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Zeer droge oktober 2013 op Curaçao
Oktober 2013 gaat in de boeken als een van de droogste oktobermaanden sinds men in
1935 met regenwaarnemingen op Luchthaven Hato begon. Wat men op Curaçao in
oktober gewend is, is een maand vol met regen‐ en onweersactiviteit. De storingen,
die normaliter gedurende deze tijd van het jaar langs de Benedenwindse Eilanden
trekken, waren dit jaar minder actief. Op Hato werd gedurende de afgelopen maand
slechts 18,7 mm aan regenval geregistreerd. Ter vergelijking: de gemiddelde
hoeveelheid regen voor dit station bedraagt 102,0 mm. De extreme waarde voor
oktober bedroeg in 1988, liefst 373,1 mm. De droogste oktober ooit was die in 1958,
toen 5,4 mm gemeten werd.
De regenval, die na acht uur ’s ochtends gevallen is, geldt voor de volgende dag. In het
geval van de regenval op 31 oktober, geldt de gemeten regenval (na 8 uur ’s morgens)
dus voor 1 november. Hierdoor begint november 2013 dus bijzonder nat
Gedurende de afgelopen maand bleef het aantal regendagen (1.0 mm of meer) ook
achter en bedroeg slechts vijf. Gemiddeld heeft oktober 8,1 regendagen op Hato. De
onweersactiviteit was ook gering en slechts op vijf dagen werd de donder gehoord.
Gemiddeld heeft oktober 8,7 onweersdagen.
Elders op het eiland waren de gemeten neerslaghoeveelheden ook gering en op
sommige plaatsen werd zelfs minder dan 10 mm afgetapt.
Doordat de regen grotendeels uitbleef, was oktober 2013 ook een vrij warme maand.
De gemiddelde temperatuur (over 24 uur) bedroeg in oktober 2013, 29,1°C, hetgeen
een halve graad hoger is dan het langjarig gemiddelde van 28,6°C.
De vooruitzichten v.w.b. de verwachte regenval in november, december en januari
zijn dat er een nagenoeg gemiddelde hoeveelheid regen in deze maanden verwacht
wordt.
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