Umwelt/ Životní prostředí
Klimawandel/Klimatické změny
Asie
Tsunami
jsou ohromné záplavové vlny, které vznikají mj. zemětřesením nebo výbuchy sopek v moři.
Tsunami se nepočítají k dopadům změny klimatu.

Pákistán: Tyto záplavy jsou horší než tsunami
(Tagesschau, srpen 2010)
Spojené národy porovnaly stoleté záplavy v Pakistánu se zničující tsunami v Indickém oceánu
na konci roku 2004. „Vztaženo k počtu postižených lidí jsou tyto záplavy horší než tsunami“,
řekl mluvčí kanceláře Spojených národů pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA),
Maurizio Giuliano, v Islamabádu. „Odhadujeme na základě dat Národního úřadu pro ochranu
před katastrofami, že je postiženo 13,8 milionu lidí.“ (...)

Asien
Tsunamis
sind gewaltige Flutwellen, die u. a. durch Erdbeben oder Vulkanausbrüche im Meer ausgelöst werden. Tsunamis zählen nicht zu den Auswirkungen des Klimawandels.

Pakistan: Diese Flut ist schlimmer als der Tsunami
(Tagesschau, August 2010)
Die Vereinten Nationen haben die Jahrhundertflut in Pakistan mit dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean Ende 2004 verglichen. „Bezogen auf die betroffenen Menschen ist
diese Flut schlimmer als der Tsunami“, sagte der Sprecher des UN-Büros zur Koordinierung
humanitärer Angelegenheiten (OCHA), Maurizio Giuliano, in Islamabad. „Wir schätzen auf
Basis der Zahlen der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, dass 13,8 Millionen Menschen
betroffen sind.“ (...)
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Sucho v jihozápadní Číně je znamením klimatické změny
(german.china.org, březen 2010)

Meteorologové připsali stoleté sucho, které v současné době sužuje jihozápad Číny,
klimatické změně. Podle údajů čínských úřadů v postižených regionech už řadu měsíců téměř
nepršelo. K tomu se přidaly nadprůměrně vysoké teploty. Sucho vedlo k tomu, že v současné
době trpí nedostatkem vody přes 18 milionů lidí a 11,7 milionů hospodářských zvířat.

Asien
Dürre in Südwestchina ist Zeichen für Klimawandel
(german.china.org, März 2010)

Meteorologen haben die Jahrhundertdürre, die derzeit den Südwesten Chinas plagt, dem
Klimawandel zugeschrieben. Nach Angaben chinesischer Behörden hat es in den betroffenen
Regionen seit Monaten kaum geregnet. Hinzu kommen überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Die Dürre hat dazu geführt, dass gegenwärtig über 18 Millionen Einwohner und 11,7
Millionen Nutztiere an Wassermangel leiden.
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Problematické
je, že mnoho lidí žije v blízkosti pobřeží a rýžová pole, které zde nabízejí lidem možnost
obživy, hrozí, že budou zanesena solí.

Bangladéš - tam, kde klimatická změna má příchuť soli
(Spiegel, duben 2007)
Další části Bangladéše jsou akutně ohroženy záplavami: Podle odhadů žije zhruba 10 milionů
obyvatel v regionech, které leží méně než jeden metr nad hladinou moře. Podle údajů
Mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC bude (...) hladina moře (...) až do roku 2100
stoupat o 18 až 59 centimetrů.
Lehce stoupající hladina moře tlačí již dnes slanou vodu z Bengálského zálivu do území delty
na jihovýchodu země. Zde sůl proniká z moře pomalu do spodních vod, otravuje pitnou vodu
a pole - stále více směrem na sever.

Asien
Problematisch
ist, dass viele Menschen in Küstennähe leben und die Reisfelder, die den Menschen dort
eine Ernährungsgrundlage bieten, zu versalzen drohen.

