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Cyclone “Burevi” across Sri
Lanka
The cyclonic storm, “Buravi” crossed Sri Lanka after 20
years, on 02nd December 2020 . It had been originated
as a Low-Pressure area in the Southeast Bay of Bengal
on 28th November 2020.
Under favorable environmental conditions,
it had been intensified
into a Depression,
(0530 hrs /0000 UTC30.11.2020),
Deep
Depression (01.12.2020
early morning), subsequently into Cyclonic
Storm “Burevi‟ over
Southwest Bay of BenSource: India Meteorological
gal (1730 hrs /1200
Department
UTC) on 01st December
2020. Continuing the
west-northwestward movement, it crossed Sri Lanka
coast close to north of Trincomalee in-between
Kuchchaveli and Thiriyayi between 2230 and 2330 hrs
(1700 & 1800 UTC) of 2nd December 2020. It had maximum sustained wind speed of 80-90 kmph gusting to
100 kmph. It left the country between Mannar and
Poonerin, on mid-day 03rd December. It crossed Pamban area (India) around 0800 UTC on 3rd. Thereafter it
was remained practically stationary over Gulf of Mannar close to Ramanathapuram district coast for
nearly 36 hours and gradually weakened into a
-marked
Low-pressure
area around 1130 hrs /
0600 UTC) of 05th December. Fairly widespread
rainfall with heavy to very
heavy rainfall had been
occurred in Northern
parts and scattered ex- Source: India Meteorological
tremely heavy rainfall
Department
(>200mm) occurred over
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2020 was the second-warmest year on record
based on NOAA’s temperature data, and land
areas were record warm.
Averaged across land and ocean, the 2020
surface temperature was 1.76° F (0.98° Celsius) warmer than the twentieth-century average of 57.0°F (13.9°C) and 2.14˚F (1.19˚C)
warmer than the pre-industrial period (18801900).
Despite a late-year La Niña event that cooled
a wide swath of the tropical Pacific Ocean,
2020 came just 0.04˚ Fahrenheit (0.02˚Celsius)
shy of tying 2016 for warmest year on record.
Earth’s temperature has risen by 0.14° F
(0.08° C) per decade since 1880, and the rate
of warming over the past 40 years is more
than twice that: 0.32° F (0.18° C) per decade
since 1981.
The 10 warmest years on record have occurred since 2005.
From 1900 to 1980 a new temperature record
was set on average every 13.5
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northeastern parts of Sri Lanka due to this system
during the 02nd December night.
The following figure represents upper air wind pattern
(fig.a:850hpa, fig.b:700hpa, fig.c:500hpa) during the
day cyclone passed Sri Lanka. It lay centered close to
North-eastern part of the country.

(a)

(b)

©
nd

Figure: Upper Air wind pattern on 02 December 2020

*Highlights
The cyclone caused high winds, heavy rainfall and flash
floods in low lying areas
in Northern and Eastern
provinces.
By 2nd Dec 2020 evening,
the authorities proactively evacuated over 13,758
people living in the eastern coastal areas in North
and East, due to high risk
of heavy rain, high winds
and storm surge (source:
Disaster
management
Center).
Department of Meteorology, Sri Lanka issued warnings
in advance and daily online weather briefings were
carried out with relevant authorities. Around 10,336
people were displaced in 79 evacuation shelters in
Northern and Eastern provinces (source: Disaster management Center). Disaster Management Center reports
that a total of 12,252 people is affected by cyclone
influenced inclement weather across 6 districts.
(Source: Red cross)
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අන්තර්ජේතිවව ලං ළිබදගත්මක ලං ස දපතඋන්ට  ලං අුපව ලං UTCI පසරපේ උ ලං නතති ලං පට්ට  ද ලං (stress level)
? උ  ලං උට  ත්මක ලං ුසුම් ද ලං ස  ලං සීත ලං වේකණය
ේ ලං කපෑප ලං ත සේරු ලං වරයි ලං . ලං සෑප ලං පට්ට පවප ලං
UTCI අගඋන් ලංපරේසඋ ලංිමශේිතව ලංඅර්  ලං? වේ ලංඇති ලංඅතර, ලංිනිමසේ ලංදුරුර ලංසී ෑ ලංපසරසරඋට  ලං? වන ලං
වේයිව ලං ේ ලංතේපගතිව ලං ප්රතිචේර ලං (physiological and thermoregulatory responses) එප ලංඑ  ලං
එ  ලංපට්ට ප ලංපගින් ලංිමරුපනඋ ලංවරයි. ලං ලං ලං
1981 දුට  ලං 0000 ලං ? වේ ලං ූව ලං වසර ලං ති ව ලං ුසුම් ද ලං ේශණය  ලං ?ර්ශව ේ ලං පේදුව ලං සේපේනය ලං ?ත්මකත ලං
විශේ ල්පෂ උට  ලංඅුපව ලංඅ ේල්ප ලංස  ලංපීයි ලංපේස ලංවක ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලං වර ඩ ලංප්ර ේශ ලංවි ශේෂ උන් ලං
සේනේිතර, ලං වඋඹ, ලං ුුරරු ලං
ස  ලං නී ගනිතර ලං ප්ර ේශ ලං
ුසුම් ද ලං
වේකණය උ ලං
ේුර වන් ලං
පධයසේ  ලං
නතතිඋවට  ලං (moderate
heat stress) උට ත්මක ලං වන ලං
ව ලං පනීඋයි ලං (ූපපඋ-0). ලං
අ ේල්ප ලං පේසඋ ලං කපෑප ලං
ඉ කප ලංපේසඋ ලං ව ලං ප න්. ලං
ශ්රී ලංකාවේ ක ලංජන ලංතනත්මකවඋ ලං
ඉ කප ලං සේනේිතර ලංප ේ ත්මක ලං
ග දප , ලං
වේ ඹ ලං ස  ලං
ූපපඋ 02: ලංවසර ලං30ව ලං?ත්මකත ලං(0 80 ලං- ලං0000) ලංඇම් රන් ලංශ්රී ලංකාවේව ලංස? ේ ලංසවසන ලංක? ලං
වළුතර ලං දිසේි ව ලං වක ලං
සේර්ව ලංුසුම් ද ලං ේශණය  ලං?ර්ශව ේ ලංපේදුව ලංසේපේනය
වර ඩ ලං ප්ර ේශ ලං වකට  ලං
පේර්ුර, ලංඅ ේල්ප ලංස  ලංපීයි ලංපේස ලංුරන ලංපුරේප ලංුසුම් ද ලංවේකණය
ේ ලං කපෑප ලංපීව.ප ලංවි ශේෂ ලං ක. ලං
වි ශේෂ උන් ලං අ ේල්ප ලං පේස ේ ලං දී, ලං පවතින ලං වීර්වක ලං ම් ා ලං රට ේව, ලං ඉ ක ලං සේ ේ ෂ ලං නර්ද්රතේවඋ, ලං
ඉ ක ලංවුර ගේමකඋ ලංුෂේ ත්මකවඋ ලංස  ලංශ්රී ලංකාවේව ලංනරිත ලංඅ ෂේාශ ලංවකට  ලං ේදින් ලංම්ර්උඋ ලංවියාර  ලං ලං
කීබීප ලංිමසේ ලංපධය ලංවියාර  ලංුෂේ ත්මකවඋ ලං(MRT) ඉ  ලංඅගඋ  ලංගීනීප ලං පප ලංතත්මකත්මකවඋට  ලං ේුර ලං
කස ලං වීනේගත ලං ීයාඋ. ලං ශ්රී ලං කාවේව ලං අවට  ලං සේගරඋ ලං පුරළිට  ලං ුෂේ ත්මකවඋ? ලං වර ඩ ලං .ර ේ ලං
පසරසර ලංුසුම්ප ලංඉ ක ලංඋේප ලං ව රිත ලං කපේන ලං ව ලංඅ ේ ෂේ ලංවක ලං ීව ලං. ලං
1981 දුට  ලං0000 ලං? වේ ලංූව ලං?ශව ලංුරන ලංුරක ලං වේ ඹ ලංනගර ේ ලංුසුම් ද ලං ේශණය  ලං?ර්ශවඋ ලංඑිත ලං
පේදුව ලං සේපේනය උන් ලං අපගපනඋ ලං රුපඋ-3 ලං පගින් ලං ? වේ ලං ඇත. ලං එපගින් ලං පී ීදිලි ලං වන ලං චඩේ ලං
වී?ගත්මකප ලං වේර උ ලං වන් න් ලං පප ලං ?ශව ලං ුරනව ලං වේකඋ ලං ුරක ලං ුසුම් ද ලං ේශණය  ලං ?ර්ශව ේ ලං
ක්රිනව ලං වීි ම්ප  ලං වීනේගත ලං ීයා ලං ම්පයි. ලං එිත ලං අගඋ ලං 0000 ලං වසර ලං අවසන ලං වන ලං විට  ලං වසර ලං 30ව ලං
ේශණය  ලංවි?යේත්මකපව ලංඅගඋන්ට  ලංසේ ේ ෂව ලං ලං0.  ලං0C පප  ලං ක. ලංවස ර් ලංුසුම් දප ලංවේකඋ ලංුරක ලං
පධයසේ  ලංනතති ලං(moderate heat stress) පට්ට පව ලංපවතින ලං වේ ඹ ලංනගර ේ ලං පප ලංවීි ම්ප ලං
වඩේත්මක ලංඅවධේනඋට  ලංගතුරුර ලංඅගඋ  ලං ක. ලං ලං
නේගසරව ලං සීකම් ද ලං වර උ, ලං
අනේගත ලං
කශ ති ලං
අවශයතේවඋ ලංළිබද ? ලංසීකම් ද ලං
යාත්  දදී ලං
පන්ප ලං පේනව ලං
උ පීවීත්මකප ලං
ව රිත ලං
පේසරසසරව ලං ුසුම්ප ලං පගින් ලං
ඇති ලං වක ලං ීයා ලං කපෑප ලං
ත සේරු ලං යාත්ප ලං ස? ේ ලං
අවසන් ලං?ශවඋ ලංුරක ලං(0000 ලං- ලං
ූපපඋ 03: ලං0 80 ලංවසර ලංදුට  ලං0000 ලංවසර ලං? වේ ලං වේ ඹ ලංනගර ේ ලංසේර්ව ලංුසුම් ද ලං
0000) ලං පප ලං ඉ ක ලං උෑප ලං
ේශණය  ලං?ර්ශවඋ ලංඑිත ලංපේදුව ලංසේපේනය උන් ලංඅපගපනඋ ලං
ළිබද ? ලංතවවීරට ත්මක ලංඅධයඋනඋ ලං
වකුරුර ලං ක. ලං  ද ලං ළිලි ? ලං තේරුරරු ලං මීකග ලං වේකේප උන් ලං ඔ  ලං වත ලං ගන ලං ඒපට  ලං
කේ පේ රේත්මකුර ලං වින.

