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Nárůst intenzity tajfunů ve východní Asii v posledních 130 letech
Tajfuny či hurikány ovlivňují rozsáhlé oblasti na Zemi, které jsou zároveň často hustě
osídlené (východní pobřeží USA či východní Asie). Právě pro východní Asii je nově doložen
dramatický narůst výskytu silných tajfunů od konce 19. století.
Dokazuje to studie skupiny vědců z Botanického ústavu AV ČR, Přírodovědecké
fakulty JČU a Univerzity v Andongu (Jižní Korea), která byla publikována v časopise Global
Change Biology. Pomocí analýzy více jak 30 000 letokruhů a klimatických údajů o frekvenci
a intenzitě tajfunů se podařilo zjistit měnící se trend ve výskytu devastujících tajfunů od roku
1880. „Meteorologická měření výskytu a intenzity tajfunů jsou omezena ve východní Asii
pouze na krátké časové úseky. Takové informace však nedovolují rekonstrukci dlouhodobých
změn. Avšak právě kombinace klimatických záznamů s letokruhovými daty nám umožnila
najít vztah mezi výskytem tajfunů a růstem dřevin, a tím rekonstruovat intensitu tajfunů
mnohem dále do minulosti,“ říká vedoucí autor studie Jan Altman. Vědci tak došli ke zjištění,
že ve sledovaném období od roku 1770 je patrná změna v intenzitě tajfunů. Zatímco v
minulém století tajfuny nabíraly na síle, tak pro první polovinu sledovaného úseku (17701879) byla naopak síla tajfunů vyrovnaná.
„Ačkoliv letokruhová i klimatická data pocházejí z jižní části Korejského poloostrova,
můžeme výsledky aplikovat na celou východní Asii, pro kterou klimatické modely
předpovídají nárůst intensity tropických cyklónů. Pokud se tyto předpovědi naplní, dojde ke
změně dlouhodobých procesů v krajině. Tyto změny rovněž budou mít dopad na hustě
obydlené oblasti jako Korea, Japonsko, Tajwan nebo Čína,“ dodává Jan Altman.
Více na http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.12067/abstract
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