"Šéfkuchar svetového pocasí".
je postrachem nekolika kontinentu

Vliv pozaru Je SPOCIIY

Odborníci diskutují
o tom, zda mohou požáry
v Indonésii dlouhodobe
již nekolik let predtím, práve katri*ž
devet let všakprícin
tyto vetry
z do- tastrofa na pocátku osmdesátých ovlivnit klima na naší plasu nezllstených
zeslábnou
a množstvl vody, presahující svou let znamenala zásadní prelom nete.

které by mohly nejen ohen uhasit, ale také vycistit vzduch od
kourových cástic.
Odhaduje se, že v soucasné doNejhorší za posledních 150
be v Indonésii horí 500 000 heklet mají být podle odbornílqi
taru lesa a do atmosféry se kažškody, které letos zpusobí
dou hodinu dostává 27 000 kilorozlohou SpoJené státy, se 'uvolní v umení predpovídat pocasí. Jestklimatický jev el Nino.
a zamírí k brehum Jižní Ameriky. liže do té doby dokázala veda o~- PRAHA - Požáry, které se v po- gramu kourových cástic (v tomto
císle není zalrrnuto doutnání rašesledních
mesících
rozšírily
V tuto chvíli je treba bít na po- hadovat presné meteorologické
PRAHA - Tichý oceán dostal me- plach.
zmeny v nejlepším prípade sedm v Indonésii, nemusí mít jen prí- linových mokradu na Borneu).
zi klimatology poetickou prezQívSpolu s masami morské vody dní dopredu, katastrofické výkyvy mý dopad na zdraví lidí a ohro- Podle nekterých názoru by se poku "kuchyn svetového pocasí", o teplote horké lázne se totiž vydá- letošního léta a podzimu meteoro- žovat dopravu neproniknutelŽáry mohly podílét na globálních
nebot nad ním yznikaií asi tri ctvr- vají smerem na východ...L.c«>!l!.,élogové predpovedeli již v breznu. nou vrstvou smogu. Podle ne- zmenách pocasí. Mohl by se díky
tiny oblacnosti planety. EI Nino ie )_o_urkové mraky, které vznikají Umožnily jim to desítky bójí za- kterých názoru se mohou podí- nim napríklad opozdit príchod
v tom prípade nejlepším kandidá- ..!!19m~ým v)::I'-arováním. Tj'to znamenávajících teplotu more na let na globální zmene klimatu. monzunu, který má v Indonésii
tem na titul šéfkuchare ..~
~sou
z fyzikálnili...9...hledis1cahladine i v hloubce 400 metru, 13 Vetšina vedcu však s temito zacít práve v techto dnech.
Vedci, napríklad nemecký bavyvolat nevídané boure v Severní ..eneEgetickým kolosem: celko"ý speciálních lodí, sedm letadel, pet úvahami nesouhlasí.
datel Johann Goldammer z ekoloPožáry jsou v jihovýchodní
i Jižní Americe, katastrofálni su- -,.0'ýk0I!'~~lJ.ill!ick~h~ j~
el satelitu a nespocet pocítacu, které
cha v Austrálii a iihovýchodní _Nino-E..ir21.~!!jí njkteri v~dci neustále vyhodnocují namerené Asii témi§r každorocní událostí. gické skupiny z Ústavu Maxe
Vetšina z nich je založena vlast- Plancka ve Freiburgu" se domníúdaje ..
Asii, ale i mírné zimy a dlouhá lé- ~ výkonu trLseui&kj~deIUý.ch
Obávané el Nifio má tedy neje- níky pudy a drevari, kterí tímto vají, že pres silný místní vliv rozta na východním pobreží USA. Je- -l<Lektráren ...Bourková oblaka se
ho "ozvena" možná zasahuje i do nad tichomorským· pobrežím den predpoklad pro to, aby jej ved- zpusobem cistí les a získávají ze- sáhlých požáru jsou dlouhodob~
pocasí, které panuje v Evrope. Jak Ameriky proieví iako uragány, ci privítali jako spásný klíc k do- medelskou pudu. Ciní tak už po a globální úcinky techto katastrof
, vlastne vzniká tak unikátní klima- tropické boure ci snehové vánice. sud uzamcené komnate. V soucas- mnoho let, obycejne pred prícho- velmí nepravdepodobné. Upozordem monzunu.
nují na to, že se kour nedostává
! tický jev?
Jednou za cas uderí el Nino né dobe zkoumají klimatologové
V letech silného vlivu klima- dostatecne vysoko do atmosféry,
jeho
"príbuzné"
v
Atlantickém
V Pacifiku se mezi jihovýchod- zvlášt silne. V letech 1982-83
oceánu a doufají, že brzy budou tického jevu el Nino se ale požá- aby byl rozptylován globálne, a že
. .obrovská masa teplé vody, které 2000 lidí a škody na hospodárství moci presne predpovedet vývoj ry nekontrolovane šírí. EI Nino aerosolové cástice budou z nižní Asiív apohybu
severnípasátové
Austráliívetry
nachází
údajne
zpusobil
. brání
va- ve
výši 13
miliard úmrtí
dolaru.nejméne
Ackoli pocasí na celém svete na nekolik totiž v této oblasti zpusobuje su- ších vrstev atmosféry snadno vycha a omezuje monzunové dešte, myty deštem.
Petr Jakeš
Lubomír Heger
r. noucí smerem na západ. Jednou za
klimatologové tento jev sledovali let d()predu.
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