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Effects of volcanic eruptions in
weather and climate
15th January 2022 marked one of the biggest volcanic
eruptions occurred in the world. Submarine volcano,
Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, which is located 65 km
North from main island of Tonga, Tongatapu, in south
Pacific Ocean. This eruption is considered the largest
eruption after mount Pinatubo, Philippines in1991. The
eruption caused tsunami like which an earthquake with
5.5 in Richter’s scale would cause. Since Tongatapu is
very close to the epicenter, it received 15 m high tsunami waves within 20 minutes after the eruption. Tsunami extended to as far as Eastern Japan, California state
of USA and Peru. If there were not any land between
Sri Lanka and Tonga, we would have been affected too.
However, for the first time in Sri Lanka, volcanic ash
warnings (SIGMETs) were issued in the Sri Lankan airspace on 19th January. The SIGMET was coordinated
with Melbourne and Jakarta flighting regions (figure
01). Volcanic ash can diminish visibility, damage flight
control systems and failures in jet engines.
Volcanic ash falls to the
ground and the sea
water inundated from
the tsunami associated
with the eruption can
destroy crops and pollute drinking water.
Which in turn will increase diarrhea and
cholera among the
people living in the
affected areas.
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Figure 01: Volcanic ash SIGMET
issued by the Meteorological watch
office, Bandaranaike International
Airport shown in Hong-Kong
SIGMET
coordination
platform
(green color area).

Volcanic eruptions affect weather and climate in many
ways. A huge eruption creates mushroom clouds which
associates rain, thunder, and lightning (figure 02). Tons
of fine volcanic ashes which can reach as high as stratosphere can collect all the water droplets in surrounding
air and create rain. The mechanism for the occurrence
of thunder and lightning is not yet clear. But it is believed that the fine particles ejected during the eruption can be charged either positively or negatively and
the dischargers can cause thunder and lightning.
Vog or volcanic fog is another phenomenon occurred
during volcanic eruptions. In an ongoing eruption of a
volcano, Sulphur dioxide (SO2) is emitted with the
fume. It can react with water vapor in air and form
sulfuric acid (H2SO4). High concentration of H2SO4 and
aerosols coming out of the eruptions can cause the
formation of vog (Figure 03). These acids also can make
rain acidic.
Apart from the immediate weather effects, volcanic
ash and aerosols can affect the world climate. After the
mount Pinatubo eruption in 1991, 0.50C temperature
reduction was reported from most parts of the world.
This cooling effect occurred due to the reflection of sun
light by the aerosols of size less than 2 microns (mainly
H2SO4 droplets) trapped in the stratosphere. The most
powerful eruption recorded in the history, Tambora
volcano in Indonesia in 1815, caused a reduction of
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Figure 02: Lightning during Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai eruption

global temperature
by 30C. Therefore,
1816 was known as
“year without summer”.
Therefore,
volcanic ash and
aerosols size less Figure 03: Vog in Honalulu, Hawaii
than 2 microns can
have a negative effect on climate change. It can reduce
the global temperature by considerable amount by
blocking the Sun’s incoming energy.
On the other hand, emission of Carbon Dioxide (CO2)
can increase the global warming by creating greenhouse effect. About 5×1011 kg of CO2 per year is
emitted by volcanos worldwide. It is about 3% of the
annual CO2 emission in the world. Therefore, volcanic
eruption can cause both negative and positive impacts
on climate change.
Dr. Dan Walker of University of Hawaii has noticed
strong correlation between seismic activity in East
Pacific Rise with El-Nino. These eruptions can increase
the sea surface temperature hence El-Nino. In conclusion, eruption of volcano affects the global weather
systems. Even though the immediate effects such as
Tsunami, ash and acid rains, lava flows are visible and
more damaging changes to the global temperature, and
effects of El-Nino can the change the global weather
and climate.
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අතර එය වාතයට වාෂ්ප වී යයි. අධි4
ආර්ද්රතාවය ෙහඩිය ඉක්මනින් වාෂ්ප
වීම වළක්වයි. එවිට ශීමරයට එහි
පෂ්ණත්වය
පාලනය
කිීමමට
වනොහැකි වේ. ශීමරය සිසි්  4රන
ෙහඩිය ෙැමීවේ යාන්ත්රනය අඩාල වී
ශීමර පෂ්ණත්වය වේගවයන් ඉහළ
යන අතර තාප ආතතිය (heat
stress) ඇති 4ළ හැ4.
හෘෙ
ස්පන්ෙන වේගය වැඩිවීම, අධි රුධිර
පීඩනය සහ ඉන්ද්රිය ක්රියා විරහිත වීම
සහ මරණය පවා සිදුවිය හැකිය. තාප
වායු උෂ්ණත්වය සහ
සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාාවය
අනුව දැපෙෙ
උෂ්ණත්වය (තාාප දර්ශකය)
ආඝාතය (heat stroke) වඩාත්ම
(පසල්සියස් අංශක) (මුලාශ්ර Brian L. Diffey, Internaබරපතල තාපය සේබන්ධ් ආබාධ්යක්
tional journal of environmental research and public
health)
වලසට වසෞඛ්ය අංශ හදුන්වයි. හදිසි
ප්රති4ාර
ලබා
වනොදුනවහොත්
සො4ාලි4 ආබාධිතභාවයට පවා පත් විය හැ4. කුඩා ෙරුවන්, මහලු අය, නිෙන්ගත වර ග
ඇති පුද්ගලයින්, සහ එළිමහන් වසේව4යින්ට තාපය හා සේබන්ධ් වර ග සඳහා වැඩි
අවොනමක් ඇත. අධි4 පෂ්ණත්වය සහ ශ්වසන අපහසුතා ෙ අතර ෙ යේ සේබන්ධ්තාවයක්
පවතින බවෙ පැවවසේ. එයට එක් වහේතුවක් වන්වන් හානි4ර වාුර දූෂ4 වගොඩනැගීමට ඉහළ
පෂ්ණත්වයන් ොය4 වීමයි .