Bangladesch – Wo der Klimawandel nach Salz schmeckt
(Spiegel, April 2007)
Weite Teile von Bangladesch sind akut von Überschwemmungen bedroht: Schätzungen zufolge leben rund 10 Millionen Einwohner in Regionen, die weniger als einen Meter über dem
Meeresspiegel liegen. Nach Angaben des Weltklimarats IPCC wird (…) der Meeresspiegel (…)
bis zum Jahr 2100 um 18 bis 59 Zentimeter steigen. Der leicht steigende Meeresspiegel
drückt bereits heute Salzwasser aus dem bengalischen Golf durch den Südwesten des DeltaLandes. Dort kriecht das Salz aus dem Meer langsam ins Grundwasser, vergiftet Trinkwasser
und Felder – immer weiter nach Norden.
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Korálový trojúhelník v nebezpečí
(Tagesschau, listopad 2009)
Vědci a ochránci přírody začali bít na poplach. Během méně než 100 let by mohl
„Amazonský prales světových moří“ mezi Indickým a Tichým oceánech zmizet, tvrdí studie
australské univerzity v Queenslandu. „Pokud budeme takto pokračovat dále a nic proti
klimatické změně nepodnikneme, pak bude z korálových útesů za zhruba 50 let jen zlomek
toho, co dnes existuje. Prakticky dojde k tomu, že vymřou“, říká Ove Hoegh-Guldberg, autor
studie. Korálové útesy jsou biotopem pro miliony ryb a jiných živočichů a tím také pro lidi,
kteří se rybolovem živí. Jen v takzvaném Korálovém trojúhelníku, oblasti moře mezi
Indonésií, Filipínami, Papuou- Novou Guineou, Východním Timorem a Šalamounovými
ostrovy, je obživa více než 120 milionů lidí přímo nebo nepřímo spojena s mořem. (...)

Ozeanien
Korallen-Dreieck in Gefahr
(Tagesschau, November 2009)
Wissenschaftler und Umweltschützer haben Alarm geschlagen. In weniger als 100 Jahren
könnte der „Amazonas der Weltmeere“ zwischen dem Indischen und dem Pazifischen Ozean
verschwunden sein, hieß es in einer Studie der australischen Universität von Queensland.
„Wenn wir so weitermachen wie bisher und nichts unternehmen gegen den Klimawandel,
dann wird von den Korallen-Riffen in rund 50 Jahren nur noch ein Bruchteil dessen da sein,
was heute existiert. Sie werden dann faktisch ausgestorben sein“, sagte Ove HoeghGuldberg, der Autor der Studie. Korallenriffe sind Lebensraum für Millionen von Fischen und
andere Lebewesen und damit auch für Menschen, die vom Fischfang leben. Allein im sogenannten Korallen-Dreieck, dem Seegebiet zwischen Indonesien, den Philippinen, PapuaNeuguinea, Osttimor und den Salomonen-Inseln, leben mehr als 120 Millionen Menschen
direkt oder indirekt vom Meer. (...)
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Tuvalu se potápí
(Tagesschau, září 2009)
Ostrovnímu státu Tuvalu v jižním Tichém oceánu hrozí, že se potopí. Atol Funafuti, na kterém
žije většina z celkem 10 000 obyvatel, má rozlohu asi 2,5 kilometrů čtverečných a leží jen
malý kousek nad mořskou hladinou. Nejvyšší vrcholek je jen tři metry vysoký. Klimatičtí vědci
předpovídají vzestup mořské hladiny v příštích desetiletích o více než 50 centimetrů. Tuvalu
by zmizelo z mapy světa. Mnoho obyvatel již ostrovy opustilo a našlo si nový domov na
Novém Zélandě.

Ozeanien
Tuvalu geht unter
(Tagesschau, September 2009)
Der Inselstaat Tuvalu im Südpazifik droht zu versinken. Das Atoll Funafuti, auf dem die meisten der insgesamt 10.000 Einwohner leben, hat eine Landfläche von rund 2,5 Quadratkilometern und liegt nur knapp über dem Meeresspiegel. Die höchste Erhebung ist gerade mal
drei Meter hoch. Klimawissenschaftler sagen einen Anstieg des Meeresspiegels um mehr als
50 Zentimeter in den nächsten Jahrzehnten voraus. Tuvalu würde dann von der Landkarte
verschwinden. Viele Bewohner haben bereits die Inseln verlassen und in Neuseeland eine
neue Bleibe gesucht.
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Austrálie - v sedmém roce sucha
(Hamburger Abendblatt, červen 2008)
S vývozem pšenice ročně okolo 25 milionů tun je „Down under“ v normálních dobách druhý
největší exportér pšenice na světě. Avšak vzhledem k nejhoršímu zničujícímu suchu za
posledních 100 let byl pokles výnosu při poslední sklizni okolo 50 procent (...). Spolu s
neúrodou u dalších hlavních exportérů USA a Evropské unie (EU) a vysokou poptávkou z Číny
a Indie to vedlo k rekordním cenám obilí na jaře. Dodnes se z toho světový trh ještě
nevzpamatoval. (…)

