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#ŽESTOKA UPOZORENJA IZDANA ZA SJEVERNU ITALIJU, NAKON SPARINE SUTRA I
U ISTRI MOGUĆA OLUJA#
Prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u
srijedu je, uz pretežno sunčano i vruće vrijeme, na sjevernom Jadranu
i u gorskim krajevima moguć lokalni razvoj oblaka, a mala vjerojatnost
postoji za poneki pljusak, i to uglavnom u unutrašnjosti Istre i
Gorskom kotaru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 34 °C.
Portal Istramet navodi da na području našeg najvećeg poluotoka
prevladava djelomice sunčano i vrlo sparno vrijeme te da je,
zahvaljujući visokoj vlažnosti zraka, osjet temperature koji osjeća
naše tijelo oko 40 Celzijevih stupnjeva.
Porast sparine prethodi prolasku oslabljene fronte koja stiže tijekom
četvrtka te koja će se premještati sjevernije od Istre. No, prije same
fronte, ali tek prema manjem dijelu modela već kasno navečer u srijedu
na moru sjeverozapadne Istre može iznenaditi izolirani neverin, iako
službenih upozorenja nema.
Žestoka upozorenja
Za sjevernu Italiju ESTOFEX je izdao žestok 2. stupanj upozorenja koji
se odnosi na mogućnost vrlo krupne tuče i olujnih udara vjetra, a u
manjoj mjeri i na obilne oborine. Upozorenje vrijedi do četvrtka
ujutro.
I DHMZ je, navodi Istramet, putem Meteoalarma izdao za Istru dva žuta
upozorenja za četvrtak. Prvo upozorenje odnosi se na mogućnost
izraženijih pljuskova i grmljavine. Vjerojatnost grmljavine pritom je
veća od 50 %. Drugo žuto upozorenje odnosi se na toplinski val i
minimalnu noćnu temperaturu zraka iznad 23 °C.
Za nastavak srijede na snazi je žuto upozorenje samo za Kvarner i
Kvarnerić koje se odnosi na jako jugo. Najjači udari vjetra prema
prognozi DHMZ-a mogu dostizati 35-40 čvorova (65-75 km/h).
Kako prognozira DHMZ, u četvrtak u većini krajeva Hrvatske
promjenljivo i nestabilno. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu
mjestimična kiša, pljuskovi i grmljavina, a moguća su i grmljavinska
nevremena, osobito krajem dana. Na dalmatinskoj obali i otocima
uglavnom suho. U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren
sjeveroistočnjak, u gorju jugozapadnjak, a duž obale umjereno i jako
jugo postupno će slabjeti. Jutarnja tempertura od 17 do 22, na Jadranu
od 21 do 26, a najviša dnevna od 27 do 32 °C.
Za gotovo cijelu Hrvatsku za četvrtak je DHMZ putem Meteoalarma izdao
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žuta upozorenja, što zbog mogućih grmljavinskih oluja, što zbog vjetra
i visokih temperatura.
S detaljnom prognozom oglasio se i meteorolog Dragoslav Dragojlović na
HRT-u.
- U četvrtak će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati sunčano i vruće. No,
poslijepodne i navečer uz umjeren razvoj oblaka mjestimice će biti
pljuskova i grmljavine. Vjetar povremeno umjeren istočni i
sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 22 °C, a najviša
dnevna između 30 i 32 °C.
Malo manje toplo bit će u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano,
ali i nestabilno vrijeme. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će
biti kiše, a ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme, osobito
poslijepodne i navečer. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni.
Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima kiše i grmljavine može biti
već prijepodne, a najveća vjerojatnost za olujno nevrijeme je sredinom
dana i poslijepodne. Puhat će umjeren jugozapadnjak, uz obalu jugo i
južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20 °C, uz more
između 21 i 25 °C, a najviša dnevna od 26 do 30 °C.
Na srednjem Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije barem djelomice
sunčano, vrlo toplo i vruće. Puhat će umjereno, prema otvorenom moru i
jako jugo, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito.
Jutarnja temperatura zraka od 20 do 25 °C, a najviša dnevna između 29
i 32 °C.
Na jugu Hrvatske sunčano i vruće. Puhat će slabo do umjereno, prema
otvorenom moru i jako jugo.
Toplinski val
Od petka u unutrašnjosti pretežno sunčano, uz ponovni porast
temperature zraka, pa će za vikend i početkom idućeg tjedna rasti
opasnost od toplinskog vala koji će postupno oslabjeti od utorka, kada
će biti i više oblaka.
Na Jadranu od petka obilje sunčanog i većinom vrućeg vremena, pa će
tamo toplinski val biti još više izražen, čemu će pridonositi i tople
noći, a dnevna temperatura zraka za vikend i u ponedjeljak ponegdje će
biti i viša od 35 °C. Vjetar uglavnom slab zapadni sjeverozapadni, a u
nedjelju će na sjeverom dijelu prolazno zapuhati bura, navodi
Dragojlović u prognozi za HRT. (iPress)
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