Fenomen
meteorologic
spectaculos: O tornadă a
măturat nordul județului /
Video
O tornadă a măturat județul Călărași, între satele Constantin
Brâncoveanu și Drajna Nouă, în această după amiază, în jurul
orei 17:20. Anterior, prin sistemul de alertare emis de ISU
Călărași, s-a emis un mesaj, la ora 16:11, prin care s-a
anunțat codul galben – căderi izolate de grindină și averse
torențiale, dar și intensificări ale vântului, pe raza
județului Călărași.
Grindina a făcut prăpăd
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galben, pentru intervalul orar 16:00 – 18:00, pentru căderi
izolate de grindină, averse torențiale, descărcări electrice
și intensificări ale vântului ce vor avea aspect de vijelie,
pentru localitățile Chirnogi, Budești, Dor Mărunt, Fundulea,

Lehliu Gară, Mănăstirea, Radovanu, Ulmeni, Fundeni,
Ciocănești, Grădiștea, Curcani, Mitreni, Spanțov, Vasilați,
Plătărești, Cuza Vodă, Independența, Ileana, Sohatu, Lupșanu,
Chiselet, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Dragoș
Vodă, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Vlad
Țepeș, Tămădău Mare, Luica, Căscioarele, Belciugatele,
Vâlcelele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești și Nicolae Bălcescu. La
17:15, ISU Călărași, prin același sistem de alertare, a emis
cod portocaliu – grindină, intensificări vânt, averse 25-35
l/mp, pentru partea de sud a județului. Aceleași fenomene
meteorologice au fost anunțate, pentru partea de est a
județului, la ora 17:08, deși mesajul a ajuns ulterior
emiterii celui de la ora 17:15. Un alt mesaj a anunțat căderi
de grindină, în intervalul orar 17:00-18:00, pentru
localitățile Modelu, Dragalina, Dor Mărunt, Perișoru, Cuza
Vodă, Independența, Lupșanu, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă,
Alexandru Odobescu, Vlad Țepeș și Vâlcelele.La 17:52, s-a emis
același mesaj de cod portocaliu – grindină, intensificări
vânt, averse 25-35 l/mp, pentru partea de sud a județului. La
18:23, un alt anunț, emis tot de ISU Călărași, semnala cod
galben grindină și intensificări ale vântului pentru partea de
est a județului Călărași.

S-a format în partea de nord a județului
Nimic nu anunța tornada care avea să se formeze în partea de
nord a județului Călărași, în dreptul localității Constantin
Brâncoveanu, sat aparținând comunei Dragalina și aflat la 15
kilometri de municipiul reședință a județului Ialomița,
Slobozia. Nu a mai fost vorba de intensificări ale vântului
sau de vijelii, câtă vreme aspectul vremii a devenit unul
sumbru și extrem de rar întâlnit în această parte a Europei.
În 12 august 2002 a mai fost întâlnit un astfel de fenomen,
tot în Bărăgan, tornada care a măturat satul Făcăeni. A fost
cea mai puternică tornadă din România, de gradul F3 pe scara
Fujita. O tornadă de acest grad este una severă, în care

viteza vântului este situată între 252 și 330 km/h. Tornada
din 2002, de la Făcăeni, a avut următorul bilanț: 33 de case
au fost distruse complet; 395 de case au fost distruse
parțial; 14 persoane au fost grav rănite; 3 morți; 1.000 de
persoane sinistrate; o pădure de salcâmi, întinsă pe 120 de
hectare, a fost rasă complet, prin ruperea arborilor la circa
1 metru de la suprafața solului. Tornada de astăzi, conform
datelor meteorologilor, nu a avut o viteză mai mare de 90
km/h. “Contextul anunţa această instabilitate, avem un front
rece care a pătruns în prima parte parte a zilei prin Oltenia
şi s-a deplasat lent spre Muntenia şi Dobrogea. În spate avea
temperaturi mai scăzute, în faţă un aer mai cald, care a
generat temperaturi de până la 25 de grade Celsius în sud-est.
Când sunt astfel de temperaturi, se dezvoltă aceşti nori
cumulonimbus. Sunt cei mai periculoşi, din datele radar vârful
a atins azi 13 – 14 km, iar baza lor a pornit de la 500 m – un
km. Aceşti nori produc aceste fenomene foarte violente. La un
moment dat s-a dezvoltat această mişcare de rotaţie la bază,
adică un curent ascendent a hrănit furtuna, în spate s-a
format un curent descendent care a intrat în rotaţie şi s-a
generat acest vânt cu aspect tornadic.” (Mihai Timu,
meteorolog).
Autobuz luat pe sus
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unei supercelule, a unui nor cu dezvoltare foarte mare pe
verticală, iar în astfel de situații, de supercelulă, uneori
la baza norului se generează și mișcare circulară care poate
să ajungă și la nivelul solului și, prin urmare, să se
transforme într-o tornadă. Așadar, au fost condiții în această
zonă să se producă așa ceva. Filmările coincid cu zona în care
noi am observat pe radarul meteorologic că ar fi sputut să se
întâmple așa ceva sau nu”, a declarat meteorologul de serviciu
din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),
potrivit Mediafax. În acest context, un autobuz, înmatriculat
în județul Ialomița, a fost măturat de pe DN21, acesta fiind
unul de transport călători. Din primele date, acesta făcea
curse regulate între Slobozia și fetești. A fost surprins de
tornadă și măturat de pe șosea în dreptul localității
Constantin Brâncoveanu și dus zeci de metri, pe câmp. În
autobuz erau 39 de călători. S-au înregistrat 7 victime rănite
ușor, la nivelul județului Călărași declanșându-se planul roșu
de intervenție în jurul orei 17:30. Victimele au fost
transportate la Spitalul Județean de Urgență Slobozia.

Pasagerii au ieșit din autocar prin parbriz. Pe lângă
echipajele de descarcerare și de unități pentru transportarea
victimelor multiple, la fața locului au intervenit și
echipajele Serviciului județean de ambulanță Călărași.
Autocarul, răsturnat, este păzit, la acest moment, de trupe
SIAS, câtă vreme au rămas în interior bagaje ale călătorilor.
Printre aceștia, se afla inclusiv un preot. În satul
Constantin Brâncoveanu tornada a afectat cel puțin 10
gospodării. Tot atâtea case au rămas fără acoperișuri. A fost
filmată de mai mulți martori oculari, aceasta traversând zona
câmpului din dreptul localității Drajna Nouă. La nici o oră de
la producerea acestui eveniment meteorologic spectaculos, în
zonă, cerul a fost acoperit de curcubeu.
Pagube și la Călărași
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ci au fost smulși de vântul puternic, fiind avariate mai multe
autoturisme. Câteva bucăți din acoperișurile unor imobile au
fost luate de vântul puternic. “În urma fenomenelor meteo
puternice înregistrate în această după-amiază pe raza

municipiului, conducerea Primăriei a dispus Serviciului Public
Pavaje-Spații Verzi și Gospodărie mobilizare maximă pentru
îndepărtarea pagubelor create. Echipele Primăriei Municipiului
Călărași sunt în teren, fiind mobilizați 20 de angajați, două
mașini carosate pentru transportul crengilor căzute și un
încărcător frontal, și vor lucra până la remedierea
pagubelor.”