Ozeanien
Australien – Im siebten Jahr der Dürre
(Hamburger Abendblatt, Juni 2008)
Mit einer Weizenausfuhr von jährlich rund 25 Millionen Tonnen ist „Down Under“ in normalen Zeiten der zweitgrößte Weizenexporteur der Welt. Doch durch die verheerendste Dürre
seit 100 Jahren hat es bei der jüngsten Ernte Ausfälle von rund 50 Prozent gegeben (...). Zusammen mit Missernten bei den anderen Hauptexporteuren USA und der Europäischen Union (EU) sowie hoher Nachfrage aus China und Indien führte dies zu Rekordgetreidepreisen
im Frühjahr. Und bis heute hat sich der Weltmarkt davon noch nicht wieder erholt. (…)
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Sucho v Keni
(Neue Züricher Zeitung, říjen 2009)
Krátké období dešťů v zimě trvá zpravidla od poloviny října do prosince, delší od března do
konce května. Během posledních čtyř dešťových období se však téměř nevyskytly srážky, což
vedlo k těžkým neúrodám, masovému vymírání zvířat na pastvě a ke skutečné potravinové
krizi. Mluvčí Světového potravinového programu (WFP) Marcus Prior řekl, že 4,4 milionů
Keňanů obdrželo do března další potravinovou pomoc. Dlouhodobé sucho vedlo dokonce v
hlavním městě Nairobi k nedostatku vodu a výpadkům proudu, poněvadž Keňa využívá
několik vodních elektráren. V létě začaly úřady v Nairobi rozdělovat elektrický proud na
příděl. Nejhůře to postihlo chudinské čtvrti, ve kterých žije zhruba polovina ze 4 milionů
obyvatel hlavního města. Z mnoha kohoutků netekla žádná voda, obyvatelé často několik dní
čekali na nákladní vozy, které přivezly drahou pitnou vodu.

Afrika
Dürre in Kenia
(Neue Züricher Zeitung, Oktober 2009)
Die kurze Regenzeit im Winter dauert in der Regel von Mitte Oktober bis Dezember, die längere von März bis Ende Mai. Während der letzten vier Regenzeiten gab es jedoch kaum Niederschläge, was zu schweren Ernteausfällen, einem Massensterben der Weidetiere und zu
einer veritablen Hungerkrise geführt hat. Der Sprecher des Welternährungsprogramms
(WFP), Marcus Prior, sagte, dass 4,4 Millionen Kenianer bis März weiter Nahrungsmittelhilfe
erhielten. Die anhaltende Trockenheit führte selbst in der Hauptstadt Nairobi zu Wasserknappheit und Stromausfällen, da Kenia mehrere Wasserkraftwerke nutzt. Im Sommer begannen die Behörden damit, in Nairobi den Strom zu rationieren. Die Elendsviertel, in denen
rund die Hälfte der 4 Millionen Hauptstädter leben, traf es am härtesten. Aus vielen Wasserhähnen kam nichts mehr; die Einwohner warten manchmal tagelang auf die Lastwagen, die
teures Trinkwasser bringen.
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Burkina Faso – 150 000 lidí bez přístřeší kvůli záplavám
(Kölnische Rundschau, září 2009)
Během nejsilnějších dešťů od 90. let v Burkina Faso ve střední Africe přišlo o život nejméně
pět lidí. Podle údajů úřadů přišlo asi 150 000 lidí o přístřeší. Tisíce domů a bytů v hlavním
městě Ouagadougou a okolí bylo zničeno. Z největší nemocnice museli být pacienti odvezeni
do bezpečí, poněvadž byla deštěm poškozena. Silnice a mosty byly také zničeny, což působilo
záchráncům potíže dostat se k obětem.

