Umwelt/ Životní prostředí
Klimawandel/Klimatické změny
Skupinový úkol
Přečtete si úvodní text „Co jsou body zvratu v klimatickém systému?“ a informujte se o
některém z následujících bodů zvratu v klimatickém systému. Shrňte obsah v bodech na
lístku a připíchněte ho na odpovídající místo na mapě světa. Představte krátce váš bod
zvratu ostatním skupinám.

Gruppenaufgabe
Lest den Einführungstext „Was sind Kipp-Punkte im Klimasystem?“ und informiert euch über
einen der folgenden Kipp-Punkte im Klimasystem. Fasst den Inhalt in Stichpunkten auf einer
Karteikarte zusammen und heftet sie an die entsprechende Stelle auf der Weltkarte. Stellt
den anderen Gruppen kurz euren Kipp-Punkt vor.
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Body zvratu klimatického systému
Co jsou body zvratu v klimatickém systému? Body zvratu nebo „tipping points“ jsou kritické
prahy v klimatickém systému. Pokud jsou překročeny, dochází k radikálním, nezvratitelným
změnám klimatu. Klima se doslova překlopí. Bod zvratu je dosažen tehdy, pokud malá změna
má závažné důsledky pro ekosystém. Pokud například relativně malé množství oteplování
klimatu spustí velké změny - náhlé, skokové, drastické změny, která mohou trvat po staletí. >
náhlé změny klimatu > nevratné, irreversibilní procesy > dlouhodobé, silné změny klimatu
Moment překlopení je někdy téměř nepostřehnutelný, má ale závažné dopady na
budoucnost. Body zvratu jsou Achillovy paty naší planety. Nebezpečí jsou globální, všechny
země musejí přijmout opatření, aby rozhodně bojovaly se změnou klimatu.

Kipp-Punkte Klimasystem
Was sind Kipp-punkte im Klimasystem? Kipp-Punkte oder „Tipping Points“ sind kritische
Schwellen im Klimasystem. Werden diese überschritten, kommt es zu radikalen, unumkehrbaren Klimaänderungen. Das Klima kippt regelrecht um. Ein Kipp-Punkt ist dann erreicht,
wenn eine kleine Veränderung schwerwiegende Folgen für ein Ökosystem hat. Wenn etwa
ein relativ geringes Maß an Klimaerwärmung große Veränderung auslöst – plötzliche,
sprunghafte, drastische Veränderungen, die über Jahrhunderte andauern können: > abrupte
Klimaänderungen > unumkehrbare, irreversible Prozesse > langfristige, starke Klimaänderungen
Der Moment des Umkippens ist manchmal kaum wahrnehmbar, hat aber gravierende Auswirkungen auf die Zukunft. Die Kipp-Punkte sind die Achillesfersen unseres Planeten. Die
Gefahren sind global, alle Länder müssen Maßnahmen treffen, um den Klimawandel entschieden zu bekämpfen.
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1. Arktické ledové moře
Průměrné teploty v Arktidě za posledních 100 let narůstaly téměř dvakrát tak rychle než
v globálním průměru. Bod zvratu pro letní Arktidu bez ledu může být velmi blízko nebo
dokonce již překročen. Velká ledová plocha, jako je Arktida, má díky svému světlému
povrchu velký reflexní účinek (efekt albedo). Pokud se atmosféra otepluje a části Arktidy
roztávají, pak je odráženo méně slunečního záření a podklad se začíná silněji ohřívat.
Důsledkem je další nárůst teploty v atmosféře. Oteplování a proces tání staví lidi, žijící v
Arktidě, před velké problémy s přizpůsobením se situaci, pokud například infrastruktura
bude v tající půdě nestabilní nebo pokud zmizí tradičně lovená zvířata.
Práh
Během několika desetiletí by mohl letní led zcela odtát, neboť prahová hodnota pro bod
zvratu leží/ležela při globálním oteplení o 0,5-2 °C.