ම ොකක්ද මේ තාප තරංග (Heat Wave)
ඉන්දියාවේ සහ පාකිස්ථානවේ වේ දිනවල
තාප තරංග වහේතුවවන් ජනතාව පිඩාවට
පත් ව ඇති බවත් ඒ වහේතුවවන් ඉන්දියාවේ
අවම වශවයන් වේ වන විට පුද්ගලයින් 25
වෙවනකු සහ පකිස්ථානවේ පුද්ගලයින් 65
වෙවනකු පමණ මිය වගොස් ඇති බවත්
වාර්තා වේ. 2022 මැයි 14 වන දින
රාජස්ථාන, හර්යානා සහ පන්ජාබ් ඇතුළු
ඉන්දියාවේ වයඹ දිග ප්රවද්ශ වල පපිමම
පෂ්ණත්වය වසන්ටිවරේඩ් අ අංශ4 45-48 ෙක්වා ඉහළ ගිය බවට එරට 4ාලගුණ විෙයා
වෙපාර්තවේන්තු ෙත්ත වලට අනුව වපනී යයි. 2015 වර්ෂවේ ඇති වූ තාප තරංග වල
බලපෑවමන් පකිස්ථානවේ 2000 4ට ෙ ඉන්දියාවේ 1000 වැඩි ගනනක් ෙ මියගිය ගිය බව
මාධ්ය වාර්තා 4ර තිිණි.. වමම රටව්  වල පමණක් වනොව ුරවර පවේ සහ ජපානවේෙ
තාප තරංග මගින් සිදු වූ මරණ වාර්තා වී ඇත. 2003 වසවර් තාප තරංග වල බලපෑේ
වහේතුවවන් ුරවර පවේ 70000 පමණ වන වාර්තාගත මරණ සංඛ්යාවක් වාර්තා විය
(https://www.who.int/health-topics/heatwaves). එය ුරවර පවේ පසුගිය වසර 50
ඇතුලත් සිදුවූ ෙරුණුතම ස්වභාවි4 ආපොව වලස නේ 4ර ඇති අතර එහි හානිය ුරවර
ිණලියන 13 ඉක්මවා ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්වේ පිමසර වැඩ සටහන (UNEP) නිකුත් 4ර
ඇති (Environment Alert Bulletin No 2) වාර්තාවක් මගින් වපන්වා දී ඇත.

මිනිසුන්ට පමණක් වනොව සත්වයිනට පවා වමම පණුසුේ තත්වය වහේතුවවන් තාප ආඝාතය
ඇති වේ. ශා4වලටෙ වමම අධි4 පණුසුවේන් බලපෑේ ඇති4රන බව විෙයඥයයින් පවසයි.

සාමානයවයන් ලං4ාවේෙ මාර්තු සිට මැයි
මස අග භාගය එනේ නිිමත දිග වම සේ සුළං
ආරේභ වන වතක් අධි4 පණුසුම
සහ
අධි4 ෙහදිය ෙැමීම පවතී. වේ වහේතුවවන්
ලං4ාවටෙ තාප තරංග වල බලපෑමක් ඇති
වේෙ යන්න වබොවහ වෙනා සැ4 පහළ
4රයි.
තාප තරංගයක් සෙහා අර්ථ ෙැක්වීේ එක් එක්
රටවල වලට අනුව වවනස් වන මුත්
අසාමානය අධි4 පෂ්ණත්වයන්
දින
කිහිපයක් පැවතීම තාප තරංග සෙහා වපොදු
අර්ථ ෙැක්වීම වේ. ඉන්දියාවේ 4ාලගුණ විෙයා
වෙපාර්තවේන්තුව තාප තරංගය වලස අර්ථ ෙක්වා ඇත්වත් එම අොල ප්රවද්ශවේ
සාමානයයය
පෂ්නත්වයට(දිගු 4ාීනන
සාමානයයය වඩා අංශ4 4.5ක් වහ වැඩි
ගනනක් දින 2 ක් වහ වැඩි ගනනක් එ4
දිගට පැවතීමයි.

වමම තාප තරංග වලින් වන හානිය අවම කිිමමට එම 4ාලවේදී නිවස සිසි් ව තබා
ගැනීමට වනොහැකි නේ, ෙවවසේ පැය 2-3ක් සිසි්  ස්ථානය4 (වාුරසමනය 4ළ වපොදු
වගොඩනැගි් ලක් වැනි ගත 4රන වලසත්, ෙවවසේ පණුසුේම 4ාලය තුළ පිටතට යාවමන්
සහ ෙැඩි ශාීමිම4 ක්රියා4ාර4ේ වලින් වළකින වලසත් වල 4 වසෞඛ්ය සංවිධ්ානය
පපවෙස් වෙයි. තව දුරටත් එම සංවිධ්ානය පවසන්වන් නවතා ඇති වාහනවල ළමයින් වහ
සතුන් ෙමා වනොයන වලසත් ශීමරය සිසි් ව හා සජලනය 4ර තබා ගන්නා වලසත්ය. එම
4ාලවේදී ලිහි්  ලා පැහැති, 4පු ඇුනේ ඇදීම සුදුසු බව වසෞඛ්යය අංශ පවසයි.

දිල්ලිපේ 2015 මැයි මස ඇතිවූ අධික
උෂ්ණත්වය පේතුපවන් මහා මාර්ග වල
තාාර උණු වී ඇති අයුරු (මුලාශ්ර-EFE / EPA /
Harish Tyagi)

ඉන්දියාවට සහ පකිස්ථානයට අවප්රේ්  සිට වම සේ වැසි පටන් ගන්නා වතක් වමම අධි4
පණුසුේ 4ාලගුණ තත්වය වාර්ෂි4ව අඩු වැඩි වශවයන් අත්ෙකින්නට සිදුවේ. ලං4ාව
පිහිටා තිවබන ස්ථානය අනුව ලං4ාවට සාමානයවයන් වමවන් ප්රභල තාප තරංග ඇතිවීමට
තිවබන හැකියාව අඩුය. මක් නිසාෙ යත් පහළ වාුරවග ීනය ප්රභල වැඩි පීඩන 4ලාප
සමානයවයන් වමම 4ාලවේ ලං4ාව ආසන්නවේ ඇති වනොවේ. තවෙ ලං4ාවේ ුමමි
ප්රමාණය කුඩා වීම සහ ලං4ාව විශාල මුුදදු ප්රවද්ශයකින් වටවිමෙ පණුසුේ තත්වය අඩු
කිීමමට වහේතුවේ. නමුත් ලං4ාව හරහා හමන සුළං වේගය අඩු 4ාලයට, විවශේෂවයන්
මාර්තු, අවප්රේ්  සහ මැයි මාස වල ආර්ද්රතාවය වැඩි වන විට තරමක් අධි4 පණුසුේ
තත්වයන් සහ අධි4 ෙහඩිය ෙැමීම වැනි අපහසු තත්වයන් ඇතිවේ. කුඩා ෙරුවන්, මහලු අය,
නිෙන්ගත වර ග ඇති පුද්ගලයින්, සහ එළිමහන් වසේව4යින්ට වමමගින් යේ අවොනමක්
ඇත.