Afrika
Burkina Faso – 150.000 obdachlose wegen Überschwemmung
(Kölnische Rundschau, September 2009)
Bei den schwersten Regenfällen seit 90 Jahren sind im zentralafrikanischen Burkina Faso
mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben wurden etwa
150.000 Menschen obdachlos. Tausende Häuser und Wohnungen in der Hauptstadt Ouagadougou und Umgebung sind zerstört worden. Aus dem größten Krankenhaus mussten Patienten in Sicherheit gebracht werden, da es durch die Regenfälle beschädigt worden war.
Straßen und Brücken wurden ebenfalls zerstört und erschwerten es den Helfern, zu den Opfern zu gelangen.
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Světová banka se obává o Egypt
(Spiegel online, září 2007)
Změna klimatu, varuje Světová banka, by mohla mít pro Egypt katastrofální důsledky.
Poněvadž stoupá hladina Středozemního moře, jsou ohroženy rozsáhlé části úrodné nilské
delty. V dlouhodobém horizontu by také mohly zmizet písečné pláže, které každoročně lákají
do Egypta desetitisíce turistů. V ohrožené deltě žije více než třetina obyvatelstva, zde se
pěstuje téměř polovina zemědělských produktů severoafrické země. Pokud by Středozemní
moře, jak tvrdí předpovědi, stouplo do konce století o 30 centimetrů až jeden metr, byla by
zaplavena až čtvrtina delty. Při vzestupu hladiny moře o jeden metr by muselo být podle
Světové banky přesídleno deset procent egyptského obyvatelstva. V deltě žije dnes již 1540
lidí na čtverečný kilometr a do konce století by se měl celkový počet obyvatelstva
zdvojnásobit na přibližně 160 milionů. (...)

Afrika
Weltbank bangt um Ägypten
(Spiegel online, September 2007)
Der Klimawandel, warnt die Weltbank, könnte für Ägypten katastrophale Folgen haben. Weil
der Pegel des Mittelmeers steigt, sind große Teile des fruchtbaren Nildeltas bedroht. Langfristig könnten auch die Sandstrände verschwinden, die Jahr für Jahr Zigtausende Touristen
ins Land locken. Im bedrohten Delta lebt mehr als ein Drittel der Bevölkerung, dort wird fast
die Hälfte der landwirtschaftlichen Produkte des nordafrikanischen Landes angebaut. Wenn
das Mittelmeer wie vorausgesagt bis Ende des Jahrhunderts um 30 Zentimeter bis einem
Meter steigt, würde bis zu einem Viertel des Deltas überflutet. Bei einem Anstieg des Meeres um einen Meter müssten laut Weltbank zehn Prozent der ägyptischen Bevölkerung umgesiedelt werden. In dem Delta wohnen bereits heute 1540 Menschen auf dem Quadratkilometer, und bis zum Ende des Jahrhunderts dürfte sich die Gesamtbevölkerung des Landes
auf 160 Millionen in etwa verdoppeln. (...)
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Klimatická změna narušuje produkci kávy
(Handelsblatt, březen 2010)
Producenti kávy na celém světě se rostoucí mírou potýkají s problémy kvůli globálnímu
oteplování klimatu. Podle údajů Mezinárodní organizace kávy (OIC) poklesla produkce kávy
na celém světě. Poptávka po kávě však stále výrazně stoupá. V uplynulých 25 letech stoupla
teplota v oblastech, kde se pěstuje káva, o půl procenta, říká Osorio, předseda OIC. „To je
pětkrát více než v předchozích 25 letech.“ Proto jsou pěstitelé nuceni odcházet do výše
položených regionů. Dosud byla káva v horách pěstována v nadmořské výšce mezi 1200 a
1500 metry. Tak se Kolumbie musela v uplynulých letech vyrovnat s poklesem o 35 procent.
(…)

Südamerika
Klimawandel beeinträchtigt Kaffeeproduktion
(Handelsblatt, März 2010)
Die Kaffeeproduzenten weltweit bekommen zunehmend Probleme wegen der globalen Erwärmung des Klimas. Nach Angaben der Internationalen Kaffee-Organisation (OIC) ist die
Produktion des Kaffees weltweit gesunken. Der Kaffeedurst nimmt jedoch weiter deutlich
zu. In den vergangenen 25 Jahren sei die Temperatur in den Kaffeegebieten um ein halbes
Prozent gestiegen, sagte Osorio, der Vorsitzende des OIC. „Das ist fünfmal mehr als in den 25
Jahren davor.“ Deshalb seien die Bauern gezwungen, in noch höhere Regionen auszuweichen. Bislang wird der Hochlandkaffee in Höhen zwischen 1200 und 1500 Metern über dem
Meeresspiegel angebaut. So hatte Kolumbien im vergangenen Jahr einen Rückgang von bis
zu 35 Prozent zu verkraften. (…)
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Zásobování elektřinou v Ekvádoru je ze dvou třetin založeno na vodních elektrárnách Pokud
nezaprší, je také ohroženo zásobování elektrickou energií.

