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У фебруару је у већини предела
било обилних падавина, поготово
на југу и западу. Мање падавина је
било на истоку око реке Дрине и у
Семберији и та количина је
одговарала месечном просеку. На
југу и западу је пало знатно више
кише, поготово у Херцеговини и на
крајњем западу Крајине. Због врло
топлог времена већина падавина
је пала у виду кише. Снег је падао
углавном на планинама, а често је
и на планинама падала киша. Само
је повремено у нижим пределима
падала суснежица или влажан
снег.
Честа циклонална активност се
одржавала током већег дела
месеца, а као по обичају циклони
су се премештали са запада и
југозапада. Чак седам циклона се
премештало преко Балкана. У
склопу ових система формирало се
јако југозападно струајње уз
прилив топлог ваздуха и јачање
јужног ветра, па је током месеца
било пуно дана уз умерен до јак,
повремено и олујни, југо.



На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици
Српској за фебруар 2016. као и вишегодишњи просеци за фебруар месец. Највише
падавине је било у Херцеговини и на западу Крајине, преко 200 а понегде и мало
изнад 300 mm кише. Доста падавина је било и на северу, а најмање кише је било на
истоку.



На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене
градове у Републици Српској. Са слика се види да је било честих падавине
током целог месеца.







Било је необично топло
током целог месеца и ово је
најтоплији фебруар или
други најтоплји фебруар на
већини станица од кад се
врше мерења. И у данима
када је било мало хладније,
и даље је било топлије од
просека. Све укупно средња
температура је била око 4 до
скоро 6 степени виша од
просека и вредности су
одговарале марту месецу а
не фебруару.



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у
Републици Српској за фебруар 2016. као и вишегодишњи просеци за фебруар
месец. Види се велико одступање од просека на свим станицама.



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
скоро током целог месеца било врло топло. И у данима када је долазило до пролазног
захлађења није било праве зимске хладноће. Слаб мраз се јавио само неколико пута
током целог месеца.







1. ДЕКАДА

Прва два дана регион Балкана је био под утицајем антициклона и врло топлог ваздуха са севера
Африке. Биле је суво и врло топло, у великом броју места температура је била око или мало изнад
20 степени. Током 3. фебруара циклон се формирао око ђеновског залива и постепено се
премештао ка Балкану. И даље је било топло и ветровито уз умерен до јак југо. Киша је почела
прво на југу и западу, увече је киша јачала и захватила већину предела. Због захлађења у ноћи је
на планинама почео снег, а 4. фебруара ујутру слаб снег је падао и понегде у нижим пределима на
западу и северу. Циклон се премештао 4. фебруара преко Балкана уз прилив хладнијег ваздуха.
До краја дана су падавине полако слабиле. Током 5. фебруара циклон се премештао ка истоку.
Слабих падавина је било само понегде на истоку, а у осталим пределима је било претежно суво уз
хладно јутро са мразем. Наредна два дана, 6. и 7. фебруара јачао је антициклон са запада уз
прилив топлог ваздуха. Јутра су била хладна уз мраз и понегде магловита, а током дана је поново
било сунчаније и топлије. Нови ђеновски циклон се 7. крајем дана полако приближавао ка
Балкану уз јачање југозападног струјања. Простана долина у којој се формирао ђеновски циклон
се наредна два дана одржавала око Јадрана и доносила нам топло и ветровито време. Киша је
падала на југу и понегде на западу. Дувао је умерен до јак југо. 10. ујутру како су се циклон и
пратећа фронтала зона премештали преко Балкана са северозапада јавило се и јако олујно
невреме. У кратком временском периоду температура је нагло опадала уз пролазно јаче
падавине и врло јак ветар који је нанео знатне материјалне штете, чупао дрвеће из корена, носио
кровне конструкције...У Бањалуци је забележн удар ветра од чак 31,8 m/s (114,6 km/h). У само 15
минута и температура је нагло опала:



Првих десет дана фебруара било је врло топло време за ово доба

године. Током 4-5. фебруара је било мало хладније, а у осталим

данима врло топло. Два ђеновска циклона су донела падавине (нешто

јаче на југу и западу) а јако невреме уз олујни ветар се јавио 10.

фебруара. Фронт се брзо премештао од северозапада ка југу и истоку и

доносио олујни ветар и пролазно јаче пљускове.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 10.

