
Током марта у већини предела је
било обилних падавина, поготово у
Херцеговини и горњем Подрињу
где је пало преко 200 mm, а
понегде и преко 250 mm кише.
Честа циклонална активност се
одржавала током већег дела
месеца, а циклони су се
премештали са запада и
северозапада уз повремене
приливе хладнијег ваздуха. Чак
седам циклона се премештало
преко Балкана. Повремено су се
јављале и врло обилне падавине у
само једном дану, поготово на
југоистоку где је у једном дану
пало скоро дупло више од
месечног просека падавина.
Падала је углавном киша, снег
само на планинама. У ређим
данима због пролазног захлађења
суснежица и снег су падали само
понегде и у нижим пределима.

МАРТ 2016



На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици

Српској за март 2016. као и вишегодишњи просеци за март месец. У свим

пределима је било обилних падавина, пд два до скоро четири пута више од

просека за март месец. Највише падавине је било у Херцеговини и горњем

Подрињу, преко 200 а понегде и мало изнад 250 mm кише.



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 као и обилних падавина у појединим данима.







Температура је варирала
током целог месеца. Било је
дана са високом дневном
температуром, али било је и
доста облачних и кишовитих
дана када је било свеже.
Због продора хладнијих
ваздушних маса из
централне Европе
повремено је било хладно, а
слаб мраз се јавио само у
неколико дана. Крајем
месеца (задњих пет дана)
било је врло топло. Све
укупно температура је била
око просека за март месец,
али температура је била
скоро иста као у фебруару
2016. који је било рекордно
топао.



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у
Републици Српској за март 2016. као и вишегодишњи просеци за март 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
током месеца температура често варирала уз смену свежег времена и краћих периода
уз високе температуре. Око 20. марта и последњих пет дана у месецу било је топлије.







Током 1. марта центар циклона се премештао ка североистоу, али већ током
поподнева нови, слабије изражен циклон, се поново премештао са југозапада. Јача
киша је падала прво на југу и југоистоку, а крајем дана слабе падавине су захватиле и
остале пределе. На планина на истоку је падао снег. Утицај циклона је брзо слабио и
после слабих падавина на истоку ујутру, већи део дана је било суво. Крајем дана нови
јаче изражен циклон се полако премештао са северозапада и донео ветровито време
са падавинама 3. марта. било је и хладније, на планинама је падао снег а понегде је и у
нижим пределима падала суснежица и снег. Циклон је слабио и премештао се ка
истоку 4. марта уз престанак падавина током дана и постепено разведравање. Увече и
следећег јутра је било хладно уз слаб мраз. 5. марта је постепено јачао гребен уз
прилив мало топијег ваздуха, па је после хладног јутра током дана било претежно
суво, ветровито и топлије. Дувао је југо, повремено у Крајини и Херцеговини врло јак.
6. марта се јачи циклон брзо премештао од запада преко нашег региона ка истоку и
донео је кишу и јак олујни југо.

1. ДЕКАДА



У Херцеговини и горњем Подрињу је било врло обилних падавина, понегде је пало и
скоро 100 литара кише. За регион горњег Подриња то је знатно више од целог
месечног просека. Током 7. и 8. марта пространа долина се пружала реко већег дела
Европе (и Балкана) уз прилив мало хладнијег ваздуха из централне Европе. Било је
облачно уз повремену слабу кишу која је била чешћа на западу. У склопу ове долине 8.
марта око ђеновског залива се формирао јачи циклон који се 9. марта одржавао око
Јадрана и запада Балкана. Слаба киша је падала повремено уз мало свежије време.
10. марта циклон се од југа Италије премештао ка југу Балкана, где се регенерисао и
постепено вратио назад преко Србије ка нашем региону. Било је облачно са слабом
кишом која је увече постепено јачала, поготово на истоку земље.