Ekvádor je extrémně zranitelný: Klimatický šok na Chimborazu
(Der Westen, únor 2010)
V Ekvádoru nepršelo už po dlouhé měsíce. Důsledky tvrdě pocítili zemědělci a výrobci energie. Když začaly klesat srážky, začal usychat nejdříve salát na polích, pak začal hynout žízní
hovězí dobytek na pastvinách, vyschlých na prach. Denně musí ministr energetiky Ekvádoru v
televizi vysílat k nebi svou střelnou modlitbu: „Kdy už konečně bude zase pršet?“ (...)
Velkoměsto Quito s více než dvěma miliony obyvatel a ročním přírůstkem obyvatelstva ve
výši deseti procent pokrývá svoji ohromnou spotřebu vody ze dvou třetin z vody z ledovců z
okolních sopek.

Südamerika
Ecuadors Stromversorgung basiert zu zwei Dritteln auf Wasserkraft. Bleibt Regen aus, ist
auch die Energieversorgung gefährdet.

Ecuador extrem verwundbar: Klimaschock am Chimborazo
(Der Westen, Februar 2010)
Seit Monaten bleibt in Ecuador der Regen aus. Die Folgen bekommen die Landwirtschaft
und die Energieerzeuger knallhart zu spüren. Als die Pegel fielen, verdorrte erst die Saat auf
den Feldern, dann verdursteten die Kälber auf staubtrockenen Weiden. Täglich muss der
Energieminister Ecuadors im Fernsehen sein Stoßgebet zum Himmel senden: „Wann regnet
es endlich wieder?” (...) Die Großstadt Quito mit über zwei Millionen Menschen und einem
jährlichen Bevölkerungszuwachs von zehn Prozent deckt ihren immensen Wasserbedarf zu
zwei Dritteln über das Gletscherwasser der umliegenden Vulkane.
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Perioda sucha - Venezuela vypíná každé dva dny elektřinu
(Focus, leden 2010)
Vláda Venezuely bude každý druhý den vypínat proud, aby zabránila úplnému zhroucení
dodávky. Příděl je nezbytný, poněvadž hladina přehrady Guri klesla kvůli přetrvávajícímu
suchu na hrozivé hodnoty, vysvětlil prezident Hugo Chávez. Tři vodní elektrárny na přehradě
vyrábí 73 procent elektřiny ve Venezuele. Výpadek proudu bude v některých regionech trvat
čtyři, v jiných tři hodiny, řekl ministr zásobování Angel Rodriguez. Postiženy budou také školy
a menší zdravotní střediska. Výjimka se naopak týká především ropného průmyslu, vlakové
dopravy a nemocnic.

Südamerika
Dürreperiode – Venezuela schaltet alle zwei Tage den Strom ab
(Focus, Januar 2010)
Die Regierung in Venezuela wird jeden zweiten Tag den Strom abschalten, um einen völligen
Zusammenbruch der Versorgung zu verhindern. Die Rationierung sei notwendig, weil der
Pegel für den Stausee Guri wegen anhaltender Dürre auf bedrohliche Werte gesunken sei,
erklärte Staatschef Hugo Chávez. Die drei Wasserkraftwerke an dem Stausee stehen für 73
Prozent der Stromerzeugung in Venezuela. Die tägliche Abschaltung werde in einigen Regionen vier, in anderen drei Stunden dauern, sagte Versorgungsminister Angel Rodriguez. Betroffen seien auch Schulen und kleinere Gesundheitszentren. Ausgenommen sind dagegen
unter anderem die Ölindustrie, der Zugverkehr und Krankenhäuser.
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USA pociťují důsledky změny klimatu
(Spiegel online, září 2007)
V USA je možno už pociťovat důsledky změny klimatu. To stojí v burcující vládní zprávě, která
byla v úterý představena v Bílém domě. Pokud se proti hrozící klimatické katastrofě nic
nepodnikne, pak podle zprávy hrozí řada dramatických událostí. Vlny vedra budou častější a
intenzivnější. Prudší deště povedou k více povodním, stoupající teplota moří ohrozí korálové
útesy a s nimi spojené ekosystémy. Kromě toho už narůstá počet lesních požárů v USA (...).
Kvůli stoupající hladině moře by mohlo zaniknout souostroví Florida Keys a mokřiny
Everglades na jihu Floridy. „Existuje několik kritických prahů, které jsou již překročeny a
vzestup mořské hladiny je dobrý příklad“, řekl ředitel Národního střediska pro klimatická
data, Thomas Karl.

