období ich bolo
len 280 ppm.

HLADINA MORÍ
Oceány stúpnu o 0,8 až 2 m, dosť na
to, aby mnohé pobrežné mestá v USA
skončili pod vodou. Ak sa roztopí všetok ľad v Grónsku, hladina morí stúpne
o 7 metrov, to bude stačiť na úplné
zaplavenie Londýna a pretvorenie celého východnéhé a južného pobrežia
USA. Do roku 250 bude 26 amerických
miest čeliť zaplaveniu.

GEOTECHNICKÉ
VYLEPŠENIA

Geoinžinierstvo predstavuje akúkoľvek priamu, širokospektrálnu zmenu vykonanú ľuďmi na zemskej atmosfére,
pôde, alebo oceánoch s cieľom znovu obnoviť klímu. Keďže
za klimatickú zmenu môže hromadenie kysličníku uhličitého
a ďalších plynov v atmosfére, ponúkajú sa nám dve
možnosti geoinžinierstva: tie, ktoré sa zameriavajú na
ochladzovanie planéty znížením prichádzajúcej slnečnej
energie a tie, ktoré sa zameriavajú na odstránenie
atmosférického oxidu uhličitého.

ZNÍŽENIE SLNEČNEJ
RADIÁCIE
Použijeme žalúzie o veľkosti planéty, opaľovací
krém alebo zakryjeme, aby sme ochránili
našu planétu?

SÍROVÝ SLNEČNÍK
Už zablokovaním 8% slnečnej radiácie
by sme efektívne bojovali s otepľovaním ktoré má na svedomí znečistenie
CO2. Len čo sa oxid siričitý ocitne v
at-mosfére, reaguje s vodnými
výparmi a vniknú tak kvapky kyseliny
sírovej, kto-rá vráti slnečné svetlo
späť do vesmíru ako miliardy
drobných zrkadielok, čo sme zistili v
roku 1991 pri explózii Mount Pinatubo.
Boolo by to ale orhomne drahé a mohlo by to potenciálne znamenať katastrofu pre životné prostredie z dôvodu
masívneho znečistenia vzduchu alebo
zničenia ozónovvej vrstvy.

ZRKADLÁ VO VESMÍRE
Zrkadlá vo vesmíre by odrážali slnečné
lúče bez poškodenia zemskej atmosféry, ale geoinnžinieri sú toho názoru,
žeby sme potrebovali zrkadlo o veľkosti Grónska, aby toto zafungovalo. Ďalším nápadom je obklopiť Zem reflexným pletivom a sformovať tak umelý
vesmírny oblak medzi Zemou a slnkom
použtím miliardy ulta-tenkých zrkadiel.

V ZAJATÍ OBLAKOV
Tretím nápadom je zväčšiť zemskú oblačnú pokrývku vytvorením umelých oblakov
s na diaľku ovládanými loďami rozprašujúcimi oblaky, ktoré by odsávali vodu z
oceánov do atmosféry. Išlo by o relatívne
lacný a jednoduchý krok, ale nikto si nie
je istý dôsledkami, ako dlho by takéto
mračná vydržali a aké sú možné negatívne následky (ako napr. suchá alebo záplavy) vysievania oblakov.

ODSTRÁNENIE
KYSLIČNÍKU
UHLIČITÉHO
Keďže problémom je ohromné množstvo CO2 v
atmosfére, mnohí vedci sa už zamýšľali aj nad
alternatívami, ako odstrániť CO2 z atmosféry a
umiestniť ho niekam inam.

ZACHYTÁVANIE A UKLADANIE
UHLÍKA (CCS)
„Sekvestrácia“ t.z. ukladanie CO2 buď
hlboko pod oceánmi alebo hloko do
zeme. Technológia na zachytávanie a
ukladanie uhlíka (CCS) kopíruje spôsob, akým príroda ukladá CO2 oddeľovaním oxidu uhličitého vyprodukovaného pri generovaní elektriny z iných
plynov a potom ho transportovať a loďami alebo potrubiami, kde ho uskladníme pod zemský povrch tvorený zo
skál.