ශ්රී ලංකාවේ ක ලංවේකණය උ ලංුසුම් ද ලං? ලං
සේර්ව ලංුසුම් ද ලං ේශණය  ලං?ර්ශවඋ ලං(Universal Thermal Climate
Index – UTCI ) ඇම් රන් ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංපේසරසසරව ලංුසුම්ප ලංළිබද ? ලං
වි?යේත්මකපව ලංවිපසේ ලං ීමකප
පෑත ලංවසරවකදී, ලංපේනව ලංඋ පීවීත්මකප ලංස  ලංපසරසරඋ ලංසපග ලංසමීප ලංස ද න්ධව ද ලං? වන ලංප ජන ලං
සෞඛ්යට  ලං අිතතවර ලං කස ලං කපේන ලං නන්තිව ලං වේකණය  ලං වි?යේත්මකපව ලං දුවීම් ද ලං ල ක ලං කස ලං
අනේවර උ ලංම් ලංති ේ. ලං ු?ේ ර උ  ලං කස ලංවර්තපේන ේ ලං ුසුම් ද ලංතරාග ලං(heat waves) ස  ලං
ශීත ලංවේකණය උ ලං ේ ලංස ද න්ධ ලංුපද්රව, ලං රෝගේුරරම් ද ලංස  ලංපර  ලංඅුපපේතඋ ලංවීි  ලංම්ප ලං ව රිත, ලං
වි ශේෂ උන් ලං රෝගී ලංජන ලංවණ්ඩේඋ ද ලංවක ලං රෝගී ලංතත්මකවඋන් ලංවර්ධනඋ ලං ව රිත ලං පප ලංනන්තිව ලං
වේකණයණිව ලංසාදුේි ලං කපේ ලංති ේ.
දුරු ර් ලං ුෂේ ත්මකවඋ ලං ප්රශසේ  ලං පරේසඋ  ලං ුර  ලං පවත්මකවේ ලං ගිමිනන් ලං ම්වප ම්, ලං සෞඛ්ය ලං ස දපන්න ලං
ක්රිඋේවේත්ත්මකවඋ  ලං ස? ේ ලං ිනිමසේ ලං දුරුරට  ලං ඇති ලං ීයාඋේවට  ලං වේත ේ ලං ුෂේ ත්මකවඋ, ලං නර්ද්රතේවඋ, ලං
ම් ඟ ලං ස  ලං වියාර  ලං (තේප ලං පසරසරඋ) ලං වීිම ලං පේසරසසරව ලං සේධව ලං රේශිඋ  ලං සෑප ලං දිනවප ලං අභි උෝග ලං
වරයි. ලං අිව ලං තේප ලං පසරසරඋන්ට  ලං දිණය ලං කකේව  ලං ිමරේවර උ ලං ම්ප ලං පගින් ලං ිනිමසේ ලං දුරු ර් ලං
සේවභේවිව ලං තේපපේකව ලං උේන්ර උ ලං (thermoregulatory mechanism) වීර්වක ලං විඋ ලං ීව. ලං එඋ ලං
ශේත්සරව ලංඅප ම්තේවඋට  ලං(discomfort)
ේුර ලංවිඋ ලං ීයා ලංඅතර, ලංතේපඋ ලං ේ ලංස ද න්ධ ලං රෝග ලංස  ලං
අවසේන ේ ලං පර උ ලං වුව? ලං කගේ ලං වක ලං ීව. ලං ක්රිනවව ලං වර්ධනඋ ලං වන ලං පවීිම ලං තත්මකත්මකව ලං පගින් ලං
පේනව ලං ඵක?ේයිතේව හීනම්ප ලං  ලං ස  ලං අිව කශ ති පසර භෝජනඋ වීිම සේපේජීඋ ස අර්ිව
ගීට ළු ගනනේව අනේගත ේදී ිමර්පේනඋ ලං විඋ ීයා වට  වි?යේඥයියින් පු රෝව න දුවීවර
ඇත. ප සේ ලං ඇතිවිඋ ලං ීයා ලං විපත්මක ලං අවප ලං යාත්ප ලං සඳ ේ ලං  ලං එවීිම ලං තත්මකත්මකව? ලං වේකණය  ලං
ිමිනතිවර උට  ලංඇුරකත්මක ලං වේට , ජනතේවට  ලං?ර්ශව ලංඅුපසේර උන් ලංප්රවේශ ලංයාසරප ලං  ද ලංවන ලංවිට  ලං
ේ ෝ ලංජේතිව ලංවේකණය  ලංවි?යේ ලං සේවේ ලංවිදුන් ලංක්රිඋේත්මකපව ලංවරිනන් ලංපව..
ිනිමසේ ලං දුරුරට  ලං කපේන ලං පසරසර ලං ුෂේ ත්මකවඋ ලං ත සේරු ලං යාත්ප ලං ස? ේ ලං ගෝමකඋව ලං විවිධ ලං ස දපත ලං
ුෂේ ත්මකව ලං?ර්ශව ලංභේවිතේ ලංවරයි.වේකණය වි?යේ ලං ?පේර්ත  දන්ුරව ලංපගින් ලං?ීනට  ලංභේවිතේ ලංවරන ලං
ුසුම් ද ලං?ර්ශවඋ ලං(Heat Index) ඒ ලංස? ේ ලංඑ  ලංු?ේ ර උයා. පප ලං?ර්ශවඋ ලංමූලිව ලංවශ උන් ලං
ුෂේ ත්මකවඋ ලංස  ලංනර්ද්රතේවඋ ලංපත ලංප?න ද ලංූවව  ලං ක. ලං
සේර්ව ලං ුසුම් ද ලං ේශණය  ලං ?ර්ශවඋ ලං (Universal Thermal Climate Index – UTCI) උුප ලං ඒ ලං
ස? ේ ලං උේ?ේ ලංගන්නේ ලංතවත්මක ලං?ර්ශවඋ  ලංවන ලංඅතර ලං පප ලංලිළිඋ ලංපගින් ලංඊට  ලංඅ?ේකව ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලං
ුසුම් ද ලං ේශණය  ලංතත්මකවඋ ලංළිලි ?ව ලංසේවච්ඡේ ලංවරයි. ලං
සේර්ව ලං ුසුම් ද ලං ේශණය  ලං ?ර්ශවඋ ලං (UTCI) උුප ලං වි?යේව ලං ේ ලං තේෂ උ ලං ළිබද ඳ ලං ුර රෝීයඋ ලං
ස උෝගීතේව ලං ලං(COST) විදුන් ලංජේතයන්තර ලංප්රින.න්ට  ලංඅුපව ලං ලංවසර ලං000  ලංදී ලංඑලි ලං? වන ලංක? ලං
නම්න ලං?ර්ශවඋ  ලංවන ලංඅතර ලංඑපගින් ලංඑබදප න් ලංතත්මකවඋන්ට  ලංිමරේවර උ ලංවන ලංවිට  ලංිනිමසේ ලං දුරුර ලං
ක වන ලං තේප ලං නතතිඋ ලං (heat stress) ත සේරු ලං වරයි. ලං  ලං එඋ ලං ිමර්වචනඋ ලං වරුප ේ ලං “ිනිමසේ ලං
දුරු ර් ලං වේයිව ලං ප්රතිචේරඋන් ලං (? ි උ ලං ිමප?ම්ප, ලං වකමකප, ලං සප ලං තත්මක ලං ම්ප, ලං සතය ලං පසරසරඋ ලං ුරක ලං
ස  ද ලං රුිර ලං ප්රවේ උ ලං ස  ලං සප ලං ස  ලං මුල  ණ් ලං සේපේනය ලං ුෂේ ත්මකවඋ) ලං පුර ලං වරන ලං එබදප න් ලං
පසරසරඋව ලං වේත ේ ලං ුෂේ ත්මකවඋ” ලං කසඋ. ලං පප ලං ?ර්ශවඋ ලං නේගසරව ලං පට්ට   ද ලං දුට  ලං ගෝමකඋ ලං
පසරපේ උන් ලං ? වේ ලං විවිධ ලං ේශණයණිව ලං වකේප ලං ර ේ ලං ඇගයීපට  ලං ක වර ලං ඇති ලං අතර, ලං විවිධ ලං
වේකණය  ලං අනේවීයා ලං ස  ලං ේශණයණිව ලං ප්ර ෂේප  ලං වක ලං ිමර් ේශිත ලං විචකයඋ  ලං කස ලං උේ?වේ ලං
ඇත. ලං
එ සේප, ලං UTCI උුප ලං පේනව ලං සෞඛ්ය ලං සපග ලං
පසරසර ේ ලං ඇති ලං ස ීදිඋේව ලං ත සේරු ලං යාත්  ද ලං
පේනව ලං ජජව-වේකණය වි?යේ ලං ?ර්ශවඋ  ලං
(Human Biometeorology Index) වන ලං අතර ලං
එිත ලං ග නඋ ලං යාත්ප ලං භූතක ලං වේකණය  ලං වි?යේ ලං
පධයසේ ේන ලං ?ත්මකත ලං පත ලං රඳේ ලං පව.. ලං ඒ ලං ස? ේ ලං
ප්රධේන ලං වශ උන් ලං විචකයඋන් ලං තර  ලං උේ?ේ ලං
ගනී. ලං එන ද ලං බි ද ලං පට්ට   ද ලං (මීට ර් ලං 0 ලං  ලං ඉ බදන්) ලං ලං
ූපපඋ ලං00: ලංපධය ලංවියාර  ලංුෂේ ත්මකවඋ ලං(MRT) ළිබද ඳ ලං
ූපපපඋ ලංපී ීදිලි ලංයාත්ප.
වේත ේ ලං ුෂේ ත්මකවඋ, ලං ුරෂේර ලං අාවඋ ලං ( ෝ ලං
සේ ේ ෂ ලං නර්ද්රතේවඋ), ලං ම් ා ලං කගඋ ලං (බි ද ලං පට්ට   ද ලං දුට  ලං මීට ර් ලං 00 ලං  ලං ඉ බදන්) ලං ස  ලං පධය ලං
වියාර  ලංුෂේ ත්මකවඋයි. ලං ලං(Mean Radiant Temperature - MRT)
පිත ලං පධය ලං වියාර  ලං ුෂේ ත්මකවඋ ලං (MRT) උුප ලං ිනිමසේ ලං වියාර  ලං අත්මකවිඳින ලං නවේරඋ ලං ස  ලං එඋ ලං
ප්රපේනේත්මකපවව ලං ිමූපපනඋ ලං වරන ලං  ලං භෞතිව ලං වි?යේත්මකපව ලං ගනනඋ ලං යාත්පයා. පපගින් ලං ිනිමසේ ලං
සිතත ලංපසරසරඋ ලං වල්පළිත ලං වෘෂේ  ලංවසේුරව  ලං කස ලංසකවේ ලංසතය ලං ස  ලං ලං සාීරර්  ලං පසරසරඋ ලංසපග ලං
ිනිමසේ ලං දුවීවරන ලං වියාර  ලං ශ ති ලං ල වපේරුවට  ලං අ?ේකව ලං වල්පළිත ලං වෘෂේ  ලං වසේුර ලං වියාර
ේ ලං
ඒවේවේර ලං ුෂේ ත්මකවඋ ලං ග නඋ ලං යාත්ප  ලං දුවීවරයි ලං (ූපපඋ ලං 00). ලං බි ද ලං පට්ට   ද ලං සූර්ය ලං ේ ලං තේපජ ලං
වියාර  ලංස්රේව ලං(solar and thermal radiation fluxes) ිමත් ෂ  ලං?ත්මකත, ලං පප ලංග නඋ ලංයාත්ප ලං
සඳ ේ ලං උේ?ේ ලංගනී. ලං ලං
පධයප ලංපරේසයිව ලංවේකණය  ලං ිමිනතිවර උ ලං ලංසඳ ේ ලං වන ලං ුර රෝීයඋ ලංපධයසේ ේනඋ ලං(ECMWF)
ඔවුන් ේ ලං ගෝමකඋ ලං ේශණයණිව ලං නීවත ලං විශේ ල්පෂ  ලං ?ත්මකත ලං (ECMWF ERA5 reanalysis)
ප?න ද ලංවර ලංගිමිනන් ලං0 7  ලංදුට  ලං  ද ලං? වේ ලං ලංUTCI ස  ලංMRT අගඋන් ලංග නඋ ලංවර ලංඇති ලංඅතර ලං
පප ලංවිසේතර ලංයාසර ද ලංස? ේ ලංඑප ලං UTCI ?ත්මකත ලංභේවිතේ ලං වරනකදී. ලං ලං පප ලං ?ත්මකත ලංඅුපසේර උන් ලං ශ්රී ලං
කාවේව ලංස? ේ ලංසවසන ලංක?, ලං0 80 ලංවසර ලංදුට  ලං0000 ලංවසර ලං? වේ ලංූව ලංස දපත ලංතිසේ ලං අවුරුවී ලංවේකඋ ලං
සඳ ේ ලංපේදුව ලංසේපේනය ලං?ී වන ලංදුතිඋ ද ලංප ත ලංූපපඋ-0 ලංපගින් ලංිමූපප උ ලං ක. ලං