Nordamerika
Die USA spüren die Folgen des Klimawandels
(Spiegel online, September 2007)
In den USA sind die Folgen des Klimawandels bereits zu spüren. Das steht in einem aufrüttelnden Regierungsbericht, der am Dienstag im Weißen Haus präsentiert wurde. Sollte nichts
gegen die drohende Klimakatastrophe unternommen werden, droht dem Bericht zufolge
eine Reihe dramatischer Entwicklungen. Hitzewellen würden häufiger und intensiver werden. Heftigere Regenfälle führten zu mehr Überschwemmungen, steigende Meerestemperaturen bedrohten Korallenriffe und die damit verbundenen Ökosysteme. Außerdem nähmen
Waldbrände in den USA bereits jetzt zu (...). Durch steigenden Meeresspiegel könnten die
Inselgruppe der Florida Keys und das Feuchtgebiet der Everglades im Süden Floridas untergehen, sagte Holdren. „Es gibt einige kritische Schwellen, die bereits überschritten sind, und
der Anstieg des Meeresspiegels ist ein gutes Beispiel“, sagte der Direktor des Nationalen
Zentrums für Klimadaten, Thomas Karl.
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Eskymáci v Kanadě: Oběti změny klimatu
(Handelsblatt, březen 2010)
Jejich ledové životní prostředí jim doslova roztává pod nohama - proto se Eskymáci cítili být
donuceni k neuvěřitelnému kroku. (...) Pro národ, jehož kultura spočívá na ledu, se
klimatická změna stala lidskoprávním tématem. V březnu 2007 proto původní obyvatelé
Arktidy zahájili spektakulární akci. Po sérii nehod - v Nunavutu se sotva našla osada, kde by
se lovci na tenkém ledu neprobořili i se saněmi - se vydala na cestu do Washingtonu
delegace, aby před interamerickou komisí pro lidská práva demonstrovala proti klimatické
politice USA. V jedinečné petici požadovali „právo na chlad“.

Nordamerika
Inuit in Kanada: Opfer des Klimawandels
(Handelsblatt, März 2010)
Ihre eisige Lebensgrundlage schmilzt ihnen regelrecht unter den Füßen weg – weshalb sich
die Inuit zu einem ungeheuerlichen Schritt gezwungen sahen. (...) Für ein Volk, dessen Kultur
auf Kälte beruht, ist Klimawandel zum Menschenrechtsthema geworden. Im März 2007 starteten die Ureinwohner der Arktis deshalb eine spektakuläre Aktion. Nach einer Serie von
Unfällen – kaum eine Ortschaft in Nunavut, in der nicht Jäger samt Schlitten im dünn gewordenen Eis eingebrochen wären – machte sich eine Delegation auf den Weg nach Washington, um vor der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte gegen die Klimapolitik der USA zu demonstrieren. In einer einzigartigen Petition hatten sie ein „Recht auf Kälte“
gefordert.
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Hurikán „Katrina“ – klimatická změna rozpoutává tornáda
(Der Westen, únor 2005)
Pro mnoho obyvatel New Orleansu se mohl hurikán „KatrinaL stát katastrofou. Výzkumníci
klimatu považují své názory za potvrzené: Globální oteplování rozpoutává stále větší ničivou
sílu tornád. Když minulý týden vznikla nad Atlantikem „Katrina“, nevypadala bouře zprvu
hrozivě. NASA ohlásila hurikán kategorie 1. Mexický záliv však působil jako ohromná
pohonná hmota pro cyklón. Při povrchových teplotách více než 26 stupňů se vypařovalo
ohromné množství vody a pumpovalo do hurikánu stále více energie. Američtí
meteorologové naměřili dokonce rychlost větru vyšší než 250 kilometrů v hodině - „Katrina“
tak patřila, i když jen na krátkou dobu, k hurikánu kategorie 5. Pouze třikrát naměřili američtí
meteorologové tak silné bouře nad pevninou. (...)