තාප තරංග ඇතිවීම සෙහා 4ාරණා කිහිපයක්
බලපායි. ඒවා අතුිමන් ප්රධ්ාන වන්වන් වපොළව
ආසන්නවේ රත්වූ වාතයට ඉහළ යෑමට
වනොහැකිව සිරවීවේ (Trap) ප්රතිලලයක්
වලසටයි. වාුරවග ලවේ පවතින වැඩි පීඩන
4ලාප (High pressure systems) මගින්
වාතය වපොළව වෙසට එනේ පහළට වතරපනු
2022 මැයි 12 වෙ දිෙ උෂ්ණත්වය
(suppress) ලබන අතර අඩු පීඩන 4ලාප
දිගුකාලීෙ සමාෙයයපයන් පවෙස් වීම
(low pressure systems) මගින් වාතය
(anomaly) (ECMWF)
ඉහළට ත් ලු 4රනු ලබයි. වමම පහළ
වාුරවග ලවේ ඇතිවන වැඩි පීඩන 4ලාප මගින් වාතය පහළට වතරපීේ වහේතුවවන්
වපොළව අසල වාතය ඉහළ යාම වළක්වන අතර වමම පහළට එනු ලබන වාතය හිස්
වැස්මක් (cap) නැතිනේ ආවරණයක් වලස ක්රියා 4රයි. අවනක් 4රුණ නේ වැඩි පීඩන
4ලාප අවනකුත් 4ාලගුණ පද්ධ්තිවලට එම ප්රවද්ශයට ගමන් කිීමම අපහසු 4රයි. එම
නිසා තාප තරංගයක් දින කිහිපයක් වහ සති ගණනක් පැවතිය හැකිය. වමම වැඩි පීඩන
4ලාප යේ ප්රවද්ශය4 ැඳී  සිටින තරමට එම ප්රවද්ශය පණුසුේ වීම වැඩි වේ.

ඉදිිමවේදී වද්ශගුණ විපර්යාස වහේතුවවන් වග ීනය පණුසුේ ඉහළ යාවමන් තාප තරංග
ඇතිවීවේ වැඩි ප්රවනතාවයක් ඇති බව වල 4 4ාලගුණ විෙයා සංවිධ්ානය අනතුරු අ වා
ඇත. නාගිම4 තාප දූපත් (urban heat island) වැනි පාිමසිම4 තත්ත්වයන් තාප තරංග වල
බලපෑම පර 4ළ හැකිය.

අනුෂා වර්ණසුිමය - අධ්යක්ෂ
4ාලගුණ විෙයා වෙපාර්තවේන්තුව
ව4ොළඹ.

අධි පීඩන 4ලාප වාුරවග ලය ස්ථායී 4රන බැවින් වලාකුළු වර්ධ්නය වීම වළක්වයි.
වලාකුළු රහිත වීම වහේතුවවන් සූර්යාවල 4ය මනාව වපොළවට ලැබීවමන් වපොළව සහ
අවට වාුරවග ලය තවත් පණුසුේ වේ. අවනක් 4ාරණය වන්වන් ඉහළ යන වාතය
වනොමැතිව, වර්ෂාව ඇති වනොවන වහයින් පණුසුේ වාතය තව දුරටත් පණුසුේ වීම
වැළැක්වීමට වනොහැකි වීමයි. විශාල වගොඩිණේ ප්රවද්ශයක් වීවමන්ෙ පෂ්ණත්වය ඉහළ යාේ
තව දුරටත් ත්රිව්ර ව4වර්. වමම සියලු සාධ්4වල එ4තුවවන් තාප තරංගයක් වලස හුනන්වන
සුවිවශේෂී පණුසුේ තත්වයන් නිර්මාණය වේ.
වමවලස වාුරවග ීනය පෂ්ණත්වය ඉහළ වගොස් ඇතිවිට ආර්ද්රතාවයෙ ඉහළ යාවමන් මිනිස්
ශීමරයට ෙැවනන පණුසුම ඉහල යයි. අධි4 ආර්ද්රතාවය සම පෂ්ණත්වය වස් සියස්
අංශ4 35 සිට ඉහළ ගිය විට මිනිසාවේ වසෞඛ්යය තත්වයන්ට අයහපත් බලපෑේ එ් ල වන
බව පර්වේෂණ මගින් වපන්වා දී ඇත. වස් සියස් අංශ4 40 ළ ා වූ පසු, අඩු ආර්ද්රතා
මට්ටේ සම පවා එය අනතුරුොය4 විය හැ4. වමය මැනීම සෙහා වාතවේ පෂ්ණත්වය හා
සාවේක්ෂ ආර්ද්රතාවය සංවය ජනය වන තාප ෙර්ශ4ය(heat Index) වබොවහ රටව් 
භාවිතා 4රති.
මිනිස් ශීමරය සිසි් ව තබා ගැනීම සඳහා මිනිසුන් ෙහඩිය හරහා අතිිමක්ත තාපය පිට 4රන
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Vol.1

4ා.වි.වෙ. වෙවන වද්ශගුණ පුවත් ලිපිවය නිවය ජය අධ්යක්ෂ වමිම්  වමන්ඩිස් මහතාවේ
ලිපිය කියවන්න. වමම පෂ්ණත්ව ෙර්ශ4ය 4ාණ්ඩ ෙහය4(10 අගයන් (05. රූපය ෙක්වන

ාර්තු සහ අමරේල් ම ාස
මේශගුණය සහ ආපදා න්
පිළිබඳ විශ්මල් මෂණයක්

අතර ඉන් අධි4 ශීතල සිට ආන්ති4 ශීතල ෙක්වා 4ාණ්ඩ තුනකුත් අධි4 පණුසුේ සිට
ආන්ති4 පණුසුේ ෙක්වා 4ාණ්ඩ තුනකුත් හුනනා ගත හැකියි. වමම 4ාණ්ඩ 06 මගින්
නිරූපණය වන පාිමසිම4 තත්වයන් මිනිස් සිරුවර් සාමානය ක්රියා4ාිමත්වයට එිමහිව යමින්
වසෞඛ්ය ගැටළු ඇති කිීමවේ හැකියාවක් පවතින බව වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

ලං4ාවේ පසුගිය වර්ෂාපතන ෙත්ත විමසා බැීනවේදී වසවර් මුළු වර්ෂාපතනවයන් 14%ක්
වැනි අවම වැසි ප්රමාණයක් ලැවබන 4ාලය වලස මාර්තු සහ අවප්රේ්  මාස හුනනා ගත හැකි
අතර වමම 4ාලය පළමු අන්තර්-වම සම වලස හුනන්වනු ලැවබ්. අන්තර් වම සවේ සාමානය
ස්වභාවය අනුව දිවයින හරහා වම සේ සුළං බලපෑම අවම වන බැවින් සුළවේ වේගය අවම
වේ. වැසි ලැබීම වබොවහ දුරට සිදුවනුවේ මුුදදු සුළං සහ වගොඩ සුළං වවේම සංවහනය
වහේතුවවනි.