Првих десет дана марта било је врло променљиво време уз честе падавине. На југу и 
југоистоку је било врло обилних падавина. И температура је знатно варирала, а у 
поједим данима је било хладније уз снег на планинама, а 3. марта слаб снег је падао и 
понегде у нижим пределима. 



На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 6. март где се види
прелазак циклона и фронта преко нашег региона. Овај систем се брзо премештао од
запада ка истоку и донео је врло обилне падавине у Херцеговину и горње Подриње,
понегде је пало и скоро 100 mm кише.





Од 11. до 14. марта простарни циклон се државао изнад већег дела јужне Европе и Балкана и

доносио прохладно и облачно време уз повремену кишу. У вишим пределима је падао снег.

Падавине су биле нешто чешће на северозападу. 14.марта циклон се премештао ка југу и код

нас је притисак постепено растао уз делимично разведаравње крајем дана. 15. ујутру је било

хладно уз слаб мраз, током дана претежно суво а увече је поново почела слаба киша која се

премештала од севера под утицајем циклона који се формирао у централној Европи и

премештао ка Балкану. Слабих пдавина је било и 16. у првом делу дана а поподне је било

суво уз разведаравње. Под утицајем простарног антициклона 17. марта је дошло до

стабилизације времена. Јутро је било хладно уз слаб мраз и понегде магловито, а током дана

уз више сунца и постепено топлије. Наредних неколико дана одржавало се стабилно време.

Јутра су била свежа, а током дана је било сунчано и све топлије уз праве пролећне

температуре. Ове године лето је почело 20. марта у 05 сати и 31 минут.

Првих шеста дана друге декаде марта било је хладно, тмурно и облачно уз честе слабе

падавине. Од 17. марта дошло је до стабилизације времена уз сунчано и знатно топлије

време.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за први дан пролећа 20. март. На

слици се види антициклон који је донео стабилно и топло време у периоду од само неколико

дана.

2. ДЕКАДА







Већ у ноћи ка 21. марта циклон који се простирао од севера Европе преко централних предела

захватио је и Балкан и донео промену времена. Почела је киша, прво слаба а током дана и јача. Јача

киша, пљускови са грмљавином и повремено ја ветар се се одржавали наредна три дана. 23. у

склопу циклона премештао се и хладнији ваздух ка Балкану. Снег је падао на планинама, а понегде

је било и сунежице и снега и у нижим пределима. Током 24. марта циклон је слабио и премештао

се ка истоку Европе. Слабих падавина је било током јутра које су брзо престаје уз постепено

разведаравње током дана. 25. марта постепено је јачао гребен са запада. Јутро је било хладно уз

слаб мраз, а током дана мало топлије уз сунчане периоде али и локални развој облака који је донео

повремене краткотрајне пљускове. 26. марта плитка долина се премештала преко Балкана и донела

је променљиво време уз слабе падавине понегде. 27. марта долина се премештала ка истоку, а са

запада је јачао гребен који је донео стабилније и топлије време. Слабих паавина је било само

понегде на истоку током јутра. 28. марта пространи циклон се ширио од запада Европе и

периферијом је нарушио гребен који се налазио у нашем региону. Циклон је донео облачно време

уз врло слабе падавине понегде. Од 29. је поново јачао гребен. 29. ујутру слаба киша је падала само

понегде на југу, а у осталим пределима је било суво. Наредних дана гребен је и даље јачао уз

прилив све топлијег ваздуха са југозапада а порелом са севера Африке. Било је сунчано и све

топлије време уз врло високе дневне температуре 30. и 31. марта.

У првој половини декаде било је свеже уз честе и понегде обилније падавине. Уз захлађење

понегде је падао и снег. Последњих пет дана месеца било је топлије уз нагли пораст

температуре и врло слабе падавине само понегде.

3. ДЕКАДА



На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 22. март где се виде два циклона:

један који се спуштао са севера а други који се формирао у западном Средоземљу. Наредних

дана оба система су захватили наш регион и донели честе и обилне падавине. 23. марта је било и

хладније па је поред планина снег падао и понегде у нижим пределима.
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