Nordamerika
Hurrikan „Katrina“ – Klimawandel facht Wirbelstürme an
(Der Westen, Februar 2005)
Für viele Bewohner von New Orleans könnte der Hurrikan „Katrina“ zur Katastrophe werden.
Klimaforscher sehen sich in ihrer Meinung bestätigt: Die globale Erwärmung lässt die Zerstörungskraft von Wirbelstürmen immer größer werden. Als „Katrina“ vergangene Woche über
dem Atlantik zum Leben erwachte, sah der Sturm zunächst nicht sehr bedrohlich aus. Die
NASA meldete einen Hurrikan der Kategorie 1. Doch der Golf von Mexiko wirkt wie ein riesiger Treibsatz für den Wirbelsturm. Bei Oberflächentemperaturen von mehr als 26 Grad verdunsteten große Mengen Wasser und pumpten immer mehr Energie in den Hurrikan. Zeitweise haben US-Meteorologen Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Stundenkilometern gemessen – „Katrina“ gehörte damit, wenn auch nur für kurze Zeit, zur HurrikanKategorie 5. Nur dreimal haben US-Wetterforscher jemals derart starke Stürme über Land
gemessen. (...)

Seite 15 von 18

Umwelt/ Životní prostředí
Klimawandel/Klimatické změny
Evropa
Orkánová níže „Xynthia“ zuří nad Německem
(Welt online, únor 2010)
Německo zasáhla jen zřídka tak silná oblast nízkého tlaku vzduchu a vysoké rychlosti větru.
Podle údajů policie se stromy lámaly jako zápalky. Jeden automobilista přišel o život, bylo
několik zraněných. Silnice byly uzavřeny, lety zrušeny. Ve Francii, Španělsku a Portugalsku
zemřelo během bouře nejméně 20 lidí. Mohutná bouře „Xynthia“ si v BádenskuWürttembersku vyžádala i svou první oběť v Německu. (...) Mnoho silnic v BádenskuWürttembersku bylo zablokováno stromy, vyvrácenými z kořenů, byla postižena také dálnice
A 5. Na letišti ve Frankfurtu bylo už brzy odpoledne zrušeno 22 odletů a přistání. Došlo ke
mnoha zpožděním. Kvůli rozbitým skleněným tabulím muselo být na letišti dočasně
uzavřeno také nádraží pro dálkové spoje. Po celém Německu byla narušena vlaková doprava.

Europa
Orkantief „Xynthia“ tobt über Deutschland
(Welt online, Februar 2010)
Ein selten starkes Sturmtief hat Deutschland erreicht. Bäume knickten nach Polizeiangaben
um wie Streichhölzer. Ein Autofahrer kam ums Leben, es gab mehrere Verletzte. Straßen
wurden gesperrt, Flüge gestrichen. In Frankreich, Spanien und Portugal starben bei dem
Unwetter mindestens 20 Menschen. Das gewaltige Sturmtief „Xynthia“ hat nun auch in
Deutschland ein erstes Todesopfer in Baden-Württemberg gefordert. (...) Viele Straßen Baden-Württembergs waren von entwurzelten Bäumen blockiert, auch die Autobahn 5 war
betroffen. Auf dem Frankfurter Flughafen wurden bereits am frühen Nachmittag 22 Starts
und Landungen gestrichen. Es gab zahlreiche Verspätungen. Wegen zerborstener Glasscheiben musste auch der Fernbahnhof am Flughafen vorübergehend gesperrt werden. Auch
bundesweit war der Bahn-Verkehr beeinträchtigt.