<-40
ආන්ති
ක
ශීත

ව4වසේ වවතත් අවම වැසි ලැබීවේ ස්වභාවය නිසාම නියං තත්ව වැනි ආපො ඇතිවීවේ
අවොනමක් පවතින මාස වෙ4ක් විදියට වවේම අකුණු අනතුරු සහ අධි4 පෂ්ණත්වයන්
වහේතුවවන්ෙ අනතුරු ආපො ඇතිවිය හැකි නිසා වමම මාස වෙව4හි වද්ශගුි.4 ලක්ෂණ
හුනනා ගැනීම වඩාත් වැෙගත් වවනව. වමම ලිපිවේ අරමුණ වනුවේ, පසුගිය වසර
ගණනාව4 ෙත්ත වයොො ගනිමින්, මාර්තු,අවප්රේ්  මාසවල වද්ශගුණය සහ ඉහත සඳහන් වූ
ආපොවන්වල ස්වභාවය වවේම ඒවාවේ නිශ්චිත ලක්ෂණ පිළිබඳව වසොයා බැීනමයි.
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(c)

(d)
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05.රූපය - සාර් උණුසුේ මේශගුණ දර්Yකය (UTCI) කාණ්ඩ අගයන්හි ර්K සහ උෂ්ණත් අගයන්(මසල් මසියස් අංශක)

01.(a) රූපවේ ෙැක්වවන පිමදි මාර්තු මාසවේ වැසි වයාේතිය අනුව වසසු මාස වලට
සාවේක්ෂව අවම අගයන් ෙකින්න පුළුවන්. මාසවේ වැඩිම වැසි ප්රමාණයන් සබරගමු සහ
මධ්යම පළාත් ආ්රිතව නිීමක්ෂණය 4රන්න පුළුවන්. පතුරු පළාවත් සාවේක්ෂව අවම වැසි
ප්රමාණයන් ෙැකිය හැකියි. 01.(b) හි පෂ්ණත්ව වයාේතිය අනුව දිවයිවන් වයඹදිග ව4ොටස්වල
සාවේක්ෂව වැඩි පෂ්ණත්ව අගයන් පවතින බව පැහැදිලි වේ. මාර්තු මාසවේ ක්ෂි.4 සුළං
වැඩි වීේ වහ සාමානය සුළං වේගයන් අවම වන අතර වැඩි ප්රමාණයක් නැවගනහිර වෙසින්
හමන බවත් 01.(c) සහ 01.(d) රූප සටහන් මගින් ෙකින්න පුළුවන්.
(a)

Issue 2

(a)

(c)

(b)

(d)

06.රූපය - මාර්තු මාසවේ විවිෙ වේලාවන්හිදී ගණනය 4රන ලෙ සාර්j පණුසුේ වද්ශගුණ ෙර්Y4වේ(UTCI)
අගයන්. (a) ෙහව්  12.30 අවස්තාව. (b) ෙහව්  01.30 අවස්තාව. (c) ෙහව්  02.30 අවස්තාව. (d) ෙහව් 
03.30 අවස්තාව.
01.රූපය - මාර්තු
මාසවේ 4ාලගුණ පරාමිතීන්වේ
හැසිීමම. (a)මාසවේ වර්Idපතනවේ එ4තුව (b) සාමානය
පෂ්ණත්ව වයාේතිය (c) සාමානය සුළං වේගයන් සහ
දිශාවන් (d) ක්ෂි.4ව වැඩි වියහැකි සුළං වේගයන්වේ
විශාලත්වය

02.රූපය අවප්රේ්  මාසවේ 4ාලගුණ පරාමිතීන්වේ
හැසිීමම. (a)මාසවේ වර්Idපතනවේ එ4තුව (b)
සාමානය පෂ්ණත්ව වයාේතිය (c) සාමානය සුළං
වේගයන් සහ දිශාවන් (d) ක්ෂි.4ව වැඩි වියහැකි
සුළං වේගයන්වේ විශාලත්වය

ඒ අනුව බලන 4ල මාර්තු මාසවේ සාමානය ෙවස4 ෙහව්  12.30 සිට සවස 3.30 ෙක්වා
4ාලය තුලදී පැවයන් පැයට සිදුවන UTCI අගයන්හි වවනස් වීම 6(a),(b),(c) සහ (d) හි
සිතියේ ගත 4රන ලදී. වමම සිතියේ අනුව වඩාත් පැහැදිලි වනුවේ මධ්යම 4ුන4රය හැර
වසසු ප්රවද්ශ වමම 4ාලයන් සිය් ව් දීම UTCI හි "අධි4 පණුසුේ" 4ාණ්ඩයට අයත් වන
බවයි. එවසේම ෙහව්  12.30 සිට 02.30 ෙක්වා 4ාලය තුළ විවශේෂවයන්ම කුරුණෑගල සහ
අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්4වල ඇතැේ ප්රවද්ශ "ඉතා අධි4 පණුසුේ" 4ාණ්ඩයට පවා අයත් වන
බවක් නිීමක්ෂණය 4ල හැකියි. 7(a)(b)(c) සහ (d) සිතියේ අනුව අවප්රේ්  මාසය පිළිබඳව
අවධ්ානය වයොමු කිීමවේදීෙ දිවයිවන් වබොවහ ප්රවද්ශ ෙහව්  4ාලය පුරා "අධි4 පණුසුේ"
4ාණ්ඩවේ පවතින අතර පතුරුමැෙ සහ පතුරු පළාත්, අේපාර, මඩ4ලපුව, ත්රිකුණාමලය
සහ කුරුණෑගල දිස්ත්රික්4වල ඇතැේ ප්රවද්ශ "ඉතා අධි4 පණුසුේ" වන බව පසුගිය ෙත්ත
විශ්ව් ෂණයන්වගන් වඩාත් පැහැදිලි වේ.