පසරශීකනඋන්: ලං
Di Napoli C., et al.,(2020): “ERA5-HEAT: A global gridded historical dataset
of human thermal comfort indices from climate reanalysis ”, Geoscience
Data Journal published by Royal Meteorological Society and John Wiley
& Sons Ltd., DOI: 10.1002/gdj3.102
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/s00484018-1518-2
User guide of Thermal comfort indices derived from ERA5 reanalysis, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).
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අන්තර්ජේක උිම)  ද ලංනවේරඋට ප ලංඇස ලංසපග ලංඅර්ධ ලංශීර්ෂ ලං වෝ උ ලංඅාශව ලං 6 ලං  ලංවන ලංපසරදි ලං
සෑ ?න ලංතවත්මක ලංන කෝව ලංව ල්පක  ලං? ලං?ීයාඋ ලං ීයා ලංවුවත්මක ලංඑිත ලං.ව්රතේවඋ ලංඅ (උ.

ේ කෝව

පම්ගිඋ ලංදිනවක ලංසූර්උඋේ ලංවට ේ ලංඉතේ ලංපී ීදිලිව ලං?ර්ශනඋ ලංූව ලංන කෝව ලංව ල්පක  ලංශ්රී ලංකාවේවේසීන් ලං
විසේපඋට  ලං පත්මක ලං ව  ලං අතර ලං වි?ුත්මක ලං ේ ලං මුරිත ලං පේධය ලං ? වන්ප ලං ඒ ලං ළිබද ඳව ලං වේර්තේ ලං වරන ලං කදී. ලං
සප ර ලං අඋ ලං පඋ ලං ම්ර්උ ලං වේ රෝනේව ලං කස ලං ීඳින්වුව? ලං එඋ ලං ඊට  ලං වඩේ ලං ේත්මකපදුන්ප ලං වනසේ ලං
සාදුේිඋ  ලංවන ලංඅතර ලං “සූර්උ ලං ේ කෝව” ලං කස ලං ීඳින් ක. “සූර්උ ලං ේ කෝව” ලං(Solar Halo)
ළිබද ඳව ලංසරකව ලංපී ීදිලි ලංයාත්ප ලං පප ලංලිළි ේ_අරමු යි. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
සූර්උ ලං ේ කෝව ලංවීර්කභ ලංන කෝවපඋ ලංසාදුේිඋයා. ලංසතය ලංවශ උන්ප ලං“සූර්උ ලං ේ කෝව” ලං ලංඋුප ලං
සූර්උඋේ ලං වට ේ ලං ?ර්ශනඋ ලං වන ලං න කෝව ලං ව ල්පකයා. ලං  ද ලං නවේරඋට  ලං චන්ද්රඋේ ලං වට ේ ලං ? ලං න කෝව ලං
ව ලු ලං ?ර්ශනඋ ලං වන ලං අතර ලං ඒවේ ලං “චන්ද්ර ලං
ේ කෝව” (Moon Halo/Lunar Halo) කස ලං
ීඳින් ක.
සේපේනය උන් ලං “සූර්උ ලං
ේ කෝව” ලං  ලං ම්වී ලං පේට  ලං න කෝව ලං ව ල්පක  ලං කස ලං පවතින ලං අතර ලං
වකේුරරයාන් ලංවර්  ලංීරපඋයාන් ලංුර තව ලං? ලං?ීයාඋ ලං ීව. “සූර්උ ලං ේ කෝව” ලං ලංඇතිවන ලංනවේරඋ ලං
සකවේ ලං කමු.
පිතදී ලං ඉතේප ලං වී?ගත්මක ලං
වේර්උභේරඋ  ලං
ඉටු ලං
වරන් න් ලං
පේ ේ ක ලං
දුට  ලං යා කෝ ලං මීට ර ලං උ  ලං ලං
(6 Km) එන ද ලං අි  ලං විදු ලං
??ේ  ලං (00 ලං 000) ලං පප  ලං
ුදුන් ලංසෑ ?න ලංුරනී ලංදුිතන් ලං
වඳි ලං වීිම ලං වන් ලං ූව ලං
ව ේකුලු ලං වර්ගඋ  ලං වන ලං
දුරසේ ලං (Cirrus) පගිිම. ලං
“දුරසේ” ලං ව ේකුළු ලං සෑදී ලං
ඇත්මක ත්මක ලං ඉතේ ලං ුරනී ලං අයිසේ ලං සේ ර ලං වලින් ලං වන ලං අතර ලං පප ලං අයිසේ ලං සේ ර ලං උුප ලං ඉතේ ලං කුඩේ ලං අයිසේ ලං
සේඵටිව ලං ිනලිඋන ලං ග නව ලං එවුරවයා. ලං පප ලං අයිසේ ලං සේඵටිව ලං ෂඩේස්රේවේර ලං වන ලං අතර ලං එිත ලං එ  ලං
මුල  තව ලං ට  ලං සූර්උේ කෝවඋ ලං වීටුසු ලං විට  ලං න කෝවඋ ලං වර්තනඋ ලං න ද ලං සාදුේිඋවට  ලං ක ම් ලං
සේඵටිවඋ ලං ුර ට  ලං ගපන් ලං වර ලං වනත්මක ලං මුල  ත  ලං ර ේ ලං නීවත ලං වර්තනඋ ලං උන ලං සාදුේිඋට  ලං
භේජනඋ ලං විනන් ලං අයිසේ ලං සේඵටිව ලං උන් ලං ඉවතට  ලං ගපන් ලං වරයි. ලං ප සේ ලං වර්තනඋ ලං ම්  ද ලං දී ලං
න කෝව ලං යාර උ ලං ගපන් ලං වරිනන් ලං තිබූ ලං පේර්ග උන් ලං උ ද ලං අපගපනඋ  ලං වත්මක ලං ීත්ප  ලං දුවී ලං
ක. ලං පප ලං න කෝව ලං වර්තනඋ ලං දුවීවන ලං නවේරඋ ලං ප ත ලං ූපප ලං සට  න ලං පගින් ලං ?ී ක.(ූපපඋ ලං
අන්තර්ජේක උිම)