Seite 16 von 18

Umwelt/ Životní prostředí
Klimawandel/Klimatické změny
Evropa
Klimatická změna ohrožuje lyžařské oblasti
(Handelsblatt, březen 2010)
(...) Podle studie OECD ohrožuje změna klimatu především oblasti v Německu, kde se
provozují zimní sporty. „Ze všech zkoumaných zemí je Německo ohroženo nejvíce“,
prohlásila ve středu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). (…). Alpy
prožívají podle údajů jednoho z klimatických výzkumníků v současné době nejteplejší počasí
za posledních 1300 let. Mírné teploty mohou být jedinečným fenoménem, avšak mnozí
experti v nich spatřují důsledky oteplování Země způsobené emisemi skleníkových plynů z
průmyslu, elektráren a automobilů. (...) OECD prozkoumala ve své studii 666 sjezdovek ve
více státech v Alpách. Z toho má 90 procent jistotu období sněhové pokrývky 100 nebo více
dnů v roce. Vzestup průměrné teploty o jeden stupeň, jenž je očekáván mezi roky 2020 až
2025, sníží podle OECD počet sjezdovek na 500. (...)

Europa
Klimawandel gefährdet Skigebiete
(Handelsblatt, März 2010)
(...) Nach einer Studie der OECD bedroht der Klimawandel vor allem die deutschen Wintersportgebiete. „Von allen untersuchten Ländern ist Deutschland am meisten bedroht“, erklärte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch. (…). Die Alpen erleben nach Angaben eines Klimaforschers derzeit das wärmste Wetter seit 1300 Jahren. Die milden Temperaturen könnten ein einmaliges Phänomen sein, doch
viele Experten sehen in ihnen die Folge der Erderwärmung aufgrund der Emission von Treibhausgasen durch Industrie, Kraftwerke und Autos. (…) Die OECD hatte für ihre Studie länderübergreifend 666 Skipisten in den Alpen untersucht. Davon haben 90 Prozent eine schneesichere Periode von 100 oder mehr Tagen im Jahr. Ein Anstieg der Durchschnittstemperatur
um ein Grad, der zwischen 2020 bis 2025 erwartet wird, wird der OECD zufolge die Zahl der
Pisten auf 500 verringern. (...)
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Klimatická změna: horké Španělsko vysychá
(Die Welt, únor 2007)
(...) Rok 2006 byl nejteplejší od té doby, co se na Iberijském poloostrově zaznamenává
teplota. (...) Španělsko je jednou ze zemí, které globálním oteplováním trpí v neobvykle
rozsáhlém měřítku. Již v roce 2040 má být v Madridu teplota v létě pravidelně nad 40
stupňů, takové vedro je v současnosti jen v provincii Extremadura. Pro Španělsko je přitom
ve hře mnohé: Nejen, že podle oficiálních odhadů přijde v této zemi každý rok 15 000 lidí v
důsledku oteplování klimatu a znečištění životního prostředí o život. Ale také role Španělska
jako druhé nejdůležitější turistické země na světě je ohrožena. (...) Kromě vedra trpí
Španělsko také ještě akutním nedostatkem vody. (...) Zničující budou také dopady na
zemědělství, (...). V současné době stojí hustě vedle sebe skleníky mezi Costa Brava na
východě až po Almerii. Všechny jsou uměle zavlažovány, jako by voda byla neomezeným
statkem.

Europa
Klimawandel: das heiße Spanien trocknet aus
(Die Welt, Februar 2007)
(...) Das Jahr 2006 war das heißeste, seitdem es Temperaturaufzeichnungen auf der Iberischen Halbinsel gibt. (...) Spanien ist eines der Länder, die im ganz besonderen Maße unter
der globalen Erwärmung leiden. Bereits 2040 wird in Madrid die Temperatur im Sommer
regelmäßig über 40 Grad liegen, so heiß wird es derzeit nur in der Provinz Extremadura. Für
Spanien steht dabei viel auf dem Spiel: Nicht nur, weil offiziellen Schätzungen zufolge hierzulande jedes Jahr 15.000 Menschen durch Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung ums
Leben kommen. Auch Spaniens Rolle als zweitwichtigstes Tourismusland der Welt ist gefährdet. (...) Neben der Hitze leidet Spanien auch noch unter akutem Wassermangel. (...) Desaströs werde auch die Auswirkung auf die Landwirtschaft sein, (...). Derzeit stehen die Gewächshäuser dicht an dicht zwischen der Costa Brava im Osten bis nach Almeria. Alle werden künstlich bewässert, als ob Wasser ein unbegrenztes Gut sei.

Seite 18 von 18