අවප්රේ්  මාසවේ වද්ශගුි.4 ලක්ෂණ අනුව, මාර්තු මාසයට සාවේක්ෂව වර්ෂාපතනවේ වැඩි
අගයන් ෙකින්න පුළුවන්. 02.(a)වැසි වයාේතියට අනුවත් මාර්තු මාසවේ පිමදිම සබරගමු සහ
මධ්යම පළාත්වල වැඩිම වර්ෂාපතන අගයන් පවතී. පෂ්ණත්වවේ තවදුරටත් වැඩි වීමක් 02.
(b) රූප සටහන අනුව ෙකින්න පුළුවන්. ඒ අනුව පතුරු ව4ොටවසේම පෂ්ණත්වය වැඩි අගයන්
ගන්නා අතර පතුරු පළාවත් එය පපිමම වී ඇත. අවප්රේ ්  මාසවයත් සුළං වේගයන් අවම වන
අතර වාමාවර්ත දිශාවක් හුනනා ගතහැකියි.
ෙත්ත විශ්ව් ෂණයන්ට අනුව දිවයිවන් වැඩිම අකුණු ප්රමාණයන් පළවවනි අන්තර්-වම සවේ
ෙකින්න පුළුවන්. අකුණු අනතුරු වහේතුවවන් සාමානයවයන් වසර4ට 50 වෙවනකු පමණ
ජීවිතක්ෂයට පත්වන අතර ඉන් සැලකිය ුරතු ප්රමාණයක් මාර්තු අවප්රේ්  මාසවල සිදුවේ. 3(a)
සිතියවේ ෙත්ත අනුව මාර්තු මාසවේ වැඩිම අකුණු ප්රමාණයන් ප්රධ්ාන වශවයන් 4ෑග් ල
දිස්ත්රික්4වේ නිීමක්ෂණය වන අතර අවම අගයන් නැවගනහිර වවරළබඩ ප්රවද්ශ සහ
හේබන්වතොට දිස්ත්රික්4වේ ෙකින්න පුළුවන්.
අවප්රේ්  මාසවේ වැඩිම අකුණු ප්රමාණයන්
බස්නාහිර සහ සබරගමු පළාත්වල නිීමක්ෂණය
වන අතර වමොනරාගල, ගා් ල, කුරුණෑගල සහ
අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්4වලත් වඩාත් ඉහළ අකුණු
ප්රමාණයන් පවතින බව වපවන්. මාස වෙවක්දීම
අකුණු නිීමක්ෂිත 4ාලයන් පිළිබඳව අවධ්ානය
වයොමු කිීමවේදී 4(a) සහ 4(b) ප්රස්තාර මගින්
වපවනන පිමදි සවස්4ාලවේ වැඩිම අකුණු
(b)
ප්රමාණයක් ඇතිවන බව පැහැදිලි වේ. ඒ අනුව (a)
සවස වෙ4ත් (02:00pm) හයත් (06:00pm) 03.රූපය පළමු අන්තර් වම සවේ සාමානය මාසි4 අකුණු
(a) මාර්තු මාසවේ අකුණු වයාේතිය (b) අවප්රේ් 
අතර 4ාලය තුලදී අකුණු ඇතිවීම පපිමමයක් වයාේතීන්.
මාසවේ අකුණු වයාේතිය
වන බව වපවන්.

(a)

(b)

04.රූපය - පළමු අන්තර් වම සමතුල ෙවවසේ අකුණු
නිීමක්ෂිත 4ාල වයාේතීන්. (a ) මාර්තු මාසය (b) අවප්රේ් 
මාසය

(a)

වර්තමානවේ ප්රමුඛ්වපව්  4ාලගුි.4 සහ
වද්ශගුි.4 වසේවා සපයන ආයතනයක් වන
European Center for Medium-Range
Weather Forecasting (ECMWF) ආයතනවේ
පර්වේෂ4යන් විසින් හුනන්වා වෙන ලෙ Universal Thermal Climate Index (UTCI) සාර්ව
පණුසුේ වද්ශගුණ ෙර්ශ4ය වයොො ගනිමින්
ලං4ාවේ මාර්තු සහ අවප්රේ්  මාසවල, සල4න
වේලාවන් වලදී එම UTCI අගයන් සිතියේ ගත

(c)

(b)

(d)

07.රූපය - අවප්රේ්  මාසවේ විවිෙ වේලාවන්හිදී ගණනය 4රන ලෙ සාර්j පණුසුේ වද්ශගුණ ෙර්Y4වේ
(UTCI) අගයන්. (a) ෙහව්  12.30 අවස්තාව. (b) ෙහව්  01.30 අවස්තාව. (c) ෙහව්  02.30 අවස්තාව.
(d) ෙහව්  03.30 අවස්තාව.

4රන ලදී. (සාර්ව පණුසුේ වද්ශගුණ ෙර්ශ4ය යනු කුමක්ෙ පිළිබඳව වැඩිදුර ෙැන ගැනීමට
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Vol.1

අවසාන වශවයන් ලිපිය සාරාංශගත කිීමවේදී පළමු අන්තර්-වම සේ 4ාලය තුළ ප්රධ්ාන
වශවයන් වියලි පණුසුේ වද්ශගුි.4 තත්වයන් ඇතිවීම සාමානය ලක්ෂණයක් බව
නිීමක්ෂණය 4ල හැකියි. අන්තර් වම සම අයත් මාර්තු, අවප්රේ්  මාස වෙව4න් අවප්රේ් 
මාසවේ එම තත්වයන් අධි4 ස්වභාවයක් ගනී. ව4වසේ වවතත් වමම 4ාලවේ ඇතිවිය හැකි
ජීවිත සහ වසෞඛ්ය අවොනේ අවම 4ර ගැනීමට නිසි පියවර ගැනීම අතයවශය වේ. ඒවා
අතුිමන් ජලය අවම වීම, අකුණු අනතුරු සහ පෂ්ණ අධි4 තත්වයන් වැනි වද්ව්  මගහරවා
ගැනීම ප්රධ්ාන වේ. සිරුරට අවශය තරේ ජලය පානය කිීමම, පෂ්ණ අධි4 ෙහව්  වේලාවන්
වලදී එළිමහන් ස්ථානවල වැඩ කිීමවමන් හැකි පමණ වැළකී සිටීම සහ එවන් අවස්ථා මග
හැිමය වනොහැකි නේ විටින් විට ක්රියා4ාර4ේ නවත්වා විවේ4 ගැනම අවශය විය හැකියි.
විවශේෂවයන්ම අකුණු සහිත අවස්තාවන්වලදී එළිමහන් ක්රියා4ාර4ේ වලින් වැළකී
ආරක්ෂිත ස්ථානය4 වහ වගොඩනැගි් ලක් තුල සිටීම ඉතාමත් අවශය වේ.

