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 הוריקנים של  (גם )שנה  – 2020

, דיווחנו על הסופות הטרופיות שהקדימו השנה ופגעו בעצמה בחופי ארה"ב ועל דרכי ההתמודדות אוגוסטבמאמר 

 הקורונה.ממערך החירום להתמודד עם הוריקנים בזמן  שנדרשו

פעם זו   וריקנים.השכמחציתם  סופות 30 :שברה שיאיםמר שעונת ההוריקנים באטלנטי ועכשיו לסיכום העונה, ניתן ל

כתבנו שהעונה באוגוסט אם ו, A-חזרה מלשמות הסופות ונאלצו להתחיל  נגמרו האותיות""ש, 1950ראשונה, מאז 

   .המספר הגבוה ביותר שנמדד בחודש זהסופות,  10היו בלבד , הרי שבספטמבר הקדימה

 , מדוע בעצם זה קרה?[1] 1'ור מסמעבר לשיאים, שמוצגים כאן באי
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של  "אחותו",   La Niña)מלבד הקורונה( גם "הילדה הקטנה"  מסתבר שהשנה באה לבקר .[2סיבות אפשריות ]שתי 

El Niño .המוכר יותר 

יורדת אל מתחת לממוצע, כלומר רכזי והמזרחי מה סיפיטמפרטורת המים באוקיאנוס הפבה היא תופעה  "לה ניניה"

 "לה ניניה"ת מתרחשת תופעכאשר . (ים, תופעה של עליה בטמפרטורת הניניו-ההפך מאל)האוקיינוס מתקרר 

 .(wind shear) "גזירת הרוח"ישנה ירידה באוקיאנוס האטלנטי שב יהר הפסיפי, סבאוקיאנו

Vertical wind shear -  פריעה להתפתחות של סופות מ - (הרוח עם עליה לגובהשינוי במהירות ) אנכית רוחגזירת

 כפי שקרה השנה. ,ללא הפרעה סופות הטרופיות מתפתחות ומועצמותה wind shearב ירידה כשיש לכן,. טרופיות

של מי במיוחד חמה טמפרטורה שבקיץ האחרון נמדדה  היאלאינטנסיביות של העונה הנוכחית  תינוספת אפשרה ביס

 םחוהעברת מקבלת את האנרגיה שלה מטרופית סופה שמכיוון . ם ומפרץ מקסיקוילנטי באזור הקריביהאט סהאוקיאנו

 .יווצרותה של סופה טרופית רב יותרהתר כך הסיכוי לחמים יו סהאוקיאנוככל שמי , ה יותרמהים לאטמוספירה הקריר

 ?זה קשור לשינוי האקליםהאם 

הקיימים מראים מודלים הו [3] בתדירות הוריקנים בעולםתן לזהות מגמה שלא נימסתבר . לא בהכרח ברורקשר ה

  סכנת סופות ברמה מקומית או אזורית. כך שלא ניתן להעריך רהברומספיק תוצאה לא 

הוריקנים לדוגמא . סופות 10 -התרחשה בתה התעצמות מהירה מאוד שכחית היהנונה ובעהבעיות הקשות אחת 

Laura  ו- Sally ב יבשהו לבמהירות רק ממש כשהגיעעצמו ת, ה" Gulf Coast".  וריקניםה  Eta ו- Iota  פגעו בחופי

הקושי היא  עם סופות כאלו עיההב עם ההגעה ליבשה. 5-ו 4עצמו גם הם לדרגות תבהפרש של שבועיים וה ניקרגואה

 בהתאם.  ולא ניתן להיערך אליההסופה כמעט שקשה לחזות את התעצמות ון ומכיבהיערכות. 

 ימים 5-תחזיות לדיוק ב תבעשורים האחרונים, עד לרמנתיב הסופה התקדמו באופן דרמטי חיזוי העוסקות בתחזיות 

תחזיות להתעצמות מהירה של יש מעט מאוד ו ,עצמת התקדמו רק במעטתאופן בו הסופה מתחזית לך א .קדימה

שיאפשרו תחזיות ח מודלים ותיבות גבוהה לפישנה חשוי קים מספיקהתחזיות עדיין אינם מדויעבור מודלים ה .הוריקנים

 כדי להיערך טוב ומוקדם מספיק להוריקנים. 

ר שהולך מה שאומ ,[4] תנו החורףשאר אישהיא ת 95%נראה שיש סיכוי של  ? "הילדה הקטנה",  La Niñaולגבי 

   …Winter is coming !!רלהיות ק

 

 טובה. 2021זו נאחל חגים שמחים ושנת בהזדמנות 
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