ඉ ත ලංූපපඋ ලංඅුපව ලංිමත් ෂවඋේ ලංස  ලංන කෝව ලංරවුප ලංඅාශව ලං00 ලංනනතිඋ ලංසිතත ලංවන ලං සේ ලං තිබීප ලං
අිමවේර්උ ලං වන ලං ීවින් ලං එවප ලං රට  ලං ුර  ලං එ  ලං සේ ේනඋවට  ලං ේඳින් ලං ේ කෝව ලං ?ර්ශනඋ ලං වුව? ලං
වනත්මක ලංසේ ේනඋවට  ලංඑ සේ ලං දිසේ ලං නේම්පට  ලංපුළුවන. ලංඑවප ලං පේ ේතව ලංදී ලංඔ ට  ලංදීේතිපත්මක ලංම්වී ලං
ේ කෝව ලං ප නන ලංවිට  ලංඔ ට  ලංවඩේ ලංමීට ර් ලංයාිතපඋ  ලංවීසරන් ලංදුටින ලංඅ උකුට  ලංසප රවිට  ලංවර්  ලං
යාිතපඋයාන් ලං පප ලං ේ කෝව ලං?ර්ශනඋ ලංවිඋ ලං ීව. ලංඊට  ලං ේුරව ලං පප ලංඅ කෝවපඋ ලංසාදුේි ේ ලං
දී ලං න කෝව ලං වර්තනඋ ලං පන්ප ලං එිත ලං වි ශේෂිත ලං අවසේතේව  ලං වන ලං ම්වී ලං න කෝවඋ ලං එිත ලං සාතට ව ලං
වර්  ලං වකට  ලං වන්වන ලං වි ේ?නඋ ලං (Splitting) න ද ලං ක්රිඋේවට  ලං ? ලං ක  ලං ම්පයි. ලං එවිට  ලං වර්  ලං
යාිතපඋයාන් ලං ුරත්මක ලං න කෝව ලං කපඋ  ලං ඇති ක. ලං ( ේවීන්න ලං ඇතිම්  ද ලං දී ලං දුවීවන් න් ලං පප ලං
වි ේ?න ලංක්රිඋේවලිඋයි). ලංපම්ගිඋ ලංදිනවක ලංදිසේ ලං ූව ලං ේ කෝව ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලං?කුසු ලංප ේතට  ලංවඩේත්මක ලං
ේඳින් ලංිමත් ෂ උ ලංූව ලං ව ලංසඳ න් ලංම්ප ලංපගින් ලං පඋ ලංපී ීදිලි වයි.
පෘිවි ේ ලං ඕනෑප ලං ප්ර ේශඋවට  ලං ේ කෝව ලං ?ර්ශනඋ ලං විඋ ලං ීව. ලං සේපේනය උන් ලං ්රීෂේප ලං සෘුරව ලං
ස  ලං ශීත ලං සෘුරව ලං ුර දී ලං
ේ කෝව ලං ිමත් ෂ උ ලං වර ලං ඇත. අ.ත ේ ලං දී ලං
ේ කෝව ලං  ලං දිසේම්ප ලං
අඋ පත්මක ලං වේකණය උ ලං ඇති ලං ම්  ද ලං එන ද ලං වර්ෂේව ලං ඇතිම්  ද ලං  ලං පර ලං ිමිනත්මකත  ලං කස ලං සීකකූ ලං
අතර ලං “ුරනී ලං දුරසේ” ලං ව ේකුළු ලං ඇතිවන් නත්මක ලං වේකණයණිව ලං පරමුසුවක ලං (Weather Fronts)
මූලිව ලංඅවසේ ේ ක ලං ව ලංිමත් ෂ උ ලංවර ලංඇත. ලංශ්රී ලංකාවේව ලංනරිත ලංපීයි ලංදුට  ලංසීේතී ද ර් ලං? වේ ලං
්රීෂේප ලං සෘුරව ලං වේක ේදී ලං “ුරනී ලං දුරසේ” ලං ව ේකුළු ලං වීි  ලං වශ උන් ලං පවතින ලං අතර ලං ේඳින් ලං ිතරු ලං
එබදඋ ලංකීබීප ලං? ලංපම්ගිඋ ලංදි නව ලංඅප ලංරට  ලංනරිතව? ලංඉතේ ලංපී ීදිලි ලං ේ කෝව  ලං?ර්ශනඋ ලං ලංම්පට  ලං
ේුර ලංූව ලංවේර ේ ලංවිඋ ලං ීව.

පේ ේව ලං පට්ට   ද ලං දුට  ලං යා කෝමීට ර ලං උ  ලං (6 ලං Km) පප  ලං ුසයාන් ලං ළිිතටි ලං “ුරනී ලං දුරසේ” ලං
ව ේකුළු ලං (Thin Cirrus clouds) ඇති ලං අවසේ ේ කදී ලං ඒවේ ලං ුරබදන් ලං සූර්උඋේ ලං ?ර්ශනඋ ලං වන ලං විට  ලං
එප ලං ුරනී ලං වකේකුළු ලං වක ලං ඇති ලං අයිසේ ලං සේඵටිව ලං න කෝව ලං වර්තනඋ ලං  ලං පගින් ලං සූර්උ ලං යාර  ලං
පේ ේවට  ලංගපන් ලංවරිනන් ලංතිබූ ලංපේර්ග උන් ලංඅාශව ලං00 ලංව ලංනීමීප  ලංඇති ලංවරයි. ලංන කෝවඋ ලං
පේ ේ ක ලංදුටින ලංිමත් ෂවඋේ ේ ලංඇසට  ලංඇුරළු ලංවන් න් ලංසූර්උඋේ ලංවට ේ ලංන කෝව ලංව ල්පක  ලං
පවතින ලං නවේර උිම. ිමත් ෂවඋේ ේ ලං ඇස ලං ශීර්ෂඋ ලං වන ලං පසරදි ලං  ලං ඇස ලං සපග ලං  ලං අාශව ලං  ලං ව ලං
නනතිඋ ලං ඇති ලං
ුරව  ලං සකකූ ලං විට  ලං එිත ලං  ලං පේ? ේ ලං  ලං පසරිඋ ලං (Periphery) ඔසේ සේ ලං න කෝව ලං
කපඋ ලංඇති ක. ලංසතය ලංවශ උන්ප ලංදුවී ලංවන් න් ලංඉ ත ලංීර ලං ුර ක ලංපසරිඋට  ලංඅුපූපප ලංවෘත්මකත ේ ලං
“ුරනී ලං දුරසේ” ලං වකේකුළු ලං ඇති ලං විට  ලං ම්ර්උඋේ ේ ලං දුට  ලං පේ කේවට  ලං එන ලං න කෝව ලං යාර  ලං
වර්තනඋට  ලං භේජනඋ ලං ම් ලං අාශව ලං  ලං ව ලං වෝ උ  ලං ිනිමසේ ලං ේ ලං ඇ සිත ලං ඇති ලං යාත්පයි. ලං සූර්උ ලං
ේ කෝව ලං කස ලං ඳුන්වන් න් ලං පප ලංවෘත්මකතේවේරව ලංදිසේ ලංවන ලංන කෝව ලංකපඋයි. ලං

චන්ද්ර ලං ේ කෝව ලංඇති ලංවන් න් ලං? ලං  ද ලංනවේර උන්ප ලංචන්ද්රඋේ ලංවිදුන් ලංපරේවර්තනඋ ලංවරන ලංම්වී ලං
න කෝවඋ ලං ුරනී ලං දුරසේ ලං ව ේකුළු ලං ුරබදන් ලං උේ  දදී ලං වර්තනඋ ලං න ද ලං සාදුේිඋට  ලං ක ම් පිම.
ම්ර්උ ලං වේ රෝනේව ලං දිසේවන් න් ලං පූර්  ලං සූර්උග්ර
උවදී ලං පප
 ලං වන ලං අතර ලං චන්ද්රඋේ ලං
ේුර වන් ලංසූර්උඋේ ලංවීසී ලංගිඋ ලංවිට  ලංසූර්උඋේ ලංවට ේ ලංඇති ලංඉතේ ලංුරනී ලංවේුර ලංවකේපඋ ලංන කෝවඋ ලංවීටී ලං
දිලිසීප ලං පිතදී ලං දුවී වයි. ලං එඋ ලං සූර්උ ලං
ේ කෝව ලං ඇති ලං ම්පට  ලං වඩේ ලං ස දපූර්
උන් ලං වනසේ ලං
දුවීම්ප  ලං ව ලංපී ීදිලිඋ.
ඡේඋේූපප ලංඅන්තර්ජේකඋ ලංඇම් රිම

චිනන්? ලං? ලංදුල්පවේ ලං
වේකණය  ලංවි?යේඥයි ලං- ලංවේකණය  ලංවි?යේ ලංිමත් ෂ  ලංවේර්උේකඋ,
ණ්ඩේරනේඋව ලංඅන්තර්ජේතිව ලංණයවන් ලං තේටු පේ  ලං,වටුනේඋව ලං

ේ කෝවවදි ලං සූර්උඋේ ේ ලං දුට  ලං ිමත් ෂවඋේ ලං ? වේ ලං න කෝවඋ ලං ගපන් ලං වරන ලං නවේරඋ ූපප ලං
සට  න් ලං?ී ක. ලං පිතදී ලංදුවීවන් න් ලංඅයිසේ ලංසේඵටිව ලංප්රිසේප ලං කස ලංක්රිඋේත්මකපව ලංම්පයි.