Eisschmelze
1. Arktisches Meereis
Die durchschnittlichen Temperaturen in der Arktis sind in den letzten 100 Jahren fast
doppelt so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt. Der Kipp-Punkt für eine
sommerliche, eisfreie Arktis kann sehr nah oder sogar bereits überschritten sein. Eine
große Eisfläche, wie die der Arktis, hat wegen ihrer hellen Oberfläche eine hohe Reflexionswirkung (Albedoeffekt). Erwärmt sich nun die Atmosphäre und Teile der Arktis
schmelzen, wird weniger Sonnenstrahlung reflektiert und der Untergrund erwärmt sich
stärker. Ein weiterer Anstieg der Temperatur in der Atmosphäre ist die Folge. Die Erwärmung und die Tauprozesse werden die in der Arktis lebenden Menschen vor große
Anpassungsprobleme stellen, wenn beispielsweise die Infrastruktur auftauenden Böden
instabil wird oder traditionell gejagte Tierarten verschwinden.
Schwelle
Innerhalb einiger Jahrzehnte könnte das Sommereis komplett abschmelzen, denn der
Schwellenwert für den Kipp-Punkt liegt/lag bei einer globalen Erwärmung von 0,5-2 °C.
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1. Grónský ledový štít
Ledový štít v Grónsku ztrácí čím dále rychleji svůj objem, poněvadž během jednoho roku
více ledu roztaje, než nahradí sněhové srážky. Grónsko je největší ostrov na Zemi.
Přibližně 1,7 milionu km2 – zhruba 80 % plochy – pokrývá tlustý ledový příkrov, Grónský
ledový štít. Podle současných poznatků stoupne hladina moře táním ledu do roku 2100 o
0,5m a při celkovém odtání grónského ledovce by se zvýšila o 7m, což by mělo závažné
důsledky pro pobřežní oblasti na celém světě.
Práh
Práh bodu zvratu leží při globálním oteplení o 1-2 °C.

Eisschmelze
1. Grönländischer Eisschild
Der Eisschild Grönlands verliert immer schneller an Masse, weil in einem Jahr mehr Eis
schmilzt, als durch Schneefall ersetzt wird. Grönland ist die größte Insel der Erde. Ungefähr 1,7 Millionen km2 – rund 80 % der Fläche – sind von einem dicken Eispanzer, dem
Grönländischen Eisschild, bedeckt. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wird sich der
Meeresspiegel durch die Eisschmelze bis 2100 um 0,5 m und beim kompletten Abschmelzen des Grönlandeises, insgesamt um 7 m erhöhen, was gravierende Auswirkungen für die küstennahen Gebiete der Welt hätte.
Schwelle
Die Schwelle für den Kipp-Punkt liegt bei einer globalen Erwärmung von 1-2 °C.

Seite 4 von 15

Umwelt/ Životní prostředí
Klimawandel/Klimatické změny
Tání ledu
1. Západoantarktický ledový štít
Západoantarktický ledový štít reaguji méně citlivě na globální oteplení než Arktida a
Grónsko. Přesto by však mohlo oteplení moří při současném vzestupu hladiny vést k
roztání ledovcového příkrovu, spojenému se vzestupem hladiny o 0,5m do roku 2100.
Při celkovém roztání ledovcového štítu by stoupla mořská hladina o 5m.
Práh
Práh bodu zvratu pro Západoantarktický ledový štít je předpokládán při globálním oteplení o
2-4 °C.