Issue 2
පිනි සහ ල් ම තුහින ඇති න්මන් මකමසේද

හිමිදිිම පෙෑසන පින්වනන් වහ ම්  තුහින මගින් වැසී ඇති විට වපොළව සහ ගහව4ොළ
ඇසට මනරේ ෙසුනක් වසේම සිතටෙ ඉමහත් සතුටක් ෙනවයි. පිි. ලං4ාවේ ඕනෑම
පළාත4 ෙක්නට හැකි වුනෙ ම්  තුහින වබොවහ විට මධ්යම 4දු4රවේ නුවරඑළිය සහ ඒ
ආසන්න ප්රවද්ශ වලින් ජනවාිම සහ වපබරවාිම 4ාලවලදී හිමිදිිම පෙෑසන පමණක් ෙක්නට
ලැවබ්. ම්  තුහින බැලු බැ් මට ඇසට සුන්ෙර ෙසුනක් වුවෙ 4ෘෂි4ර්මාන්තයට නේ
එතරේ සුබොයි වනොවේ .

රූපසටහන් සඳහා වයොොගත් ෙත්ත.
01. (a)(b)(c) සහ (d) – ECMWF’s ERA-5 Reanalysis data (1979-2019)
02. (a)(b)(c) සහ (d) - ECMWF’s ERA-5 Reanalysis data (1979-2019)
03. (a) සහ (b) - GLD 360 lightening strokes data over the years 2015 - 2018 from
Department of meteorology, under the Finnish Meteorological Institute under the Severe Storm Warning Services for Sri
Lanka (SSWSS) project
04. (a) සහ (b) - GLD 360 lightening strokes data
06. (a)(b)(c) සහ (d) - ECMWF’s UTCI calculations based on ERA-5 Reanalysis data
(1979-2021)
07. (a)(b)(c) සහ (d) - ECMWF’s UTCI calculations based on ERA-5 Reanalysis data
(1979-2021)

පිනි සහ ම්  තුහින වෙ4ම ඇති වන්වන් ස්පර්ශ වන වාතවේ
පෂ්ණත්වය තුෂාර අං4යට (dew point) වඩා පහළට වගොස්
පෘෂ්ඨය මත ජලය ඝනීභවනය වන විටය. වමවලස වාතවේ
පෂ්ණත්වය අඩු වීම කිහිප ආ4ාරය4ට සිදුවිය හැ4. ඒවානේ

පිමශීලනයන්
1.
2.

3.
4.
5.

සිතල පෘෂ්ඨ සමග ස්පර්ශ වීවමන් ,
සිතල වාුර සමග මිශ්ර වීවමන්,
විකිරණ වලස පිටවීවමන්
වාතය ඉහළ යනවිට වන ප්රසාරණවයන්

Lightening Hazards Profiles of Sri Lanka. Chapter 06. UNDP-DMC
Di Napoli C., et al.,(2018): “Assessing heat-related health risk in Europe via
the Universal Thermal Climate Index (UTCI)”, International Journal of Biometeorology (2018) 62:1155–1165, https://doi.org/10.1007/s00484- 018-15182
User guide of Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).
Climate newsletter Vol 02. - Department of meteorology www.meteo.gov.lk

පෂ්ණත්වය ජලවේ හිමාං4යට වඩා අඩු පෂ්ණත්වයක් ඇති විට
ජල වාෂ්ප වස්තූන් සහ ගස් මත සෘජුවම තැන්පත් වීවමන් ම් 
තුහින ඇති වන අතර වාතවේ පෂ්ණත්වය හිමායන මට්ටමට
වඩා වැඩි වන විට පිනි ඇතිවේ.
ඒ සඳහා හිත4ර 4ාලගුි.4 සාධ්4 අතර පැහැදිලි අහස, සැහැ් ලු සුළ , සහ ප්රමාණවත්
පාංශු වතතමනය ඇතුළත් වේ. රාත්රිවේ පෘවිවි පෘෂ්ඨයවයන් පෂ්ණත්වය දිගු තරංග වලස
විවම චනය වීවමන් පෘවිවි පෘෂ්ඨය සිසි්  වීම සිදුවේ. එමගින් ඝනීභවනය සඳහා
පෂ්ණත්වය තුෂාර අං4ය ෙක්වා අඩු කිීමම සිදු වන අතර පස වබොවහ විට පිනි සහ ම් 
තුහින සඳහා වතතමනය ලබා වෙන ප්රභවය වේ. එම ආ4ාරවයන් රා්රී 4ාලවේ පණුසුේ හා
වතතමනය සහිත පස සිසි්  වීම පිනි සහ ම්  තුහින සෑදීමට පප4ාීම වේ.

මලිත් ප්රනාන්දු - 4ාලගුණ විෙයාඥය
ජාති4 4ාලගුණ විෙයා මධ්යස්ථානය
ව4ොළඹ.

පැහැදිලි අහස විකිරණ දිගු තරංග වලස පෘවිවි පෘෂ්ඨවයන් අභයව4ාශයට පපිමම මුො
හැීමමට ඉඩ සලසයි. නමුත් වළාකුළු පිිම අහස අවවශ ෂණය 4ර ගන්නා දිගු තරංග
විකිරණ නැවත වපොළව වෙසට සහ වාුරවග ලයට විවම චනය හා පරාවර්තනය 4රන අතර
එමඟින් වපොළව සිසිලනය සිදු වීම වළක්වයි.
සැහැ් ලු සුළ වපොළව ආසන්නවේ මඳක් ඉහළින් ඇති වාතය සම මිශ්ර වීම වැළැක්වීම
සඳහා ඉතා වැෙගත් වේ. වාතය ිණම සිට සිසි්  වන විට, ඉහළින් ඇති ඕනෑම මිශ්රණයක්
සාවේක්ෂව පණුසුේ වේ. සුළං වේගය වැඩිවත්ම ඉහළින් ඇති පණුසුේ වාතය වපොළව
වෙසට වගන එයි. එවිට පෂ්ණත්වය තවදුරටත් පහත වැටීම නතර 4රයි. පිනි සහ ම් 
තුහින ඇති වීමට ප්රවණතාවක් ඇති වන්වන් සුළ ප්රභල වන විට වනොව සුළ මෙ වන
විටය. විවශේෂවයන් පස වතත් වන විට, ආසන්න වාතය වේ ජල වාෂ්ප සාන්ද්රණය පෘවිවි
පෘෂ්ඨයට වඩා වැඩි වේ. වැඩි වතතමනයක් සහිත වාතය සිසි්  වන විට, වමම වාතය
මුලින්ම ඝනීභවනය ඇති 4රයි.
පාංශු වතතමනය පිනි (විවශේෂවයන් අධි4 පිනි නිපෙවීමට අතිශයින් වැෙගත් වේ. සතියකින්
වහ වෙ4කින් වර්ෂාව වනොලැබුණු වියළි 4ලාපවල පෙෑසන පිනි (විවශේෂවයන් අධි4 පිනි
ඇතිවීවේ සේභාවිතාව වබවහවින් අඩුය. වර්ෂාවකින් පස වහොඳින් වපො වා ගත් පසු,
වාෂ්පී4රණය හරහා පවසහි වතතමනය නැති වීමට දින කිහිපයක් ගත වේ. වහොඳ
වැස්සකින් පසු රාත්රිය පැහැදිලි නේ, විවශේෂවයන් බුදල වෘක්ෂලතා, පැහැදිලි අහස සහ
සැහැ් ලු සුළ සහිත 4ලාපවල ඉදිිම දින කිහිපය සඳහා සෑම පෙෑසන4ම පිනි අවේක්ෂා
4ළ හැකිය.
ම්  තුහින තැන්පත් වීවමන් වභ ග වලට
හානි සිදුවේ. එවසේ සිදු වන්වන් සීතල
පෂ්ණත්වය නිසා වනොව ප්රධ්ාන වශවයන් ශා4 ෛසල විජලනය 4ර ෛසල වලට තුවාල
සිදු 4රයි. එබැවින් වබ ග ආරක්ෂා කිීමමට 4ෘෂි4ර්මාන්තවේදී විවිධ් ක්රමවේෙ භාවිතා
4රයි.
අනුෂා වර්ණසුිමය - අධ්යක්ෂ

