
SCENÁRE
GLOBÁLNEHO
OTEPĽOVANIA
Čo bude, keď  teploty stúpnu o 1° -  6° C

Extrémne dôsledky čakajú našu planétu, ak dôjde k otepleniu
o jeden až šesť stupňov celzia.

Toto sú prognózy a možné scenáre.

1 STUPEŇ
Extrémne horúčavy sa 
budú podobať tým 
Saharským.

Poľnohospodárstvo je 
zlikvidované, pretože 
plodiny sa upiekli na 
poliach; lesy umierajú a 
horia

Stovky tisíce ľudí 
zahynú kvôli návalom 
tepla.

Zdroje pitnej vody 
vyschnú na 2/3 súše.

Nulová šanca vyhnúť

sa jednému stupňu globálneho 
oteplenia.

2 STUPNE
Polárny ľad sa topí; 
ľadová pokrývka
v Grónsku zmizne do 
140 rokov. 

Väčšina z oblastí 
Bangkoku, Bombaja a 
Šanghaja sú zaplavené 
morom; polovica 
ľudstva sa presúva
do vyššie položených 
oblastí.

Hladina mora stúpla - 
Miami a väčšina 
Manhattanu je pod 
morom; Strret 
Londýna je taktiež 
zaplavený.

Vzácne zdroje pitnej 
vody sú ohrozené; 
viac ako tretina 
všetkých organizmov 
čelí vyhynutiu.

93% šanca vyhnúť sa

dvom stupňom globálneho oteple-
nia, ak zredukujeme skleníkové 
plyny o 60% v najbližšej dekáde.

3 STUPNE
Roľníctvo a produkcia 
jedla nezvratne klesá; 
milióny ľudí čelí hlado-
moru.

Uložený uhlík v pôde
z vyschnutých, mŕtvych 
rastlín sa dostáva do 
atmosféry v spätnom 
karbónovom cykle.

Slaná voda sa dostáva 
do riek, a znečsťuje 
podzemnú vodu, kto-
rá je ňou kontamino-
vaná; teplo urýchľuje 
vyparovanie, vysušo-
vanie plodín, pôdy a 
zásob vody.

80% arktického ľadu 
je preč a hladina 
stúpa; teplé oceány 
produkujú viac super-
hurikánov.

Mizivá šanca,
že sa vyhneme globálnemu 
otepleniu o 3 stupne, ak 
nárast dosiahne 2 stupne a 
spustí sa tak spätný karbó-
nový cyklus.

4  STUPNE

5  STUPŇOV

6 STUPŇOV

Mizivá šanca, 
že sa vyhneme  globálnemu 
otepleniu o 4 stupne, ak 
nárast dosiahne 3 stupne a  
permafrost sa roztopí.

Nulová  šanca, 
že sa vyhneme  globálnemu 
otepleniu o 5 stupne, ak nárast 
dosiahne 4 stupne a uvoľní sa 
všetok uväznený metán do 
atmosféry.

Rýchle topenie 
ľadovcov na póloch 
spôsobí nárast morskej 
hladiny o 50 metrov 
(164 stôp).

Letá budú dlhšie, 
horúčavy zmenia lesy 
na kroviny a v mestách 
bude 45°C (118°F)

Čínska poľnohospo- 
dárska produkcia 
krachne a štát musí 
uživiť 1,5 miliardy ľudí.

Postupne sa topiaci 
permafrost uvoľní spod 
arktického ľadu 500 
miliárd ton uhlíka.

Ľadová pokrývka 
zmizne z oboch pólov, 
dažďové pralesy sa 
zmenia na púšte; moria 
siahajú až do 
vnútrozemia.

Rozpad spoločenského 
a politického poriadku; 
koniec ekonomického 
systému - nič sa 
nepredáva, takže niet 
čo kupovať.

Teploty dosahujú úrovne 
ako v rannom Eocéne, 
pred 55 miliónmi rokov, 
z dôvodu uvoľnenia 
uväzneného metánu 
sopečnou činnosťou

Boj o zdroje vedie
k vnútorným bojom a 
regionálnym nepokojom.

Koniec Permu pred 251 
miliónnmi rokov zazna-
menal nárast teplot o 6° 
a viedlo to k vyhladeniu 
95% života na Zemi.

Moria sú teplé a všetko
od plantónu po žraloky 
sa v nich udusí; vyhynie 
kvôli nedostatku kyslíka.

Možnosť opätovného 
Permského vyhynutia, 
kedy sa Zem stane 
mŕtvou a dezolátnou 
skalou putujúcou 
vesmírom.

Jediné živé organizmy
sú huby.