සෑප ලං අයිසේ ලං සේඵටිවඋයාන් ලං ප ලං පප ලං ක්රිඋේව ලං දුවී ලං නේවන ලං අතර ලං “සූර්උ ලං
ේ කෝව” ලං  ලං  ලං ඇති ලං
වරන් න් ලං විශේව දභඋ ලං පයි ක්රෝමීට ර ලං 00 ලං ට  ලං වඩේ ලං අ ( ලං (පයි ක්රෝමීට ර ලං උුප ලං මීට ර උන් ලං
මීලිඋන උන් ලං පාණයවයා) ලං  ලං “දුරසේ” ලං කස ලං ඳුන්වන ලං ව ේකුළු ලං වර්ගඋ ලං පපණි.  ද ලං ිමසේ ලං පප ලං
ක්රිඋේවලිඋ ලංඋ ද ලංවේකණයණිව ලංසාදුේිඋ  ලං කස ලං? ලං ීඳින්විඋ ලං ීව. ලංිමශේිත ලංඅාශව ලං00 ලං(00Ÿ)
න කෝව ලං අපගපනඋ ලං ේුර වන් ලං  දවේ ලං “අාශව ලං 00
ේ කෝව” ලං කස? ලං ීඳින් ක ලං .(ූපපඋ ලං
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වීිම ලංදුවීම් ද ලංඇති ලංම්පට ? ලංමුලිව ලං ක. ලං ලං?ීනට පත්මක ලං?ීවීන්ත ලංකීක ලංගිිම, ලංිමඋඟ, ලංම්බද ලංකු ේටු ලංස  ලං
ගාවුරර ලංවීිම ලංනන්තිව ලංතත්මකවඋන් ලංිමරන්තර උන් ලං කේව ලං?ස ලං ?දුන් ලංවේර්තේ ක. ලං

තිරසේර ලංසාවර්ධන ලංඅරමුසු ලං(Sustainable Development
Goals-SDGs) ස  ලං ේශණය  ලංවිපර්උේස

එ ීවින් ලං ේශණයණිව ලං විපර්උේසඋන්ට  ලං ස  ලං එිත ලං අව ලං කපෑ ද ලං වකට  ලං මුල   ලං දීප ලං සඳ ේ ලං 0005 ලං
?සී ද ර් ලං 00 ලං දින ලං පීත්දු ේදී, ලං එ සත්මක ලං ජේ.න් ේ ලං ේශණයණිව ලං විපර්උේස ලං ළිබද ඳ ලං රේමුගත ලං
ස දමුති උ(UNFCCC) පේර්ශවවරුවන් ේ ලං 00 ලං වන ලං සමුළු කදී ලං (COP 21) පීසරසේ ලං ගිවිම්ප ලං
ස දපත ලං වර ලං ගත්මක . ලං  ලං එප ලං ගිවිම්  ද ලං  ලං මුලිව ලං අරමු  ලං න ද ලං පප ලං දුඋවස ලං අවසේනඋ ලං වන ලං විට  ලං
ගෝමකඋ ලංුෂේ ත්මකවඋ ලංඉ  ලංඋේප ලං(වේර්ිනවර උට  ලං පර ලංතිබු ලංුෂේ ත්මකවඋට  ලංවඩේ) ලං සල්පදුඋසේ ලං
අාශව ලං 0 ලං ට  ලං වඩේ ලං අ ( වන් ලං ත ේ ලං ගීනී  ද ලං ුපක්රප ලං අුපගපනඋ ලං යාත්පයි. ලං පප ලං ුෂේ ත්මකවඋ ලං
වීි ම්ප ලං සල්පදුඋසේ ලංඅාශව ලං0.5 ලං? වේ ලංසීපේ ලංයාත්ප ලංවඩේත්මකප ලංිමර් ේශිත ලංසීපේව ලංවන් න්උ.

වර්තපේන ේ ලං අප ලං දුඋලු ලං ?නේ ලං අත්මක ලං ?යාිනන් ලං පවතින ලං ේශණය  ලං විපර්උේස ලං සපග ලං “’තිරසේර ලං
සාවර්ධන ලං අරමුසු” ලං (නීත ේත්මක ලං “තිරසේර ලං සාවර්ධන ලං අභිපතේර් ”) ලං ිමරන්තර ලං වතේ ලං
ට  ලං
ක වන්නයා. ලං පේනව ලං ජීවිතඋ ලං වීි  ලං දිුරසු ලං යාත්ප, ලං දුඋලු ලං පේනවඋන් ලං ට  ලං සේපඋ ලං ේ ලං
සෞභේගයඋ ලං ුක ති ලං විීමප ලං ස  ලං පසරසරඋ ලං නර ෂේ ලං යාත්ප ලං සඳ ේ ලං අවශය ලං ක්රිඋේ ලං පේර්ග ලං ගීනීප ලං
ස? ේ ලං ප  ලං ගී සන ලං පන් ලං කෝව ලං වේසී ලං දුඋලු ලං ?නේට ප ලං එ සත්මක ලං ජේ.න් ලං විදුන් ලං 0000 ලං දී ලං
බ්රසීක ේ ලං සර උෝ? ලං ජනයි රෝ ලං නගර ේදී ලං පීවති ලං තිරසේර ලං සාවර්ධනඋ ලං ළිබද ඳ ලං එ සත්මක ලං
ජේ.න් ේ ලං සමුළු කදී ලං ඉල්පමකප  ලං වරන ලං කදී. ලං එිත ලං ප්රතිඵකඋ  ලං කස ලං උ පත්මක ලං ේ ලං තිරසේර ලං
අනේගතඋ  ලං සේ ෂේත්මක ලං වර ලං ගීනීප ලං සඳ ේ ලං ූව ලං තිරසේර ලං සාවර්ධන ලං අරමුසු ලං 07 ලං යාන් ලං (ූපපඋ0) ලං
ස  ලංඉක ව ලං06  ලංසපන්විත ලංසේමූිතව ලංසීකීසේප  ලංවන ලං“තිරසේර ලංසාවර්ධනඋ ලංසඳ ේ ලංවන ලං0030 ලං
නයේඋ ලං පරඋ” ලං 0005 ලං වර්ෂ ේදී ලං එ සත්මක ලං ජේ.න් ේ ලං සේපේජිව ලං රට වක ලං නේඋවයින් ලං එ ව ලං
ස දපත ලංවරන ලංකදී. ලංඑඋ ලං0006 ලංජනවේසර ලං0 ලං?ේ ලංදුට  ලං කේත්මකපව ලංූව ලං ලංඅතර ලංඉදිසර ලංවසර ලංප
ේව ලංුර  ලං
සේපේජිව ලං රට වක ලං ගන්නේ ලං .ර  ලං ස? ේ ලං පඟ ලං පන්වුප ලං ඇත. ලං වීේපත්මකවප, ලං අසපේනතේවඋ, ලං
ේශණයණිව ලං විපර්උේස, ලං සේපඋ ලං ස  ලං ුර තිඋ ලං ඇුරළු ලං අප ලං මුල   ලං ?න ලං ගෝමකඋ ලං අභි උෝගඋන් ලං
එුරබදන් ලං සේෂේත්මක ලං වර ලං ගීනීපට  ලං අ ේ ෂේ ලං ව ර්. ලං පප ලං තිරසේර ලං සාවර්ධන ලං අරමුසු ලං
ගේඩනී ගන් න් ලං  ලං එ සත්මක ලං ජේ.න් ලං ඇුරළු ලං රට වල්ප ලං විදුන් ලං ?ශව ලං ග නේව ලං දුට  ලං ?රන ලං ක? ලං
වෑඋපව ලංප්රතිපකඋ  ලං කසඋ.
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Issue 1