4ාලගුණ විෙයා වෙපාර්තවේන්තුව
ව4ොළඹ.
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February :

January :

(
(a)

(b)

(c)
Figure:3 (a).30-year averages of the rainfall (mm) in February, (b). Received rainfall
(mm) in February 2022, (c). Rainfall anomaly (mm) in February 2022.

Figure:1 (a).30-year averages of the rainfall (mm) in January, (b). Received rainfall (mm)
in January 2022, (c). Rainfall anomaly (mm) in January 2022.

Above normal rainfall was reported in the Eastern, Northern, and North-Central
provinces and in the Galle district. Below normal rainfall was reported in Central
and Uva provinces, as well as in Mannar, Kurunegala, Hambantota, and also in
Colombo districts. The highest positive rainfall anomaly has been experienced in
the Trincomalee and Polonnaruwa districts. Most of the hydro catchment stations
located along the western slopes of the central hills reported below-normal rainfall. The highest accumulated rainfall has been received by the Polonnaruwa district. But the highest rainfall received during the 24 hours was 170.8mm at Awissawella on February 12th.

Below normal rainfall was reported from most of the principal meteorological
stations, except stations located in the eastern parts, where above normal rainfall
was reported. Most of the hydro catchment stations located along the western
slopes of the central hills reported below-normal rainfall. Showery conditions were
enhanced from January 2nd to 9th over eastern parts and adjoining areas, with
extremely heavy falls exceeding 158.7 mm at Vakanari Wewa, Batticaloa on January 3rd.

Figure:2 Maximum and Minimum temperature offset of main meteorological stations in
Sri Lanka during the month of January 2022.

Figure:4 Maximum and Minimum temperature offset of main meteorological stations in
Sri Lanka during the month of February 2022.

Mostly above-normal day temperatures were experienced during the month of
January 2022, except for the days between January 20th and January 28th, where
below-normal day temperatures were experienced. Night temperatures over most
parts were also above normal until the 20th, except for the days between the 20th
and 28th, where below normal night temperatures were reported in most of the
stations.
Figure 9: Total lightning
flash per square kilometer
(flash density x 103) during
month of April 2021 (Data:

Max temperatures were above normal except on 10-13th and on 19th days of the
month. Night temperatures were below normal during the periods from 1-10th and
15-18th.
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March :

Previous Month highlights
(Month of April-2022)
* Highest rainfall
280.6 mm at Detanagalla on 27th April 2022.

* Maximum of Maximum Temperature
Figure:5 (a).30-year averages of the rainfall (mm) in March, (b). Received rainfall
(mm) in March 2022,(c). Rainfall anomaly (mm) in March 2022.

37.1 0C at Mulathivu on 30th January 2022
* Minimum of Minimum Temperature
9.5 0C at Nuwara Eliya on 01st January 2022

A low-pressure area has formed in the Southeast Bay of Bengal and the adjoining South Andaman Sea area, and it was affected by the weather over Sri Lanka.
Under the influence of the aforementioned low-pressure area, showery conditions in Northern, North-central, Eastern, and Uva provinces and in Matale
district were enhanced. Above normal rainfall was reported in most places in Sri
Lanka except the North-Western, Uva and North-Central provinces, as well as in
Gampaha and Colombo districts and the coastal region of the Kalutara district.
Most of the hydro catchment stations located along the western slopes of the
central hills reported above-normal rainfall. Significantly above-average rainfalls
were received at Trincomalee (287.4%), Kotmale (233.2%), Ukuwela (226.7%)
and Samanalawewa (220.2%).

REDUCED SURFACE ALBEDO AND FASTER LOCAL WARMING: THE MELTWARMTH-MELT FEEDBACK CYCLE

Fig-Sea-ice albedo feedback cycle (Source: UCLA Center for Climate Science)
Light surfaces, such as sea ice, are highly reflective and bounce sunlight away
from the Earth. As rising global temperatures melt sea ice, the amount of light
surface is reduced, revealing the darker surface of meltwater and the ocean
below. Darker surfaces in turn absorb more solar radiation. As a result, surface air
and sea temperatures increase, further accelerating local warming and sea-ice
melting (source-WMO NO 1271).

In the past twenty-seven years,
global mean sea level has risen
approximately 3.2 (± 0.3) mm per
year.

Figure:6 Maximum and Minimum temperature offset of main meteorological stations in Sri Lanka during the month of March 2022.

Mostly above-normal day temperatures were reported in most of the stations,
except for the first five dates of the month. Mostly above-normal night time
temperatures were experienced in most stations except the first week. Significantly high night time temperatures were reported during the 17th through 21 st
of March in most places.

Sea-level rise is primarily
affected by Ocean Heat
Content (OHC), because
water expands as it
warms, and by glacier
mass, when glacial ice
melts into the sea. Rising
sea levels pose significant
physical and financial risks
to coastal communities,
food systems and ecosystems. sea-level rise poses
significant threats to
sustainable development.
(Source-WMO No 1271)
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Rainfall Forecast for the
months of May , June & July 2022
Seasonal Rainfall Forecast for May-July
This consensus climate outlook for May to July 2022 season over Sri Lanka has
been developed through an expert assessment of the prevailing global climate
conditions influencing the South Asian climate and seasonal forecasts from different climate models around the world. Currently La Niña conditions are prevailing
in the tropical Pacific Ocean and it is expected to continue through summer 2022
and return to neutral during thereafter. Neutral Indian Ocean Dipole (IOD) conditions are prevailing over the Indian Ocean and there is a possibility of negative IOD
development in May and continue during the season. These parameters are
known to influence the climate variability over Sri Lanka. Careful consideration is
also given to other regional and global factors as well as the intraseasonal variability of the region that can affect the rainfall and temperature patterns over the
country.