Eisschmelze
1. Westantarktischer Eisschild
Der Westantarktische Eisschild reagiert weniger sensibel auf die globale Erwärmung
als die Arktis und Grönland. Trotzdem könnte die Erwärmung des Meeres bei gleichzeitigem Anstieg des Meeresspiegels zum Schmelzen des Eisschildes führen, verbunden mit einem Anstieg des Meeresspiegels um 0,5 m bis 2100. Beim kompletten Abschmelzen des Eisschildes würde der Meeresspiegel um 5 m steigen.
Schwelle
Die Schwelle für den Kipp-Punkt des Westantarktischen Eisschildes wird bei einer globalen
Erwärmung von 2-4 °C vermutet.
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1. Kontinentální ledovcová pokrývka - Himaláje
Zkoumáme-li horské ledovce izolovaně, nepředstavuje jejich úbytek na celém světě ještě
žádný bod zvratu. K bodu zvratu dojde teprve, pokud by tání ledovců v Himalájích
pokračovalo dále v dosavadním rozsahu. To by mělo závažné následky pro zásobování vodou
v Číně, Indii, Nepálu, Pákistánu a Bhútánu. Po polárních ledových příkrovech a Grónském
ledovém štítu tvoří totiž himalájské ledovce třetí největší ledové těleso na světě. Napájejí
největší řeky v Asii jako je Mekong, Jang-c'-ťiang a Gangu v létě roztátou vodou. Pokud by
zároveň zeslábl indický letní monzun (viz bod zvratu 10) a tím by nedošlo ke srážkám, pak by
došlo k dalšímu snížení hladiny řek. Snížení plochy pokryté sněhem a ledem by navíc mělo jako další pozitivní efekt zpětné vazby - za důsledek snížení povrchového albeda. To
znamená, že by bylo odráženo méně slunečního záření do vesmíru, což by vedlo k vyšším
teplotám vzduchu a tím by opět bylo zesíleno odtávání ledovců.
Práh
Práh bodu zvratu je předpokládán při globálním oteplení o 1-3 °C.

Eisschmelze
1. Kontinentale Eiskappen – Himalaya
Betrachtet man die Gebirgsgletscher isoliert, stellt ihr Rückgang weltweit noch kein KippElement dar. Zum Kipp-Punkt wird es erst, wenn das Schmelzen der Gletscher im Himalaya
wie im bisherigen Umfang anhält. Dies hätte für die Wasserversorgung in China, Indien, Nepal, Pakistan und Bhutan schwerwiegende Folgen. Denn nach den polaren Eiskappen und
dem Grönländischen Eisschild bilden die Himalaya-Gletscher den drittgrößten Eiskörper der
Welt. Sie speisen die größten Flüsse Asiens, wie den Mekong, den Yangtse und den Ganges
im Sommer mit Schmelzwasser. Würde gleichzeitig der Indische Sommermonsun abschwächen (siehe Kipp-Punkt 10) und damit Niederschläge ausbleiben, käme es zu einer weiteren
Absenkung der Flusspegel. Eine Verringerung der mit Schnee und Eis bedeckten Fläche hätte
darüber hinaus – als weiteren positiven Rückkopplungseffekt – eine Abnahme der Oberflächenalbedo zur Folge. Das heißt, weniger Sonnenstrahlung würde ins All reflektiert werden,
was zu höheren Lufttemperaturen führen und damit wiederum die Gletscherschmelze verstärken würde.
Schwelle
Die Schwelle für den Kipp-Punkt wird bei einer globalen Erwärmung von 1-3 °C vermutet.
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1. Permafrost
Permafrost jsou půdy, které jsou trvale zmrzlé. V Rusku, Kanadě, Aljašce a západní
Číně zaujímá permafrost plochu 10,5 milionu km2. To je plocha, která je tak velká jako Evropa. Podle výpočtů by se mohla permafrostová půda do roku 2100 snížit na jeden milion km2. Pokud tato půda roztaje, uvolní se velké množství skleníkových plynů
metanu a oxidu uhličitého, což by vedlo k zesílení skleníkového efektu. Stejně tak by
se do roztáté půdy potopily budovy a ropovody.
Práh
Tyto půdy roztají pouze při regionálním oteplení o více než 9 °C.

