21.децембар 2021.године_Да ли
ће бити снијега за Нову
годину
Сажетак:према најновијем излазу нумеричких модела прогнозе
времена, у периоду до краја године се не очекују снежне
падавине, тако да ће Нова година проћи без снежног покривача у
већини предела.

Јавност постаје све захтјевнија да што прије и раније сазна
шта нас чека у дужим временским раздобљима по питању времена.
Таква ситуација је и данас, а основна питања су да ли ће Нова
година и Божић бити бијели, хоће ли зима бити хладна? Многе
метеоролошке агенције и „пружаоци услуга о времену“ утркују се
у објавама о томе, и што изненађује се, увијек се утркују ко
ће приказати ситуацију „бомбастичније“. То прихвате и многи
портали на интернету, метеоролошка удружења, те се развије

широка дискусија о томе.
Званични креатори прогноза времена (Хидрометеоролошки Заводи)
знајући из дугогодишњег искуства колико је то незахвално
прогнозирати на мјесец, два или три унапријед, често су
суздржани, не објављују такве прогнозе, те се заобилазе у
свеопштој дискусији. Професионално говорећи поузданост
дугорочних прогноза је прилично ниска, трпи промјене и своди
се на уопштене карактеризације, које опет не дају конкретне
податке о висини снијега, количини падавина и температури, а
да не говоримо о дужини трајања одрђених појава.(За горе
наведене параметре прогнозе до 5 дана су најпоузданије)

Пратиоци дугорочних прогноза су конкретно за одговор на прво
питање, да ли ће бити снијега за нову годину, давали још прије
десетак дана прве оцјене, отварали дискусије и гласања.
Информације су се смјењивале од једне до друге крајности, а
мијењале су се сваких пар дана, како су нумерички модели за
прогнозу времена, новим излазима мијењали синоптичке ситуације
које узрокују временске прилике.

Период пред нама, у петак 24. децембра и за викенд 25-26.
децембар биће у знаку врло топлог времена уз повремену кишу,
температура од 10 до 17 степени целзијуса. Од 27. децембра ће
дочи до пада температуре али и даље ће бити изнадпросјечно
топло све до краја године.

