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Orkaanseizoen nog niet ten einde
Het orkaanseizoen aan de Atlantische Oceaan loopt van 1 juni tot en met 1 december.
Wetenschappers zien het aantal orkanen toenemen. Ze waarschuwen de mensen.
Blijft het oppervlak van de oceaan opwarmen? Dan zullen de orkanen sterker worden.
In het zuidoosten van de Verenigde Staten van
Amerika riep president Donald Trump de noodtoestand uit. Sally was de achtste orkaan die er aan land
kwam. Ze haalde snelheden van 155 kilometer per
uur. Ze trok heel traag over het land. Op sommige
plekken viel er in vier uur tijd evenveel regen als
anders in vier maanden. Daardoor zijn er heel wat
overstromingen.

Namen
Elk jaar komt er een lijst met 21 namen. Die lijst
wordt opgemaakt door het National Hurricane
Center. Op de lijst staan de namen om orkanen en
tropische stormen mee te benoemen. Afwisselend
wordt er een naam van een vrouw en van een man
gekozen. De lijst is alfabetisch. Enkel q, u, x, y en z
doen niet mee.

Geen elektriciteit
Maar liefst 330 000 huizen kwamen zonder stroom
te zitten. Het zal nog weken duren voor er opnieuw
overal elektriciteit is. De overheid raadt mensen af
om met hun wagen door ondergelopen straten te rijden. Er zouden immers afgerukte leidingen kunnen
liggen. Dat is erg gevaarlijk. Er wordt hulp geboden
aan de getroffen gezinnen.

Beta
Dit jaar raakte de lijst uitgeput. Dat is uitzonderlijk. Nu worden de letters van het Griekse alfabet
gebruikt. En ook daar gaat het snel. Beta is de storm
die nu in de gaten wordt gehouden. In de staat Texas
bereiden mensen zich voor. Want deze storm zou
kunnen uitgroeien tot een orkaan.

>>> Mensen bereiden zich voor op een orkaan. (Foto iStock)

>>> Een orkaan verwoest hele gebieden. (Foto Shutterstock)