Eisschmelze
1. Permafrost
Permafrostböden sind Böden, die dauerhaft gefroren sind. In Russland, Kanada,
Alaska und im westlichen China nehmen Permafrostböden eine Fläche von 10,5 Millionen km2 ein. Das ist eine Fläche so groß wie Europa. Hochrechnungen legen nahe,
dass die Permafrostböden bis 2100 auf eine Millionen km2 schrumpfen könnten.
Tauen diese Böden auf, werden große Menge der Treibhausgase Methan und Kohlendioxid frei, was eine Verstärkung des Treibhauseffektes nach sich ziehen würde.
Ebenso würden Gebäude und Pipelines im auftauenden Boden versinken.
Schwelle
Nur bei einer regionalen Erwärmung um mehr als 9 °C tauen die Böden auf.
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2. Amazonský deštný prales
Amazonský deštný prales je největší tropická oblast deštných pralesů na Zemi a regionálně
největší povodí řek. Tropické deštné lesy jsou zelené plíce, klimatizace naší planety. V
tropických deštných lesích se nachází cca 10 % celosvětové biologické rozmanitosti. Přibližně
17 % amazonského deštného pralesa již bylo zničeno bezohledným kácením. Globální
oteplení mezi 2 °C až 3 °C, kácení a intenzivní zakládání silnic, polí se sojou a pastvin pro
dobytek by mohlo již do roku 2050 vést k vyschnutí 40 % amazonského deštného pralesa.
Některé klimatické modely vypočítávají dosažení zhroucení amazonského deštného pralesa
již v tomto století. Tento případ by neznamenal ohromné problémy pouze pro postižený region. Globálním následkem by byl masivní nárůst koncentrace oxidu uhličitého a tím výrazné
zesílení globálního oteplování.
Práh
Bod zvratu se předpokládá při globálním oteplení o 2-4 °C (ve srovnání s předindustriálním stavem).

Waldsterben
3. Amazonas-Regenwald
Der Amazonas-Regenwald ist das größte tropische Regenwaldgebiet der Erde und regional
das größte Flusseinzugsgebiet. Die tropischen Regenwälder sind die grüne Lunge, die Klimaanlage unseres Planeten. Tropische Regenwälder beherbergen ca. 10 % der weltweiten biologischen Vielfalt. Etwa 17 % des Amazonas-Regenwaldes sind durch rücksichtslose Waldzerstörung bereits vernichtet worden. Eine globale Erwärmung zwischen 2 °C und 3 °C, Rodungen und der intensive Ausbau von Straßen, Sojafeldern und Weideflächen für Rinder könnten
schon bis 2050 zur Austrocknung von 40 % des Amazonas-Regenwaldes führen. Einige Klimamodelle errechnen einen vollständigen Zusammenbruch des Amazonas-Regenwaldes in
diesem Jahrhundert. Dieser Fall würde nicht nur die Region vor gewaltige Probleme stellen.
Die globalen Folgen wären eine massive Zunahme der Kohlendioxid-Konzentration und damit
eine erhebliche Verstärkung der globalen Erwärmung.
Schwelle
Der Kipp-Punkt wird bei 2-4 °C globaler Erwärmung vermutet (gegenüber vorindustriellem Stand).
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4. Boreální jehličnaté lesy
Boreální jehličnaté lesy zaujímají se zhruba 15 miliony km2 více než třetinu plochy
lesů na celém světě. Jehličnaté lesy se rozkládají přes severní Ameriku, Evropu a Asii.
Vzhledem k oteplování klimatu se stromy stávají náchylnější k chorobám a parazitům,
klesá reprodukční schopnost a častěji se vyskytují lesní požáry. Asi 90 % spotřeby
dřeva na výrobu papíru a řeziva na Zemi je pokrýváno z boreálních lesů, a to nikoliv z
trvale udržitelného lesního hospodářství. Tyto trvale neudržitelné procesy zesilují
nebezpečí kolapsu boreálních lesů.
Práh
Jako bod zvratu udávají vědci globální oteplení o 3-5 °C.