фебруар где се видe циклон и фронтална зона који су се премештали

са северозапада и донели јако олујно невреме.







2. ДЕКАДА

11. фебруара циклон се премештао ка истоку и накратко је било суво, али већ током дана нови
циклон се премештао из ђеновског залива и киша је почела поново на југу и крајњем западу.
Овај систем се премештао преко Балкана и наредна два дана је било облачно са кишом, слаб
снег је падао само на вишим планинама. И даље је било топло. 13. фебруара током дана
циклон се премештао ка истоку и падавне су престале. Али суво време је кратко трајало. У
пространој висинској долини (која се и даље одржавала преко већег дела Европе) формирао
се нови циклон око ђеновског залива. Овај систем је захватио Балкан већ сутрадан 14.
фебруара поподне и донео кишу и јак југо а киша је наставила да пада и наредних дана. У
задњој страни овог система 16. фебруара се премештао нешто хладнији ваздух са
северозапада и донео благо захлађење у северне и западне пределе, а на југу и истоку је и
даље било топло. 16. и 17. фебруара киша је дала већином на западу, док је у осталим
пределима било више сувог времена. Од 18. до 20. циклон се премештао преко Балкана и
киша се проширила на све крајеве. Вило је и мало хладније, па је на планинама 19. и 20. падао
слаб снег. 20. се циклон премештао даље ка истоку и током поподнева падавине су престале.

Током друге декаде фебруара киша је падала скоро сваког дана (уз мање прекиде углавном на
истоку). На југу и западу је било обилних падавина а мање на истоку. Топло време се
наставило. Првих пет дана је било врло топло уз чести југо, а после мало свежије. Слаб снег је
падао само на планинама крајем декаде.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 14. фебруар где се види
пространа долина која се пружала од запада Европе. У склопу ове долине око ђеновског
залива се формирало неколико циклона који су се премештали преко Балкана и доносили
честе падавине.







3. ДЕКАДА

Током 21. и 22. фебруара јачао је антициклон са запада уз прилив све топлијег ваздуха. Јутра су
била свежа и понегде магловита, а током дана је било врло топло уз доста сунца. 23. фебруара
долина се приближавала са запада и донела облачно и топло време уз слабу кишу понегде и
појачан југо. У ноћи и током 24. фебруара преподне циклон и пратећи хладни фронт су се брзо
премештали од северозапада ка југостоку и донели краткотрајне јаче падавине и захлађење. У
вишим пределима је падао снег, а понегде је било суснежице и влажног снега и у нижим
пределима, али без заджавања на подлози. Од средине дана је било суво уз стабилизацију
времена под утицајем поља повишеног притиска. Али и овај период је врло кратко трајао. Већ
сутрадан нови циклон се формирао у ђеновском заливу и премештао се ка Балкану. У првом делу
дана је било суво и мало топлије и почео је да дува југо. Слаба киша је почела прво на југу и западу,
а увече и у ноћи у овим предлима је било јачих падавина и киша се полако проширила на остале
пределе. Падавине су се наставиле и 26. а уз захлађење на планинама је почео снег. У нижим
пределима је само понегде било суснежице и влажног снега. Крајем дана падавине су престале. 27.
и 28. циклон се одржавао у Средоземљу и својом периферијом је утицао на време на крајњем југу и
западу где је било слабе кише, у осталим пределима је било претежно суво. 28. крајем дана циклон
је јачао и премештао се преко Балкана. Поново је јачао југо, киша је била јача на југу и западу а 29.
фебруара и у осталим крајевима. Обилних падавина је било на југу и југоистоку уз јак ветар.
И током последње декаде је било врло топло, поготово прва три дана. Затим је било мало свежије,
али и тих дана температура је била мало изнад просека. Падавине су биле честе, а поново обилније
на југу и западу, а последњг дана било је обилних падавина и на југоистоку.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 26. фебруар где се види долина али и
прилив мало хладијег ваздуха са северозапда. Ово је један од ретких дана у фебруару када је било
мало хладније уз снег на планинама, а понегде је и у нижим пределима падала суснежица и влажан
снег.



На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 26. фебруар где се види долина
али и прилив мало хладијег ваздуха са северозапда. Ово је један од ретких дана у фебруару када
је било мало хладније уз снег на планинама, а понегде је и у нижим пределима падала
суснежица и влажан снег.
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