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Klima se měnilo vždy, ale současné
výkyvy nedokážeme vysvětlit jen
přirozenými procesy, říká Valérie
Masson-Delmotte, francouzská
odbornice na historii klimatu.

EVA VLČKOVÁ

LN Zatímco ve střední a západní Evro-
pě panuje nezvykle teplý podzim, vý-
chod Spojených států čelí přívalům
sněhu a na Floridě mrzne. Souvisí to se
změnou klimatu?

Je to součástí běžné atmosférické cir-
kulace, souvisí to s rozložením tepla
a vlhka v atmosféře. Stacionární vlny
v západním proudění způsobují, že když
máte v jedné oblasti nezvyklé počasí, jin-
de nastává opačná situace.

Jednu událost nemůžeme vztahovat ke
změně klimatu. Pokud se ale podíváme
na dlouhodobé trendy, vidíme, že se v Ev-
ropě extrémně teplá období opakují, a to
v různých ročních dobách. Souvisí to
s nárůstem teplot, k němuž došlo od
70. let 20. století. Každé z posledních tří
desetiletí bylo teplejší než ta předchozí.

LNPoslední zpráva Mezivládního pane-
lu pro změnu klimatu tvrdí, že extrém-
ních jevů bude přibývat…

Některé extrémní události jsou součás-
tí přirozené proměnlivosti klimatu. Když
ale do jeho systému přidáte energii zvýše-
ním koncentrace skleníkových plynů v at-
mosféře, zachycuje se ve spodní vrstvě
atmosféry víc tepla a zvyšuje se pravděpo-
dobnost vzniku těchto jevů nebo jejich in-
tenzita. Pokud si v klimatických mode-
lech přehrajeme nedávný vývoj klimatu
s vlivem lidské činnosti nebo bez ní, do-
jdeme k závěru, že s rostoucí koncentrací
skleníkových plynů vlivem lidské činnos-
ti jsou častější vlny veder, jsou silnější
a v některých oblastech mají dopad napří-
klad na produkci pšenice nebo kukuřice.

LNOpravdu extrémních událostí přibý-
vá? Není to tak, že si jich víc všímáme
a máme lepší informace o dění z celého
světa než dřív?

Určitě tu hrají roli i média, která mo-
hou zveličovat obrazy některých událostí
– hlavně bouří, ty se lépe fotografují než
třeba horko. Ale když se podíváme na
vlny veder pomocí meteorologických
dat, není pochyb, že v globálním měřítku
jich na kontinentech severní polokoule
přibývá a jsou výraznější.

LN Klima se měnilo odjakživa. Není
tedy současná změna pokračováním
přirozeného procesu?

Klimatický systém je sám o sobě pro-
měnlivý. V řádu milionů let ho ovlivňuje
tektonická činnost, v řádu desítek tisíc let
reaguje na změny oběžné dráhy Země.
Tak vznikly doby ledové a meziledové
nebo silné monzuny před několika tisíci
lety. V řádu tisíciletí se projevují také vli-
vy silných sopečných erupcí, které chrlí
částice do horních vrstev atmosféry po
celé planetě a několik let pak slouží jako
takové slunečníky. Dalším přirozeným
faktorem je sluneční aktivita, která ko-
lísá v jedenáctiletém cyklu. Existuje i del-
ší cyklus, ale ten není úplně pravidelný,
takže se nedá zcela předpovědět.

To všechno jsou přirozené faktory, kte-
ré v posledních tisíciletích hrály rozhodu-
jící roli v proměnlivosti klimatu a dnes se
překrývají s dopady lidské činnosti. Doce-
la dobře rozumíme tomu, jak fungují, a po-
čítáme s nimi. Víme například, že to,
čemu říkáme začátek malé doby ledové
(chladné období od 15. do 17. století –
pozn. red.) nebo velmi chladná období
v 19. století souvisela s velkými výbuchy
sopek. Ale sluneční aktivita ani další přiro-
zené procesy nemůžou vysvětlit pozorova-
né oteplení, obzvlášť od 60. let 20. století.

LN Předtím se ale oteplování na pár let
zastavilo. Máte pro to vysvětlení?

Zdá se, že na začátku 20. století se zača-
lo oteplovat kvůli souběhu několika přiro-
zených procesů, které jsem zmínila, záro-
veň to byl teprve začátek dopadu lidské

činnosti. Je velmi těžké to od sebe oddělit.
V 60. letech závisela výroba energie pře-
devším na uhlí. V té době se začal projevo-
vat radiační účinek CO2, ale zároveň půso-
bil ochlazující efekt aerosolů ze spalova-
ného uhlí, především v Evropě a Severní
Americe. Pak jsme ale přijali zákony o čis-
totě ovzduší, aerosolů ubylo, takže převá-
žil radiační účinek CO2 a oteplovalo se.

LN V posledních zhruba 15 letech se ale
oteplování opět zpomalilo. Čím je to
způsobeno?