Waldsterben
5. Borealer Nadelwald
Die borealen Wälder umfassen mit etwa 15 Millionen km2 mehr als ein Drittel der
weltweiten Waldfläche. Die Nadelwälder erstrecken sich über Nordamerika, Europa
und Asien. Durch die Erwärmung des Klimas werden die Bäume anfälliger gegenüber
Krankheiten und Parasiten, die Reproduktionsraten nehmen ab und Waldbrände treten häufiger auf. Etwa 90 % des Papier- und Schnittholzbedarfs der Erde werden aus
den borealen Wäldern gedeckt, und zwar nicht durch nachhaltige Forstwirtschaft.
Diese nicht nachhaltigen Prozesse verstärken die Gefahr eines Zusammenbruchs der
borealen Wälder.
Schwelle
Als Kipp-Punkt geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine globale Erwärmung
von 3-5 °C an.
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6. Atlantická termohalinní cirkulace
Termohalinní cirkulace (řecky: „thermos“ teplo a „halas“ sůl) vzniká takto: Relativně
teplá voda Severoatlantického proudu teče na povrchu na sever, dostává se do
chladnějšího prostředí, částečně se odpařuje a pomalu se ochlazuje. Odpařováním
stoupá objem soli v povrchové vodě. V Severním ledovém oceánu klesá studená a na
sůl velmi bohatá voda kvůli své vyšší hustotě do hlubin a odtud teče směrem na jih. Z
tropů opět proudí teplá povrchová voda směrem na sever, takže vzniká cirkulace.
Transport tepla Severoatlantického proudu na sever způsobuje, že v západní a
severní Evropě panuje relativně mírné klima. Vzhledem k oteplování klimatu se
povrchová voda v severním Atlantiku již tolik neochlazuje, přibývá srážek a kvůli tání
mas ledu a ledovců proudí do severního Atlantiku ve velkém množství sladká voda.
Důsledkem je, že slaná mořská voda se nařeďuje a otepluje se. Tím by mohlo být
sníženo klesání studených, těžších mas vody v Severním ledovém oceánu a mohla by
zeslábnout nebo dokonce zcela ustat termohalinní cirkulace. Podle dnešních
poznatků by se mohlo oteplování v severozápadní Evropě zmírnit a v extrémním
případě by mohlo vést k ochlazení. Zastavení Severoatlantického proudu má ještě
závažnější důsledky. Z dlouhodobého hlediska by mohlo dojít k dodatečnému
vzestupu mořské hladiny až o 1m a ke krátkodobým výkyvům hladiny moře, které by
na některých pobřežích severního Atlantiku mohly dosáhnout velikosti 1m.
Práh
Kolaps je možný při globálním oteplení 3-5 °C ještě v 21. století. Již dříve může dojít k
zeslábnutí.
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Sterbende Meere
7. Atlantische thermohaline Zirkulation
Die thermohaline Zirkulation (griechisch: „thermos“ für Wärme und „halas“ für Salz)
entsteht so: Das relativ warme Wasser des Nordatlantikstroms fließt an der Oberfläche nach Norden, gelangt in kühlere Umgebung, verdunstet teilweise und kühlt sich
langsam ab. Durch die Verdunstung steigt der Salzgehalt des Oberflächenwassers. Im
Nordpolarmeer sinkt das kalte und sehr salzhaltige Wasser wegen seiner höheren
Dichte in die Tiefsee ab und fließt dort in Richtung Süden. Aus den Tropen wiederum
strömt warmes Oberflächenwasser in nördliche Richtung nach, so dass eine Zirkulation entsteht. Der Wärmetransport des Nordatlantikstroms nach Norden sorgt dafür,
dass in West- und Nordeuropa vergleichsweise mildes Klima herrscht. Durch die Klimaerwärmung kühlt das Oberflächenwasser im Nordatlantik nicht mehr so stark ab,
die Niederschläge nehmen zu und durch das Abschmelzen von Eismassen und Gletschern strömt Süßwasser in großer Menge in den Nordatlantik. Die Folge ist, dass das
salzhaltige Meerwasser verdünnt und erwärmt wird. Dadurch könnte das Absinken
der kalten, schwereren Wassermassen im Nordpolarmeer verringert und die
thermohaline Zirkulation abgeschwächt oder sogar völlig zum Erliegen gebracht werden. Nach heutigen Erkenntnissen würde das die Erwärmung in Nordwesteuropa
abmildern und im Extremfall zu einer Abkühlung führen. Das Versiegen des Nordatlantikstroms hat noch schwerwiegendere Folgen. Langfristig könnte es zu einem zusätzlichen Anstieg des globalen Meeresspiegels von bis zu einem 1 m und zu kurzfristigen Meeresspiegelschwankungen, die an einigen Küsten des Nordatlantiks die Größenordnung von 1 m erreichen könnten, kommen.
Schwelle
Ein Kollaps ist bei einer globalen Erwärmung von 3-5 °C noch im 21. Jahrhundert möglich.
Bereits früher kann es zu einer Abschwächung kommen.
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8. El Niño
Během El Niño (španělsky: Ježíšek) proudí teplá povrchová voda z rovníkového
Tichého moře na východ směrem k Jižní Americe. El Niño se dosud vyskytuje každých
čtyři až pět let a ovlivňuje atmosférickou cirkulaci. V regionech Jižní Ameriky, kde
jinak panuje sucho, může díky El Niño dojít k silným srážkám, zatímco v Indonésii a
Austrálii se vyskytují sucha, která částečně způsobují zničující požáry lesů a buše.
Kvůli vysokým teplotám vody a nízké nabídce živin táhnou pryč ryby. Tím je zejména
postižen rybářský průmysl. V jižní Asii dochází vzhledem k suchu k neúrodám. V
Kolumbii se díky teplému počasí rozmnožují druhy komárů, které přenášejí malárii.
Nárůst infekce malárie je důsledkem.
Práh
Bod zvratu se předpokládá při globálním oteplení o 3-6 °C a přinesl by s sebou zesílení výše
uvedených dopadů.

