
АПРИЛ 2016

Током априла било је више
стабилног и сувог времена уз
пролазне падавине и јаче
пљускове који су трајали дан-
два. Крајем месеца од 24. до
29. априла падавине су биле
чешће. Укупна количина
падавина одговара месечном
просеку, а највише падавина
је и овог месеца било на југу
Херцеговине и на планинама
у Крајини. Због захлађења 25.
априла је поред кише падао и
снег. На планинама је дошло
до брзог пораста снежног
покривача и понегде је било
преко 30 цм снега.



На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици
Српској за април 2016. као и вишегодишњи просеци за април месец. У већини
предела количина падавина није много одступала од вишегодишњег просека, а
највише падавина је било у Херцеговини.



На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене
градове у Републици Српској. Са слика се види да је било више сувог времена
уз пролазну кишу која је трајала дан-два, а од 24. до краја месеца киша је била
чешћа.







Април 2016. године је био
веома топао, поготово од
почетка месеца до 23. када
је било доста дана са
летњим температурама од
30 степени, а понегде и мало
изнад 30 степени. Од 24. до
краја месеца је било
хладније. 26. ујутру се јавио
слаб, понегде умерен мраз,
који је нанео велику штету
воћарским културама на
западу и северу. Све укупно
температура је била око 1 до
чак 3 степена изнад просека
за април месец.



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у
Републици Српској за април 2016. као и вишегодишњи просеци за април месец.
Види се да је средња температура у већини предела била око просека.



На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње
температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској. Са слика се види да је
до 23. априла било топло уз пролазна краткотрајна захлађења. Повремено је било и
врло топло. Од 24. до краја месеца је било свежије.







1. ДЕКАДА

Првих шест дана априла регион Балкана је био под утицајем антициклона који је
одржавао стабилно време. У склопу овог система премештао се топлији ваздух са
југозапада, а пореклом са севера Африке. Било је сунчано и врло топло до 7. априла.
Током 5. и 6. априла температуре су биле праве летње, понегде је било и 30 степени, а
у Вишеграду чак 32 степена. Током 7. априла у Средоземљу се формирао циклон које је
увече захватио наш регион и донео слабу кишу и јак јужни ветар. Овај циклон се већ
сутрадан премештао ка југу Балкана, али нови циклон се формирао у ђеновском
заливу и захватио наш регион. Под утицајем ова два циклона од 8. до 10. априла је
било кишовито и свежије време. На југу и западу је било мало јачих падавина. Током
10. априла циклон је слабио и премештао се ка истоку а падавине су полако престале.

Првих десет дана априла било је врло топло, поготово до 7. априла. У поједним
данима температура је била око и мало изнад 30 степени. Од 8. до 10. је било мало
свежије и облачно са кишом.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 5. април где се види
утицај антициклона и јужно струјање уз прилив врло топлог ваздуха са севера Африке.
Овај ваздух је донео праве летње температуре.







2. ДЕКАДА

Од 11. је поново јачао гребен са запада уз прилив топлијег ваздуха. Под утицајем
овог система од 11. до 13. је било сунчано и топло. 14. априла слабо изражена
долина се брзо прeмештала преко запада Балкана ка унутрашњости и донела
пролазне падавине. Понегде је било јачих пљускова, а на југу Херцеговине је остало
суво. Већ од 15. априла је поново било стабилно и све топлије време под утицајем
антициклона у склопу ког се поново премештао ваздух са севера Африке. Наредних
дана јачао је и југозападни ветар који је додатно утицао на високе температуре. Од
16. до 18. априла поново је понегде било 30 степени, а у Вишеграду и 32. Увече 18.
априла и током 19. циклон се премештао преко Балкана и донео је јаче падавине уз
мало свежије време. На крајњем југу није овог пута није било падавина. Утицај овог
система је кратко трајао и већ од 20. априла је поново јачао гребен који је донео
суво и топло време.

Врло топло време се наставило и током друге декаде априла. Већином је било суво
и топло, а два брзо покретна циклона су донела пролазно јаке падавине и благо
освежење 14. и 19-20. априла.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 17. април. На слици
се види јако југозападно струјање и прилив врло топлог ваздуха са севера Африке.
Овај ваздух је поново донео праве летње температуре.







3. ДЕКАДА

Од 20. априла је поново јачао гребен који је донео суво и топло време до 22. априла.
Током 23. априла јак циклон се формирао око ђеновског залива и захватио је Балкан.
Циклон се одржавао до 25. априла и донео је кишу, на југу је било обилнјих падавина. У
склопу овог система 24. априла ка Балкану се премештао и знатно хладнији ваздух са
северозапада. Због захлађења крајем дана киша је на планинама прешла у снег. Због
хладнијег времена 25. ујутру снег је и даље падао на планинама уз брзи пораст снежног
покривача: понегде је било и преко 30 цм снега. Суснежица и влажан снег су повремено
падали и у нижим пределима (и у Бањалуци). До 25. априла увече падавине су престале
и у ноћи је дошло до постепеног разведравања. У ноћи и 26. априла ујутру јавио се слаб
мраз у западним и северним пределима, а на истоку је температура била мало изнад
нуле. Ниске температуре су дуго трајале током ноћи и узроковале су велике штете на
воћу већином у региону Подкозарја и у Крајини. Током дана је било сунчано и топлије, а
суво време је кратко трајало, већ од 27. јачао је утицај пространог циклона са запада
Европе. Под утицајем овог система наредна три дана је било облачно уз слабу кишу, а
од 28. поново и хладније. 30. априла је дошло до стабилизације времена. Јутро је било
магловито а током дана мало топлије уз делимично разведравање.



Висина снежног покривача (cm) 26. априла ујутру:

Фоча 1

Соколац 7

Источни Дрвар 9

Хан Пијесак 18

Калиновик 20

Гацко 23

Чемерно 38

До 23. је било топло и суво, а од 24. до краја месеца

хладније уз честу кишу. 25. је поред кише падао и снег,

не само на планинама већ и понегде у нижим

пределима. У ноћи и 26. априла ујутру на западу и

северу се јавио мраз који је нанео велику штету

воћарској производњи.



На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 25. април где се види
циклон и прилив хладнијег ваздуха. Овај систем је донео хладније време уз кишу али
и снег на самом крају априла.



Милица Ђорђевић,

Одјељење бдијења  РХМЗ РС