ගෝමකඋ ලං ේශණයණිව ලං පේධති ේ ලං සාීරර් තේවඋ ලං
ේුර වන් ලං  ලං
ේ ෝ ලං විට  ලං පේසරසසරව, ලං
සපේජීඋ ලං ේ ලංනර්ිව ලංපේධති ලංවකට  ලං ේශණයණිව ලංවිපර්උේස ලංපගින් ලංඇති ලංවරන ලං කපෑප ලං ව සේ? ලං
උන්න ලංළිබද ඳ ලංවට  ේ ලංගීනීප ලංඅප ම් ලං ක. ලංඑ ීවින් ලංවි?යේත්මකපව ලං ේ ලංප්රතිපත්මකතිපඋ ලංඅව ෝධඋ ලං
අතර ලං සීකයාඋ ලං ුරුර ලං ිතඩීස  ලං පව.. ලං  ද ලං ස? ේ ලං කෝව ලං වේකණය  ලං වි?යේ ලං සාවිධේනඋ ලං
ේශණයණිව ලං?ර්ශව ලංපගින් ලංපිමුප ලංක න ලං ගෝමකඋ ලං ේශණයණිව ලංපේධති ේ ලං වනසේව ද ලංතිරසේර ලං
සාවර්ධන ලං අරමුසු ලං (SDGs) සපග ලං ස ද න්ධ ලං යාත් පන් ලං පග ලං පන්ම්ප  ලං ක ේ ලං දී ලං ඇත ලං
( ේශණයණිව ලං?ර්ශව ලංස  ලංතිරසේර ලංසාවර්ධනඋ ලංළිබද ඳ ලංවේර්තේව-WMO 1271). එප ලංවේර්තේව ලං
තිරසේර ලං සාවර්ධන ලං අරමුසු ලං වකට  ලං කපේන ලං “ ේශණයණිව ලං ?ර්ශව” ලං ත , ලං එන ද ලං වේ න් ලං
ඩ උේ සයිඩ් ලං සේන්ද්ර උ ලං (CO2), ගෝමකඋ ලං ුෂේ ත්මකවඋ, ලං සේගර ලං න දමකවර උ, ලං සේගර ලං තේප ලං
ප්රපේ උ, ලංමුල වී ලංඅයිසේ ලං ප්රපේ උ, ලංේකීදුඋර ලංසේවන්ධ ලංසපුරලිතතේවඋ ලංස  ලංමුල වී ලංපට්ට ප ලංඉ  ලං
උේප ලංඉසේපුර ලං වරයි ලං(රුපඋ ලං3). ලං CO2 සේන්ද්ර උ ලං ගෝමකඋ ලං ේශණයණිව ලංවිපර්උේසඋන්ට  ලං ේුර ලං
වන ලං යින්, ලං අ නකුත්මක ලං ේශණයණිව ලං ?ර්ශව ලං ේ ලං තිරසේර ලං සාවර්ධනඋ ලං අරමුසු ලං සෑප ලං එව ප ලං
සඳ ේ ලං ඇති ලං අව?ේනප ලං සඳ ේ ලං එඋ ලං වක්රව ලං වගයාව ලං ුරුරඋ. ලං එ ීවින් ලං  ලං වේ න් ලං වි පෝචනඋ ලං අවප ලං

පප ලං තිරසේර ලං සාවර්ධන ලං
අරමුසු 07 ලං එයා නවට  ලං
ේධ ලං ම් ලං ඇති ලං අතර ලං එ  ලං
අරමු ව ලං
ක්රිඋේවන් ලං
අ න  ලං අරමු ව ලං ප්රතිඵක ලං
ව රිත ලං කපේන ලං ීවින්, ලං
සපේජ ලං
ේ ලං
නර්ිව ලං
සාවර්ධනඋ ලං
වකුරත්මක ත්මක ලං
පේසරසසරව ලං තිරසේරභේවඋ ලං
සපග ලං සප රව ලං
වත්මක ලං
එ සත්මක ලං ජේ.න් ලං විදුන් ලං
අවධේර උ ලංවරන ලංකදී. ලං

පිත ලං03 ලංවන ලංඅරමු  ලං(Climate Action) පගින් ලං ේශණයණිව ලංවිපර්උේස ලංස  ලංඑිත ලංඅව ලං කපෑ ද ලං
වකට  ලංඑ රිතව ලංසට න් ලංයාත්ප ලංසඳ ේ ලංවි න ද ලංළිඋවර ලංගත ලංුරුර ලංඋීයි ලංඉල්පකේ ලංදුටී. ලං ලංඑඋ ලංඅ නකුත්මක ලං
අරමුසු ලං06 ලංසපඟප ලං ීීම ලංපව.. ලංඑ ීවින් ලංතිරසේර ලංසාවර්ධන ලංඅරමුසු ලංසේ ෂේත්මක ලංවර ලංගීනීපට  ලං
න ද ලං ේශණයණිව ලං විපර්උේසඋන් ලං ුරබදන් ලං ඇති ලං විඋ ලං ීයා ලං අව?ේන ද ලං අව ෝධ ලං වර ලං ගත ලං ුරුරඋ. ලං
ේශණයණිව ලං විපර්උේස ලං ?ීන් ලං කේවප ලං ළිබදගත්මක ලං ස  ලං වි?යපේනවන ලං ගෝමකඋ ලං තර්ජනඋයා. ලං
ේශණයණිව ලං විපර්උේස ලං කෝව ේ ලං සෑප ලං රට වප ලං ප්රජේවට  ලං කපේයි. ලං එිත ලං කපෑප ලං ජේතිව ලං
නර්ිවඋන්ට  ලංපප
 ලං නේව ලංජීවිත ලං ේ ලංජීව නෝපේඋන්ට  ලං? ලං කපේයි. ලං

රූපය 3 . තිරසාර සංවර්ධනය අරමුණු වලට බලපාන ගේශගුණික
දර්ශක (මුලාශ්ර WMO 1271 ) https:// sdgs.un.org)

යාත්ප ලංතිරසේර ලංසාවර්ධනඋ ලං ලංඅරමුසු ලං ලං ලං ලංසේෂේත්මක ලංවර ලංගීනීප ලංසඳ ේ ලං ේශණය
ඉතේපත්මක ලංඵක?ේයී ලං ේ ලංඅවශය ලංක්රිඋේව  ලං ව ලංපී ීදිලි ක.

කෝව ලං
වේකණය  ලං
වි?යේ ලං සාවිධේන ේ ලං
වේර්තේ ලං වකට  ලං අුපව ලං
0000 ලං - ලං 0000 ලං ?ශවඋ ලං
ඉති ේස ේ ලං වේර්තේ ලං ූව ලං
වඩේත්මකප ලං
ුසුම් ද ලං
?ශවඋ ලං වන ලං අතර ලං
0000 ලං වසර ලං ?වන ලං
ුසුම් දප ලං වසර ලං කස ලං
වේර්තේ ලං ත ේ ලං ඇත. ලං ලං
තව? ලං
ඇපසරවේ ක ලං
ජේතිව ලං සේගර ලං ස  ලං
වේුර ගෝමකඋ ලං
පසරපේකන ලං (NOAA)
නඋතනඋ ලං
පගින් ලං රූපය 2. ජුලි මාසයන්හි ග ෝලීය උෂ්ණත්වය (1880-2021)
ගවනස් වී ඇති අයුරු (ttps://www.climate.gov)
0000 ලං ජුලි ලං පේසඋ ලං
පම්ගිඋ ලංවසර ලං0 0 ලංුරක ලං
වේර්තේ ලංූව ලංවඩේත්මකප ලංුසුම් ද ලංජුලි ලංපේසඋ ලං කස ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.

උ ලං ේ ලංස ද න්ධ ලං

කෝව ලං වේකණය  ලං වි?යේ ලං සාවිධේනඋ ලං එප ලං වේර්තේව ලං පගින් ලං ප්රතිපත්මකති ලං ස දපේ?වයින්ට , ලං
වි?යේත්මකපව ලංප්රජේවට  ලංස  ලංප ජනතේවට  ලංතිරසේර ලංසාවර්ධනඋ ලංසඳ ේ ලං ේශණය  ලංවිපර්උේස ලංපගින් ලං
ඇති ලං වරන ලං කපෑප ලං ස  ලං සාීරර්  ලං සේවභේවඋ ලං අව ෝධ ලං වර ලං ගීනීප ලං ප ම් ලං වර ලං ඇත. ලං ලං
ේශණයණිව ලං ක්රිඋේවේරව ද ලං සඳ ේ ලං 03 ලං වන ලං අරමු  ලං පප
 ලං නේව ලං අ න  ලං තිරසේර ලං
සාවර්ධනඋ ලං අරමුසු ලං වකට  ලං ගෝමකඋ ලං ේශණය උ ලං අතර ලං ස ද න්ධතේ ලං පන්ුප ද ලං යාත්ප ලං පගින් ලං
අවශය ලං ක්රිඋේපේර්ග ලං ගීනීප ලං දිසර ලං ගීන්ම්ප ලං සඳ ේ ලං .ර  ලං ගීනීප ලං ප ම් ලං වර ලං ඇත. ලං  ලං ේශණයණිව ලං
විපර්උේස ලංස  ලංතිරසේර ලංසාවර්ධනඋ ලංඅතර ලංඅන්තර් ලංස ද න්ධතේවඋන් ලංළිබද ඳව ලංප්රජේව ලංවඩ ලංවඩේත්මක ලං
?ීුපවත්මක ලං වන ලං විට , ලං ප්රතිපත්මකති ලං සාවර්ධන ේ ලං වීි දිුරසු ලං යාත්  ද ලං ස  ලං තිරසේර ලං සාවර්ධනඋ ලං
අරමුසු ලං සඳ ේ ලං ?ීි  ලං වීපම්ප  ලං ස  ලං ේශණයණිව ලං ක්රිඋේවේරව ද ලං සඳ ේ ලං ප?නප  ලං වුප ලං ඇතීයි ලං
කේ පේ රේත්මකුර ලං ක. ලංඅ ේ ලංඅනේගතඋ ලංඑඋ ලංපත ලංරඳේ ලංපව..
(WMO වේර්තේ ක ලං
ඳුනේගත්මක ලං එ  ලං එ  ලං අව?ේනප ලං ළිටුපස ලං ඇති ලං වි?යේත්මකපව ලං
අවිිමශේිතතේවඋන් ලං සපුරේමකප ලං සඳ ේ ලං තවපත්මක ලං
ේ ෝ ලං පර් ේෂ  ලං ව  ලං ුරුරව ලං ඇත. ලං එප ලං
ිමසේ, ලං පප ලංවේර්තේව ලංවඩේත්මකප ලංඋේවත්මකවේමකන ලං ේශණයණිව ලං?ත්මකත ලංස  ලංපර් ේෂ  ලංසපඟ ලංිමතර ලං
උේවත්මකවේමකන ලං යාත්ප ලං සඳ ේ ලං සජීම් ලං ල්පඛ්නඋ  ලං කස ලං සීකයාඋ ලං ුරුර ලං ව ලං කෝව ලං වේකණය  ලං
වි?යේ ලංසාවිධේනඋ ලංඅවධේර උ ලංවරයි.)