Sterbende Meere
9. El Niño
Während des El Niño (spanisch: das Christkind) strömt warmes Oberflächenwasser
vom äquatornahen Pazifik nach Osten Richtung Südamerika. El Niño tritt bisher nur
aller vier bis fünf Jahre auf und beeinflusst die atmosphärische Zirkulation. In Regionen Südamerikas, in denen sonst Trockenheit herrscht, kann es durch El Niño zu starken Niederschlägen mit Überschwemmungen kommen, während in Indonesien und
Australien Dürren auftreten, die teils verheerende Wald- und Buschbrände nach sich
ziehen. Wegen der hohen Wassertemperaturen und des geringen Nährstoffangebotes wandern Fischbestände ab. Davon ist besonders die Fischereiindustrie betroffen.
In Südostasien kommt es durch die Trockenheit zu Missernten. In Kolumbien vermehren sich durch die warme Witterung Mückenarten, die Malaria übertragen. Eine
Zunahme der Malariainfektionen ist die Folge.
Schwelle
Der Kipp-Punkt wird bei einer globalen Erwärmung von 3-6 °C vermutet und würde eine Verstärkung der im Folgenden beschriebenen Auswirkungen nach sich ziehen
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1. Indický letní monzun
Indický letní monzun je cirkulace s jihozápadními větry v blízkosti země, která vzniká
silným ohřevem kontinentu v letních měsících. Letní monzun, vanoucí od moře přes
pevninu nabírá nad Indickým oceánem mnoho vlhkosti a přináší v červnu a červenci s
sebou vysoké srážky. Globální oteplení vlastně zesiluje monzunovou cirkulaci.
Zároveň se však vyskytuje oslabení monzunu, způsobené hustými oblaky sazí a
dalších létajících částic, čímž se snižuje ohřívání indické pevniny. Slabší monzun je
často spojen se suchem a neúrodami. Důsledkem jsou hladomory. Silnější
monzunové srážky než obvykle by zase mohly vést k záplavám.
Prahy
Dosud není možný žádný výpočet bodu zvratu. Přesto se však v nedávné minulosti vyskytly
jak dlouho trvající sucha, tak také zničující záplavy v částech Indie a Bangladéše.

Dürren und Überschwemmungen
1. Indischer Sommermonsun
Der Indische Sommermonsun ist eine Zirkulation mit Südwestwinden in Bodennähe,
die durch die starke Aufheizung des Kontinentes in den Sommermonaten entsteht.
Der vom Meer über das Land wehende Sommermonsun nimmt über dem Indischen
Ozean viel Feuchtigkeit auf und bringt im Juni und Juli hohe Niederschläge mit sich.
Die globale Erwärmung verstärkt eigentlich die Monsunzirkulation. Gleichzeitig tritt
jedoch eine Schwächung des Monsuns durch dichte Wolken aus Ruß und anderen
Schwebstoffen auf, wodurch sich die Aufheizung der Landmasse Indiens verringert.
Ein schwacher Sommermonsun ist häufig mit Dürren und Missernten verbunden.
Hungersnöte sind die Folge. Stärkere Monsunniederschläge als gewöhnlich können
wiederum zu schweren Überschwemmungen führen.
Schwellen
Bisher ist keine Datierung des Kipp-Punktes möglich. Jedoch traten in der jüngeren Vergangenheit sowohl lang anhaltende Dürren als auch verheerende Überschwemmungen in Teilen
Indiens und Bangladeschs auf.
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1. Západoafrický monzun a Sahel
Pokud by byla oslabena atlantická cirkulace, mohl by se otočit Brazilský hlubinný
proud a vyvolat razantní ohřátí Guinejského zálivu. Tím by bylo zabráněno vzniku
západoafrického monzunu. Části Sahelu by pak získaly méně srážek, Guinejský záliv a
pobřežní regiony naopak více. Přesunutí monzunu by ale mohlo také vést k
zazelenání části sahelské zóny a Sahary.
Prahy
Zvrat závisí na atlantické cirkulaci a je podporován silným znečištěním vzduchu. Bod zvratu
se předpokládá při globálním oteplení o 3-5 °C.