V klimatickém systému je více tepelné
energie než dřív, takže oteplování pokra-
čuje. V povrchové atmosféře se to ale to-
lik neprojevuje, protože většina energie
se ukládá do horních vrstev oceánů, pře-
devším do Pacifiku. Občas se tato ener-
gie uvolní, což souvisí s jevem El Niňo.
Naposledy k tomu došlo v roce 1998,
tedy před 16 lety.

Zároveň vidíme, že se nadále zrychlu-
je oteplení v arktické oblasti, což opět
souvisí s vnitřní variabilitou atmosféric-
ké a mořské cirkulace. Někdy tato pro-
měnlivost vyváží radiační účinek sklení-
kových plynů, jindy ho naopak znásobí.

LN Je namístě mít obavy z tající Arkti-
dy? Vždyť Grónsko se anglicky jmenu-
je Greenland neboli zelená země...

To je pro mě hezký příklad toho, jak
jsou v lidech zakořeněné představy, které
neodpovídají realitě. Zelenou zemi pojme-
noval Nor Erik Rudý, když byl kvůli své
násilnické povaze vyhnán z Islandu a roz-
hodl se kolonizovat Grónsko. Potřeboval
tam přilákat více lidí, tak mu dal přitažli-
vé jméno. Island se jmenuje „Ledová
země“ a také není celý pokrytý ledem, stej-
ně jako Grónsko nebylo celé zelené.

Zhruba před tisíci lety vznikla na jihu
Grónska kolonie Vikingů a chovali tam
ovce. Dnes žije ve stejné oblasti 20 tisíc

ovcí. Zbytek je pokrytý ledovcem, z ně-
hož jsme odebrali desítky vrtů, takže
víme, že před tisícem let tam byl stejný le-
dovec jako donedávna. Grónsko ve stře-
dověku nebylo zelenější než dnes, byla
to ale nejúspěšnější reklama na světě, pro-
tože si lidé do dneška myslí, že tehdy ze-
lené bylo. Je pravda, že ve středověku
byly ve Skandinávii i v Grónsku lokální
výkyvy s teplejšími desetiletími, ale ne-
byl to celosvětový trend. Dnes tam pozo-
rujeme neobvyklý trend nárůstu teplot,
úbytku ledu a růstu mořské hladiny, kte-
rý je mimo rámec přirozené variability.

LN Jak je možné, že v Antarktidě ledu
naopak přibývá?

Tam je situace složitá. Vidíme, že na
západě Antarktidy se otepluje mnohem
výrazněji než na východě. V několika ob-
lastech pozorujeme nárůst mořského
ledu u břehů Antarktidy. Porozumět těm-
to změnám je složité, protože nám chybí
dlouhodobá měření. Meteorologická mě-
ření tam máme teprve od roku 1957 a na

řadě míst chybí, já sama pracuji na ledov-
cových vrtech, které tato měření doplňu-
jí. Kromě toho tu hraje roli ozonová díra,
která mění množství pohlcované energie
a směr větru. Kromě toho se dá předpo-
kládat, že reakce na nárůst skleníkových
plynů bude nad Antarktidou opožděná,
protože Jižní oceán je poměrně inertní.

LN Co všechno prozradí ledovcové vrty
a jak hluboko do minulosti sahají?

Jsou to skvělé stroje času, protože ana-
lýzy těžkých izotopů kyslíku v moleku-
lách vody nám prozrazují teplotu a množ-
ství srážek v každém roce. Dále zkoumá-
me částice nalezené v ledu, a získáváme
tak informace o přenosu prachu ze su-
chých pevninských oblastí, mořské soli
z oceánů nebo o sopečné činnosti. Izotop
berylia 10, který vzniká při interakci slu-
nečního záření s horní vrstvou atmosféry,
nám přináší informace o sluneční aktivitě.

V Grónsku se dostaneme 130 tisíc let
a v Antarktidě 800 tisíc let do minulosti.
Víme například, že v poslední době mezi-
ledové byla oběžná dráha Země jiná než
dnes a Arktida byla teplejší. Grónský le-
dovec tehdy ztratil mezi 1,5 až čtyřmi me-
try ekvivalentu mořské hladiny. Odhadu-
jeme, že v globálním měřítku byla moř-
ská hladina o šest metrů výš a teplota byla
o tři až sedm stupňů vyšší než dnes.

Sedimenty na dně oceánů nám prozra-
zují, že v řádu milionů let se také výrazně
měnila koncentrace CO2 vlivem geologic-
kých procesů. V pliocénu před třemi mili-
ony let proto bylo tepleji než dnes a moře
bylo asi o 10 metrů výš, což vedlo k de-
vastaci velké části grónského ledovce
a některých částí Antarktidy. V období
eocénu před 55 až 60 miliony let nebyl
v Antarktidě vůbec žádný led.

LN Právě to je pro skeptiky argumen-
tem, že bychom neměli panikařit –

naše Země nezažívá nic, co už by se
v minulosti nedělo.

Jenže oxid uhličitý, který se v geologic-
ké minulosti ukládal a přeměnil se ve fo-
silní paliva, teď velmi rychle spalujeme
a měníme tak složení atmosféry. Rozdíl
je také v tom, že před miliony let nežili na
Zemi lidé. V poslední době ledové tu žilo
pár set tisíc lidí, kteří byli lovci a sběrači
a museli se výkyvům přizpůsobit. Víme,
že změna klimatu tehdy byla hlavním po-
pudem pro inovace a nové techniky lovu.
Kdyby se nepřizpůsobili, vyhynuli by.