SIATIE ŽELEZA/FERTILIZÁCIA OCEÁNOV
Oceány stúpnu o 0,8 až 2 m (2,5 až
6,5 stôp). To je dosť na to, aby
mnohé pobrežné mestá v USA skončili
pod vodou. Ak sa roztopí všetok ľad v
grónsku, hladina morí stúpne o 7
metrov (23 stôp), to bude stačiť na
úplné zaplavenie Londýna a
pretvorenie celého východnéhé a
južného pobrežia USA. Do roku 250
bude 26 maerických miest čeliť
zaplaveniu.

OCEÁNSKE RÚRY
Obrovské vertikálne oceánske rúrky s
dĺžkou 100 - 200 m by vynášali stude-,
nú, ale za to biologicky produktívnejiu
vodu z hĺbok oceánov smerom ku hladine. To by malo rovnaký efekt ako
pridávanie železa, ale aj rovnaké nevýhody: výrazné okysličenie oceánov a
možné narušenie oceánskych prúdpv a
následne aj počasia.

HRA S POČASÍM
Ak by sme prikročili k tomuto scenáru,
nahradili by sme niektoré uhlíkové kyseliny vo svetových oceánoch s kyselinou chlorovodíkovou. Teoreticky by
sme mali urýchliť proces ukladania
CO2 pod vodou a nie v atmosfére.

BIOCHAR
Myšlienka biocharu má korene v pravekých amazónskych indiánskych praktikách. Funguje to nasledovne: uvaríte
odpadové poľnohospodárske produkty
ako korene a stonky, aby vám vzniklo
uhlie a potom ho zakopete, takže uhlík
už bude mimo cirkulačný proces. No na
druhej strane, na obrovské biochar plantáže by sme potrebovali buď nahradiť
ohromné množstvá polí s plodinami s
biomasovými plantážami, no vznikol by
tak hladomor alebo by sme zničili väčšinu prírodných ostávajúcich prirodzených prostredí.

RIZIKÁ, NÁKLADY
A ETICKÉ OTÁZKY
Čo zohrá úspešnom rolu v geoinžinierskom
prístupe v bojim s klimatickou zmenou a dokáže
geoinžinierstvo byť dostatočnou odpoveďou
v otázke klimatickej zmeny? Experti veria,
že geotechnické riešenia majú potrebný
potenciál zmierniť škodu, ale už nie
vyriešiť celý problém.

PRÍLIŠ NÁKLADNÉ A K TOMU NEEFEKTÍVNE
Správa Národného výskumného výboru z
roku 2015 hodnotí slnko-blokujúce pokusy či postupy na odstraňovanie uhlíka
z atmosféry ako nerealizovateľ-né:
schémy na blokovanie slnka si vyžadujú
neustálu starostlivosť a sotva by nám
kúpili čas potrebný na rieše-nia, ktoré
by skutočne znížili atmosférický CO2; a
kroky k odstráneniu CO2 z atmosféry
neudržia krok s každodenným vypúšťaním skleníkových plynov bez reálnych
snáh obmedziť ich produkciu.
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NAPRAVOVANIE ŠKODY A
ZMENA ZLOZVYKOV
Na druhej strane, geonžinierstvo môže
mať pozitívny dopad v inom, konkrétnom, smere. Napríklad, môžeme ho
využiť na schladenie Arktídy a zachrániť tak tamojší ľad; a taktiež môžu
pomôcť so znižovaním skleníkových
plynov.

GEOINŽINIERSTVO A
POLITICKÉ KONFLIKTY
Ďalšie otázky a diskusie sa týkajú nielen zámernej etickej dilemy zmeny našej vlastnej klímy, ale aj potenciálnych
politických nemožností a neschopnosti
nájsť spoločné riešenie, ako postupovať ďalej. Jedna schéma môže
zvýhodniť jednu stranu, ďalšia zasa
druhú stranu a uškodiť ak ostatným;
ako potom teda vyriešiť takéto
geopolitické konflikty.
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