Dürren und Überschwemmungen
1. Westafrikanischer Monsun und Sahel
Wenn die atlantische Zirkulation geschwächt wird, könnte der brasilianische Tiefstrom drehen und eine abrupte Erwärmung des Golfs von Guinea hervorrufen. Damit
würde die Entwicklung des westafrikanischen Monsuns verhindert. Teile des Sahel
würden weniger Niederschlag erhalten, der Golf von Guinea und die Küstenregionen
dagegen mehr. Die Verschiebung des Monsuns könnte aber auch zur Begrünung von
Teilen der Sahelzone und der Sahara führen.
Schwellen
Das Umkippen ist abhängig von der atlantischen Zirkulation und wird durch verstärkte Luftverschmutzung begünstigt. Der Kipp-Punkt wird bei 3-5 °C globaler Erwärmung erwartet.
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1. Suchu na jihozápadě USA
Jihozápad USA, zejména Kalifornie, by mohl být stejně jako jižní Evropa postižen
extrémním suchem. Podle jedné studie WWF a Allianz budou sucha určovat
regionální klima nejpozději od poloviny století a budou mít rozsáhlé důsledky pro
zemědělství, zásobování vodou a lesy. Dlouho trvající periody sucha budou spojovány
s dočasně stoupající povrchovou teplotou Severoatlantického proudu (viz bod zvratu
8). Dále mohou souviset se zvýšením teploty vzduchu způsobené ubývajícím albedo
efektem. Protože vzhledem k ubývajícím ledovým plochám bude do vesmíru
odráženo méně slunečního záření, což bude mít za důsledek zvýšení teploty vzduchu.
Prahy
Poněvadž zatím nemohl být identifikován žádný práh pro sucho na jihozápadě USA,
nemůžeme zde z formálního hlediska hovořit o bodu zvratu. Všechna znamení však
poukazují na to, že zde budou nastávat změny, či jsou již v chodu.

Dürren und Überschwemmungen
1. Dürre im Südwesten der USA
Der Südwesten der USA, hauptsächlich Kalifornien, könnte ähnlich wie Südeuropa
von extremer Trockenheit betroffen sein. Laut einer Studie von WWF und Allianz
werden Dürren spätestens ab Mitte des Jahrhunderts das regionale Klima bestimmen
und weitreichende Folgen für die Landwirtschaft, die Wasserversorgung und für die
Wälder haben. Die länger anhaltenden Dürreperioden werden zum einen mit der
temporär steigenden Oberflächentemperatur des Nordatlantikstroms in Verbindung
gebracht (siehe Kipp-Punkt 8). Zum anderen könnten sie mit der Erhöhung der Lufttemperatur aufgrund des abnehmenden Albedoeffekts zusammenhängen. Denn aufgrund der abnehmenden Eisflächen wird weniger Sonnenstrahlung ins All reflektiert,
was eine Erhöhung der Lufttemperatur zur Folge hat.
Schwellen
Da noch keine Schwelle für die Dürre im Südwesten der USA identifiziert werden konnte,
kann hier aus formaler Sicht möglicherweise noch nicht von einem Kipp-Punkt gesprochen
werden. Alle Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass die Veränderungen unmittelbar bevorstehen bzw. bereits im Gange sind.
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