අුපෂේ ලංවර් ම්සරඋ,

ුෂේ ත්මකවඋ ලංඉ  ලංඋේප ලං ගෝමකඋ ලං ේ ලංවකේීයඋ ලං වනසේව ද ලංවකට  ලංුර ( ලං ?ුප ලංඇති ලංඅතර ලංඑපඟින් ලං
වර්ෂේපතන ලංරට ේවන් ලංස  ලංවෘෂිවේර්ිනව ලංවේක ලංරට ේවන් ලං වනසේ ලං ම්පට  ලං ේුර ලං ක. ලංතව? ලංඑඋ ලං.ව්ර ලං
එල්පිම නෝ ලංතත්මකවඋන් ලංඇතිම්ප, ලංිමඋඟ, ලංගාවුරර, ලංසේගර ලංඅ දලිවර උ ලංස  ලංඅයිසේ ලංවීසේප ලංදිඋම් ද ලං

අධය ෂ ලං(පර් ේෂ  ලංස  ලං ේශණය  ලංවිපර්උේස ලං) ලං
වේකණය  ලංවි?යේ ලං ?පේර්ත  දන්ුරව ලං
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contribute to cloudy, rainy conditions typically are associated with tides those are
much higher than predicted.

Tides are rise and fall of sea level caused by the combined effects of
the gravitational forces exerted by the Moon and the Sun, and the rotation of
the Earth. Tides happen because of the gravitational pull of the Moon and Sun on
ocean water.
The gravitational attraction between the Earth and the moon is strongest on the
side of the Earth that happens to be facing the moon, simply because it is closer.
This attraction causes the water on this “near side” of Earth to be pulled toward
the moon. On the opposite side of the Earth, or the “far side,” the gravitational
attraction of the moon is less because it is farther away. Here, inertia exceeds the
gravitational force, and the water tries to keep going in a straight line, moving
away from the Earth, also forming a bulge, in this way the combination of gravity
and inertia create two bulges of water.

(Figure 03 : gettyimages.com)
Another picture illustrating high and low tide time in particular place
Some terms related to tidal influences
TIDAL CURRENT - the horizontal movement of water caused by the tides.
FLOOD - the incoming tide, culminating in a "high" tide.
EBB - the flowing back of the tide, culminating in a "low" tide
SLACK - the time between the high/low or low/high tide
SEMI-DIURNAL TIDES - two tide cycles per day.
DIURNAL - one tide cycle per day.
MIXED TIDE - a tidal cycle that contains two unequal high tides and two unequal
low tides.
ZERO TIDE HEIGHT (Chart Datum) - the average height of all the low tides, the
standard, from which all others heights are measured.
How to derive tidal information

(Figure 01 : NOAA National Ocean Service)
Two tidal bulges are created on opposite sides of the Earth due to the moon's
gravitational force and inertias counterbalance.
The relative distances and positions of the sun, moon and Earth affect the size and
magnitude of the Earth’s two tidal bulges. One forms where the Earth and moon
are closest, and the other forms where they are furthest apart. Over the rest of
the globe gravity and inertia are in relative balance. Because water is fluid, the two
bulges stay aligned with the moon as the Earth rotates.

1 Obtain the tidal predictions from the tables. Calculate the high and low water
times and heights for the secondary place.

At a smaller scale, the magnitude of tides can be strongly influenced by the shape
of the shoreline. When oceanic tidal bulges hit wide continental margins, the
height of the tides can be magnified. Conversely, mid-oceanic islands not near to
continental margins typically experience very small tides of 1 meter or less. Ex Sri
Lanka
High, low tides and tidal range
The tide when it is at its highest level at a particular time and place called high
tide. The highest tides reached under normal meteorological conditions take place
when the Moon and Sun are directly aligned with respect to Earth.

Image of a fraction of a Tide Table (Figure 04 : US Tide Tables)
It’s important to note that tide charts and tables may be formatted differently, all
the necessary information is still there. Normally, every tide table or chart includes
the date, time, and height (in meter or feet) for both high and low tides. Because
tide heights can vary greatly even within a 10 to 15 mile range, some tables also
include the correction part, which allows to make the necessary adjustment for
once specific area.

At the coast, low tide is the time when the sea is at its lowest level because the
tide is out.
The difference between high tide and low tide in the same area is called
the tidal range. Some places have a larger tidal range than others because
of differences in the shape of the ocean floor. The shape of bays and estuaries also
can magnify the intensity of tides. Funnel-shaped bays in particular can dramatically alter tidal magnitude. For an example “The Bay of Fundy” in Nova Scotia is
the classic example of this effect, and has the highest tides in the world – over 15
meters.

When find the table for specific location and date, three simple steps should be
followed.
I. Understand the Chart Datum
All tidal heights are measured against the defined plane of reference, called Chart
Datum. Chart Datum is basically an average of low tide heights. Nautical charts use
this same reference to measure depth. If you calculate the tide height in a particular location and add it to the Chart Datum, you can determine the true depth of
water at a particular time.
II. Identify high tide information.
The high tide is always the larger number in a tide chart, sometimes with a plus
sign before it. This number shows how high above Chart Datum the tide will be at
its greatest swell.
III. Identify low tide information.
Low tide will be expressed as a smaller, or possibly even a negative number. If the
number is positive, the water depth at its lowest ebb will still be above Chart
Datum. In case the number is negative, low tide will fall below the average low
water mark. For example, if low tide is expressed as -1, it will be one foot below
Chart Datum.

Figure 02 : Bay of Fundy Wikipedia)
Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada (left picture illustrates high tide and right
picture low tide)

2.Indian Survey General’s Department Method

Local wind and weather patterns also can affect tides. Strong offshore winds can
move water away from coastlines, exaggerating low tide exposures. Onshore
winds may act to pile up water onto the shoreline, virtually eliminating low tide
exposures. High – pressure systems can depress sea levels, leading to clear sunny
days with exceptionally low tides. Conversely, low-pressure systems that

Indian Survey General’s Department, the publisher of Indian Tide Tables and
curves which is utilized by Department of Meteorology Sri Lanka and many other
neighbouring countries suggest a method to calculate tide height in any given time
and time of the tide in any given height in a day.
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In this method Tide tables (as given in the above image) and Table for finding the
height of tide at times (Figure 05 ) are utilized to derive the values. Using a simple
calculation desired height of a tide at a given time in a particular place and desired
time of a tide with a certain height in a particular place could be derived.

Southwest monsoon conditions prevailed during June to September 2021
(Figure 1).

Use the Rule of Twelves’
The rule of twelves’

(Figure 05 : US Tide Tables)

The base behind the rule of twelves’ is that
the tides fluctuate over a period of six plus
hours, therefore, the range of tides can be
divided into 1/12th units. To make it simpler,
calculation method could be shown by an
example.

The rule of twelfths is an approximation to a sine curve. It can be used as a rule of
thumb for estimating a changing quantity where both the quantity and the steps are
easily divisible by 12.
The Rule of Twelfths is a rule of thumb for estimating the height of the tide at any
given time. The rate of flow in a tide increases smoothly to a maximum halfway
point between high and low tide, before smoothly decreasing to zero again.
Example
If a tide table gives the information that tomorrow's low water would be at 12 noon
and that the water level at this time would be 02 metres above chart datum, and
that at the following high tide the water level would be 14 metres, then the height of
water at 3:00 p.m. can be calculated as follows:

Figure 1: Advance of Southwest Monsoon 2021

•The total increase in water level between low and high tide would be: 14 - 2 = 12
metres.
•In the first hour the water level would rise by 1 twelfth of the total (12 m) or: 1 m
•In the second hour the water level would rise by another 2 twelfths of the total (12
m) or: 2 m
•In the third hour the water level would rise by another 3 twelfths of the total (12
m) or: 3 m
•This gives the increase in the water level by 3:00 p.m. as 6 metres.
This represents only the increase - the total depth of the water (relative to chart
datum) will include the 2 m depth at low tide: 6 m + 2 m = 8 metres.

June
Above normal rainfall was reported from most of the principal meteorological
stations except stations located at central , north central and south eastern parts
where below or about normal rainfall was reported (Figure 2). Most of the hydro
catchment stations located along western slopes of the central hills reported
below normal rainfall. Showery conditions were enhanced from 02 nd to 04th June
over southwestern parts and adjoining areas with extremely heavy falls exceeding
200 mm. Afternoon thunderstorms were also reported at several places over
remaining parts of the island during above said period.

The calculation can be simplified by adding twelfths together and reducing the fraction beforehand:
Rise of tide in three hours

Usage of Tide information
Tide information used for many purposes as follows worldwide
* Sports activities such as Sea surfing
* Underwater diving
* Navigation
* Navigation in to harbours through estuaries and bays
* Dry dock activities
* Underwater cable laying and installation of buoys
* Harbour constructions and construction on coast

Figure 2 : Received Rainfall & Percent of Rainfall on June 2021

Mostly above normal day temperatures were experienced during the month of
June 2021. Night temperatures over most parts were above normal especially
during the second half of the month (Figure 3).

References: - Indian Tide Tables published by Survey of India, Tide Wikipedia, NOAA
SciJinks www.cockpitcards.co.uk, NOAA National Ocean Service

Vajira Lokuhetty
Senior Meteorological Officer ,Department of Meteorology

Sea- level Rise and Coastal Impacts:Global mean sea levels rose 20 cm from 1900 to 2018 and at an accelerated rate
of 3.7+0.5 mm/yr from 2006 to 2018.

•
•

Even if emissions are reduced to limit warming to well below 2 °C, global
mean sea level would likely rise by 0.3–0.6 m by 2100, and could rise 0.3
–3.1 m by 2300.
Adaptation to this residual rise will be essential – adaptation strategies
are needed where they do not exist – especially in low-lying coasts,
small islands, deltas and coastal cities.
(Source -World Climate Research Programme – WMO, IOC, ISC)

Figure 9: Total lightning
flash per square kilometer
(flash density x 103) during
month of April 2021 (Data:

Figure 3 :Maximum & Minimum Temperature offset on June 2021
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Mostly above normal day temperature and night temperatures were experienced
during the first three weeks of the month (Figure 8).