Pak jsme se po poslední době ledové
zhruba před 11 700 lety ocitli v nezvykle
stabilní fázi zvané holocén, kdy lidé zís-
kali podmínky vhodné pro vznik země-
dělství. A víme, že drobné výkyvy klima-
tu lidstvo opět ovlivnily, přestože tato va-
riabilita nepřekročila dva stupně Celsia.

Ale nyní je nás sedm miliard, nejsme
lovci a sběrači, nejsme nomádi. Žijeme
ve městech, vytvořili jsme si infrastruktu-
ry, řada lidí žije na pobřeží. Pokud začne-
me rychle jednat, abychom omezili změ-
nu klimatu, zvedne se hladina moří do
konce století o 40 cm. Pokud nic neudělá-
me, nemůžeme vyloučit metr a v následu-
jících staletích až tři metry. Problém se
změnou klimatu není v tom, že se nemůže-
me přizpůsobit, ale v tom, že se odehrává
rychle a může být ještě několikrát rychlej-
ší. Otázka zní: dokážeme tomu dostateč-
ně rychle přizpůsobit naši civilizaci?

LN Dokážeme?
Podle nejhorších scénářů mohou změ-

ny distribuce srážek a extrémní vlny ve-
der snížit produkci potravy, vlivem oky-
selení oceánů se sníží produkce ryb a po-
dobně. Nejzranitelnější jsou chudí lidé,
kteří produkcí potravin závisejí na svém
nejbližším okolí. Změna klimatu se stane
dalším motivem, který lidi přiměje ke stě-
hování – nejprve se budou stěhovat
v rámci svých zemí, opustí venkov
a půjdou do větších měst a tam se ocit-
nou v pasti. Ti, kdo budou mít dost pe-
něz a vzdělání, se pokusí jít z Afriky do
Evropy. Nebudou to ale ti nejchudší, ný-
brž ti, kteří si to budou moci dovolit.

Příkladem může být Sýrie, která byla
v posledním desetiletí zasažena několika
vážnými suchy a přesně tohle tam nasta-
lo: drobní farmáři se nedokázali uživit
a přestěhovali se do velkých měst, což
spolu s dalšími věcmi přispělo ke spole-
čenské nestabilitě.

LN Co přesně bychom měli dělat? Mlu-
ví se o limitech CO2, ale existují i další
skleníkové plyny, jako metan ze země-
dělské produkce.

Metan má v atmosféře krátkou život-
nost. Pokud se rozhodneme ho omezit,
projeví se to relativně rychle – napomoci
tomu mohou nové metody v zeměděl-
ství, například v souvislosti s hnojením
nebo chovem krav. Zabývat se oxidem
uhličitým je důležité ze tří důvodů: je ho
nejvíc, takže nejvíc přispívá k oteplení at-
mosféry, má dlouhou životnost – třicet
procent ho vydrží po tisíc let – a okyselu-
je oceány. Dobrá zpráva je, že probíhají
různá jednání o omezení emisí i vý-
zkumy ohledně energetické účinnosti
a vývoje obnovitelných zdrojů, které už
začínají být cenově srovnatelné s fosilní-
mi palivy. Pochopitelně ale musíme být
opatrní, abychom nevyužívali biopaliva
na úkor biodiverzity. Je řada cest, který-
mi se můžeme vydat, a v Evropě tyto ino-
vace mohou být užitečné i s ohledem na
nové pracovní příležitosti.

Další věc je morální aspekt: generace
před námi používala fosilní paliva a pro-
dukovala skleníkové plyny v dobré víře.
Levná energie byla nesmírně užitečná
pro rozvoj společnosti a řadě lidí to po-
mohlo dosáhnout životní úrovně, jaká tu
nikdy předtím nebyla. Ale my už víme,
že je to problém, takže máme zodpověd-
nost. Když nezačneme jednat, bude to
náš odkaz pro příští generaci. Protože
čím déle čekáme, tím více snahy budeme
muset vynaložit, abychom se se změnou
klimatu vyrovnali. Pak svým potomkům
přenecháme úkol vyrovnat se s následky
neřízeného experimentu a přizpůsobit se
cíli, který se pořád mění.

Patronem přílohy je Karel Janeček,
zakladatel Nadačního fondu Neuron na podporu vědy

Francouzská paleoklimatoložka,
narodila se v roce 1971. Je ředitelkou
výzkumu v Laboratoři pro klimatická
a environmentální studia v Institutu
Pierra Simona Laplace.
Podílela se na 5. hodnotící zprávě
Mezinárodního panelu pro změnu
klimatu, koordinovala autory kapitoly
o historii vývoje klimatu.
Vloni ve Francii získala Cenu Irene
Joliot-Curieové jako vědkyně roku.
Tento týden přednášela v Národní
technické knihovně na konferenci
o změně klimatu, kterou pořádal
Francouzský institut v Praze.
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