Fig 2:

Fig 3:

Fig 2: shows the probabilistic forecast for Maximum Temperatures during AMJ season 2022.
Fig 3: provides the probabilistic forecast for Minimum Temperatures during AMJ season 2022.

There is a higher chance of experiencing slightly above the normal Maximum
Temperatures in Anuradhapura, Kurunegala, Gampaha, Colombo, Galle, Hambantota, Rathnapura, Kandy, Nuwara Eliya, Trincomalee and Batticaloa districts
and below the normal Maximum temperatures in Puttalam, Badulla and Ampara
districts (Fig 2) for the MJJ season 2022.

Seasonal Rainfall Forecast for May–July 2022(MJJ 2022)

Accordingly, there is a higher posibility of experiencing slightly below the normal
Minimum Temperatures in Mannar,Vavuniya, Aanuradhapura, Trincomalee, Kurunegala, Nuwara Eliya, Badulla and Galle districts and slightly above the normal
Minimum Temperatures in Puttalam, Colombo, Gampaha, Rathnapura, Hambantota, Kandy, Ampara and Batticaloa districts (Fig 3) during MJJ season 2022.
Note: Temperature forecasts are not available for Kegalle, Matara, Matale,
Mulative, Kilinochchi, Polonnaruwa, Monaragala, Jaffana, and Kalutara districts
due to unavailability of long-term temperature observation data.

Probabilistic Temperature Forecastfor May 2022
Fig 1.Consensus Probabilistic Monthly rainfall forecast for MJJ 2022

Below normal rainfalls are expected in Southern and Southwestern parts and no
clear signal for remaining areas of the country for the season of MJJ 2022 (Fig. 1).

Monthly Rainfall Forecasts for May, June & July 2022
For the month of May
There is a possibility for slightly above normal rainfalls over Northern province
and no clear signal for other areas where there are equal probability of having
above or near or below normal rainfalls during the month of May 2022

For the month of June
Fig 4:

There is a probability for below normal rainfall over Southern and Southwestern
parts and no clear signal for remaining areas of the country for the month of June
2022.

Fig 5:

Fig 4: shows the Probabilistic forecast for Maximum Temperatures in Sri Lanka during May 2022.
Fig 5: shows the Probabilistic forecasts for Minimum (night) temperature forecast for Sri Lanka

For the month of July
Accordingly, there is a chance of experiencing slightly below the normal Maximum
(day) temperatures in Vavuniya, Anuradhapura, Puttlum, Kurunegala, Colombo,
Gampaha, Galle, Hambantota, Kandy, Nuwara Eliya and Badulla districts and
above the normal Maximum (day) temperatures in Ampara district for the month
of May 2022. (Fig 4)

There is no clear signal and there exist equal probabilities for below or near or
above normal rainfalls over the country during the month of July 2022.

Temperature Forecast for the
months of May , June & July 2022

during May 2022. Accordingly, there is a chance of experiencing slightly above the
normal Minimum Temperatures in Mannar, Vavuniya, Anuradhapura, Puttlum,
Kurunegala, Colombo, Gampaha, Galle, Hambantota, Ratnapura, Kandy, Nuwara
Eliya , Ampara and Trincomalee districts and below the normal Minimum temperatures in Badulla district for the month of May 2022.(Fig 5)

Seasonal Probabilistic Temperature Forecast for
May—July 2022(MJJ2022)
The probabilistic Temperature forecast for May-July 2022 season (MJJ) for Sri
Lanka is given below.
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Global Weather Forecast
(Source: bhttps://apcc21.org/ser/outlook.do?lang=en)





Climate Outlook for April 2022 ~ September 2022

The APCC ENSO Alert suggests “La Niña WATCH” for April – September 2022.
During February 2022, negative sea surface temperature anomalies were observed
over the central and eastern tropical Pacific. The Niño3.4 index is expected to be
below -0.7℃ and gradually increase to -0.2℃ through the forecast period. Based on
the running 3-month mean Niño3.4 index, the latest APCC ENSO outlook suggests
an around 60% chance of La Niña conditions with weak intensity for April – June
2022, which gradually decreases. Meanwhile, ENSO-neutral conditions are likely to
be gradually intensified and then dominant (~56%) during July – September 2022.



Strongly enhanced probability for above normal temperatures is predicted
for southern USA, and enhanced probability for above normal temperatures is
predicted for Eurasia (excluding India and the Indochinese Peninsula) and northern
Africa for April – September 2022.



For the same period, a tendency for above normal precipitation is predicted
for India and Australia.

Temperature and Precipitation Outlook for
April 2022 ~ June 2022








Strongly enhanced probability for above normal temperatures is predicted
for the Arctic, Pacific (excluding the Gulf of Alaska, Philippine Sea, central
and eastern tropical Pacific, and the southern South Pacific), maritime continent, New Zealand, eastern Russia, East Asia (excluding eastern China), the
Middle East, eastern Indian Ocean, southern USA, northern Mexico, the
Caribbean Sea, tropical and subtropical Atlantic.
Enhanced probability for above normal temperatures is expected for Eurasia
(excluding India and the Indochinese Peninsula), Africa, the Indian Ocean,
Argentina, and the Antarctic.
Strongly enhanced probability for below normal temperatures is predicted
for the central and eastern tropical South Pacific.
Enhanced probability for near normal temperatures is expected for northern
South America, off-equatorial North Atlantic.
Enhanced probability for above normal precipitation is predicted for the
Figure 9: Total lightning
flash per square kilometer
(flash density x 103) during
month of April 2021 (Data:
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western and central tropical Pacific (excluding equatorial region), eastern
Indian Ocean, and northern South America. A tendency for above normal
precipitation is expected for the Arctic, eastern Russia, central China, India,
the Indochinese Peninsula, Australia, and the tropical Atlantic.
Strongly enhanced probability for below normal precipitation is predicted for
the equatorial Pacific. Enhanced probability for below normal precipitation is
expected for USA and Argentina. A tendency for below normal precipitation
is predicted for Central Asia, Europe (excluding Northern Europe), and the
western Indian Ocean.