July
Above normal rainfall was reported at most of the principal meteorological stations except Mannar, and Maha-Iluppallama (80% of monthly rainfall reported)
and Puttalum and Vavunia (20% of monthly rainfall reported). Most of the hydro
catchment stations located along western slopes of the central hills reported
above normal rainfall. Highest cumulative rainfall was 842.2 mm at Guruluwana .
Highest rainfall received during 24hours, was 271.2mm at Guruluwana on 09th
July. Windy and showery conditions were enhanced over south-western parts on
09th with strengthening of southwest monsoon flow across Sri Lanka from low
levels to mid levels (Figure 4)

Figure 8 : Maximum & Minimum Temperature offset on August 2021

September
Below average rainfalls
were received over
southwestern parts and
northeastern
coastal
areas. Above average
rainfalls were received
north central, Central
and Uva provinces.
Showery condition over
country
particularly
Figure 9Received Rainfall & Percent of Rainfall on September 2021
western slope of the
central hill was enhancing during last week of September with formation of tropical cyclone “GULAB” over north central Bay of Bengal.

Figure 4 :Received Rainfall & Percent of Rainfall on July 2021

Mostly above normal day temperature and night temperatures were experienced
during the month of July 2021 (Figure 5).

Evening thundershowers
with severe thunder and
lightning activity were
reported in North central
and Uva provinces (Figure
10).

Figure 5 : Maximum & Minimum Temperature offset on July 2021

August
Above normal rainfall was
reported at most of the
principal meteorological
stations except Galle,
Kurunegala,
MahaIluppallama, Nuwara_Eliya
and Trincomalee. Convective activity was enhanced
in North-central and Uva
provinces (Figure 6). Significantly above average

Figure 10 : Lightning Density on September 2021

Max temperatures were above normal except first and last week of the month.
Mostly above normal night temperatures were experienced during the month
(Figure 11).

Figure 6: Received Rainfall & Percent of Rainfall on August 2021

rainfall were received at
Anuradhapura
(266.8%),
Badulla (252.9%), Bandarawela (199.0%) and Pottuvil
(366.1%). Most of the hydro
catchment stations located
along western slopes of the
central hills reported above
normal rainfall.
Figure 7 : Lightning Density on August 2021

Figure 11 : Maximum & Minimum Temperature offset on September 2021
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For the month of November

Previous Month highlights
(Month of September-2021)

There is a possibility for below normal rainfalls over most parts of the country
during the month of November 2021.

* Highest rainfall

However, there is a possibility to develop low-pressure systems and depressions
over and vicinity of Sri Lanka, which could enhance the rainfall over the country
during the month of November.

th

210.2 mm at Weweltalawa on 24 September 2021.

For the month of December
There is no clear signal to provide forecast for the month of December 2021.
Therefore, there are equal chances of receiving below normal, about normal or
above normal rainfall over Sri Lanka during the month of December 2021.

* Maximum of Maximum Temperature
38.2 0C at Polonnaruwa on 17th September 2021

There is a possibility to develop low-pressure systems depressions and cyclones in
the Bay of Bengal, which could enhance the rainfall over the country during the
month of December.

* Minimum of Minimum Temperature
10.6 0C at Nuwara Eliya on 10th September 2021

Temperature Forecast for the
months of October ,November & December 2021

Rainfall Forecast for the
months of October ,November& December 2021

Seasonal Probabilistic Temperature Forecast for
October –December 2021(OND 2021)

Seasonal Rainfall Forecast for October
This consensus climate outlook for the OND 2021 season over Sri Lanka has been

There is a higher chance of experiencing slightly

developed through an assessment of the prevailing global climate conditions

above the normal Maximum Temperatures in

influencing the Sri Lankan climate and seasonal forecasts from different climate

Vavunia, Mannar, Trincomalee, Anuradhapura,

models around the world. Currently cool neutral El-Nino Southern Oscillation

Puttlum, Kurunegala, Colombo, Galle, Badulla

(ENSO) conditions are prevailing over equatorial Pacific region and weak negative

Batticaloa and Hambantota districts and slight-

Indian Ocean Dipole (IOD) conditions are prevailing over the Indian Ocean. These

ly below the normal Maximum Temperatures in

parameters are known to influence the climate variability over Sri Lanka. Latest

Gampaha, Ratnapura and Ampara Districts (Fig

forecasts from many climate models indicate that La Niña conditions are likely to

14) for the OND season 2021.

re-emerge during October to December 2021 season and the negative IOD conditions are likely to weaken (SASCOF-20).
Seasonal Rainfall Forecast for October –December 2021(OND 2021)
Figure 2 : Probabilistic forecast for
Maximum Temperatures for OND
season 2021

Probabilistic Temperature Forecastfor October 2021
Figure 3 shows the Probabilistic forecast for Maximum Temperatures in Sri
Lanka

during

October

2021. Accordingly, there is
a chance of experiencing
slightly above the normal
Maximum(day)

tempera-

tures in Vavuniya, Mannar,
Anuradhapura,
Fig 1.Consensus Probabilistic Monthly rainfall forecast for OND 2021

Trincomala,

Below normal rainfall is likely over most parts of the island with a slight possibility
for near normal rainfall in extreme North of Sri Lanka (particularly over Jaffna and
Kilinochchi districts) during OND 2021 season (Fig. 1)

Figure 3

Figure 4

Ampara,

Puttlum,
Batticaloa,

Badulla

and

Hambantota Districts and
below the normal Maximum Temperatures in Kurunegala, Colombo, Gampaha,
Galle, Ratnapura, Kandy and Nuwara Eliya Districts for the month of October 2021.

Monthly Rainfall Forecasts for October, November and December 2021

Figure 4 shows the Probabilistic forecasts for Minimum (night) temperature fore-

For the month of October

cast for Sri Lanka during October 2021. Accordingly, there is a chance of experiencing slightly above the normal Minimum Temperatures in Vavuniya, Mannar, Anu-

There is a possibility for below normal rainfalls over most parts of the country
during the month of October 2021.
However, there is a possibility to develop low-pressure systems and depressions
over and vicinity of Sri Lanka, which could enhance the rainfall over the country
during the month of October.

radhapura, Puttlum, Kurunegala, Colombo, Gampaha, Galle, Hambantota, Rathnapura, Kandy, Ampara, Batticaloa and Trincomalee Districts and below the normal
Minimum temperatures in Nuwara Eliya and Badulla Districts for the month of
October 2021.
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COVID-19 caused only a temporary reduction in carbon emissions
World is off track to meet Paris Agreement climate targets
Source : World Meteorological Organization (WMO)

Global Climate in 2017-2021
Source : World Meteorological Organization (WMO)

•

The global average mean surface temperature for the

period from 2017–2021 (based on data until July) is among the
warmest on record, estimated at 1.06 °C to 1.26 °C above preindustrial (1850–1900) levels.

•

In every year from 2017 to 2021, the Arctic average

summer minimum and average winter maximum sea-ice extent were below the 1981–2010 long term average. In September 2020, the Arctic sea-ice extent reached its second lowest
minimum on record.

•

2021 recorded devastating extreme weather and climate

events – a signature of human-induced climate change has
been identified in the extraordinary North American extreme
heat and west European floods.

Global Weather Forecast

•

Strongly enhanced probability for below normal precipitation is predicted for
the western equatorial South Pacific. A tendency for below normal precipitation is
expected for southern Central Asia, the northern Middle East, Central Africa,
Mexico, and Argentina.
Strongly enhanced probability for near normal precipitation is predicted for the
eastern equatorial Pacific. A tendency for near normal precipitation is expected for
the Sahel.

(Source: bhttps://apcc21.org/ser/outlook.do?lang=en)

Climate Outlook for October 2021 ~ March 2022

•

The APCC ENSO Alert suggests “La Niña WATCH”. During August 2021, negative sea surface temperature anomalies were observed over the equatorial Pacific.
The Niño3.4 index starting from -0.630C is expected to decrease to -0.820C and
gradually increase to -0.190C during the forecast period. Based on the running 3month mean Niño3.4 index, the latest APCC ENSO outlook suggests a 67% chance
of La Niña conditions with weak intensity for October – December 2021, which
gradually decreases. Meanwhile, ENSO-neutral conditions are likely to be gradually
increasing and then dominant during January – March 2022.

•

Highly probable above normal temperatures are predicted for much of the
globe, especially for southern USA and Central America for October 2021 - March
2022.
A tendency for above normal precipitation is predicted for eastern Russia, northern Australia, and Canada for October 2021 - March 2022.

Precipitation and Temperature Outlook for October 2021 ~
December 2021

Strongly enhanced probability for above normal temperatures is predicted for the
Arctic, Pacific (excluding the tropical central and eastern region), maritime continent, western and eastern Indian Ocean, New Zealand, Central Africa, Argentina,
and the Atlantic. Enhanced probability for above normal temperatures is expected
for Russia, western China, Northern Europe, Africa, USA, and Central America.

•

Enhanced probability for below normal temperatures is predicted for the
central and eastern tropical Pacific.

•

Enhanced probability for near normal temperatures is expected for the
central and eastern off-equatorial North Pacific.

•

Enhanced probability for above normal precipitation is predicted for the
maritime continent, Philippine Sea, western tropical South Pacific, and Brazil. A
tendency for above normal precipitation is expected for the Arctic, eastern Russia,
India, Australia, and Canada.
Figure 9: Total lightning
flash per square kilometer
(flash density x 103) during
month of April 2021 (Data:
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