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Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja
Šį savaitgalį laukia permainingi orai, perkūnija, škvalas
Sulaukėme trumpiausių naktų ir ilgiausių dienų metuose. Tačiau Lietuvoje ne birželis yra šilčiausias metų mėnuo, o liepa. Šio mėnesio pabaigoje dirvos paviršiuje
netgi yra buvę šalnų iki 0-3 laipsnių šalčio.Birželį lietūs šalyje pasiskirsto nevienodai. Vidutiniškai prilyja 45-80 mm. Rytinėje Lietuvos pusėje lyja dažniau nei
vakarinėje. Į Aukštaitiją, Dzūkiją lietus atneša judrūs žemo atmosferos slėgio sūkuriai. Pajūryje vietiniams trumpiems lietums formuotis trukdo vėsesnis oras.
Birželio liūtys kartais būna neramios. Susiformavus galingiems lietaus kamuoliniams debesims griaudžia, žaibuoja. Neretai būna kruša, škvalas.Šiuos nemalonius
meteorologinius reiškinius kai kur galima buvo stebėti ir šiais metais. Štai birželio 11-os dieną per Lietuvą praslinko aktyvus pietinis ciklonas. Jo dėka buvo didelė
atmosferos konvekcija. Nuo šio ciklono nutįsę atmosferos frontai skyrė kontrastingas oro mases. Tai ir buvo pagrindinės sąlygos susidaryti škvalui. Jis siaura juosta
praūžė virš Rokiškio raj. Čedasų kaimo.Vėjo greitis nebuvo išmatuotas. Bet pagal gyventojams padarytus nuostolius vėjo gūsiai turėjo siekti daugiau nei 20 m/s.
Praeities duomenys byloja, kad šį mėnesį Lietuvoje yra buvę ir dar stipresnių vėjų. 1986 m. birželio 13 d. Utenoje vėjas siautė 40 m/s greičiu, o tų pačių metų 6 d.
Birštone viesulas įsismarkavo iki 50 m/s. Be vėjų vasaros pradžia pasižymėjo ir kitais rekordais. Pavyzdžiui, prieš 40 m. Anykščiuose iškritęs krušos ledėkas siekė 7
cm, o Alytuje 1964 m. krušos ledo gabaliukas svėrė net 300 g.Šios savaitės pabaigoje bei kitą savaitę Lietuvoje orai bus permainingi. Praeinant šaltiesiems
atmosferos frontams labai šiltus orus staigiai keis vėsesnių orų bangos. Todėl keičiantis orams, artimiausiomis dienomis irgi kai kur galimi įvairūs pavojingi
meteorologiniai reiškiniai.Birželio 15-os naktį nepastoviai debesuota. Kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, 3–8 m/s. Žemiausia
temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.Birželio 16-os dieną vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, silpnas,
dieną pietų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 13–15 laipsnių šilumos, dieną 21–26 šilumos.Birželio 17 d. trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur
perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, 6-11 m/s, perkūnijos metu vietomis škvalas 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, rytiniuose rajonuose iki 28
laipsnių šilumos.Tapk mūsų draugu Facebook'e ir gauk visas naujienas pirmas
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