После
сушног
фебруара,
мањак падавина је забележен
и у марту месецу. Пролазно је
било нешто јачих падавина,
али те падавине су кратко
трајале и јавиле су се само
током неколико дана. Током
већег дела месеца било је
суво
уз
слабе
падавине
повремено.

Са слике одступања падавина
од просека за целу Европу
може се видети да је на југу и
истоку Европе било сушно,
као и на Балкану. Јаче
падавине јавиле су се од
централних предела Европе
до севера и у Британији.

* На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у
Републици Српској за март 2019. као и вишегодишњи просеци за март
месец. Види се да је количина падавина у већини предела била испод
вишегодишњег просека.

*просек се односи на период после 1991.године

* На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за

одређене градове у Републици Српској. Види се да је током већег дела
месеца било сушно, а нешто јаче падавине јавиле су се само током
једног до два дана.

Током већег дела месеца је
било топло уз пролазна
кратакотрајна
захлађења.
Све укупно средња месечна
температура била је око
степен и по до два и по
степена
виша
од
вишегодишњег просека.

Са
слике
одступања
средње
месечне
температуре од просека за
Европу види се да на
целом континенту било
топлије од просека. Знатно
топлије од просека је било
на истоку и југоистоку
Европе.

* На слици испод су приказане средње температуре за поједине

градове у Републици Српској за март 2019. као и вишегодишњи
просеци за март месец. У већини предела средња месечна
температура била је око степен и по до два и по степена виша од
просека.

*просек се односи на период после 1991.године

*

На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и
средње температуре за цео месец за пет градова у Републици
Српској. Види се да је било доста топлих дана уз високе максималне
температуре, а пролазна захлађења су кратко трајала. У нижим
пределима слаб мраз се јављао само повремено.

*

* Првог

дана у месецу било је топло и претежно суво. Крајем дана слабо
изражена долина премештала се преко Балкана и донела је слабу и
повремену кишу која је понегде падала и сутрадан уз нешто свежије време.
Утицај долине је кратко трајао и већ 3. марта је поново био сунчаније и
топлије.

*

Током 4. марта на западу Европе јачао је циклон и у предњој страни овог
система изнад нашег региона јачало је југозападно струјање уз прилив све
топлијег ваздуха. Било је топло, а температура је у многим пределима
прелазила изнад 20 степени. Утицај циклона је јачао и током 5. марта хладни
фронт се премештао преко Балкана. Дошло је до захлађења уз слабе
падавине које се су брзо премештале од севера ка југу и истоку. Утицај овог
система је кратко трајао, и под утицајем гребена већ сутрадан је поново било
сунчаније и топлије.

* Пораст

температуре се наставио и наредних дана. Током 7. марта је било
сунчано, а 8. је јачао утицај циклона из западног Медитерана који је донео
јак јужни ветар и топло време уз наоблачење. Киша је почела у другом делу
дана, а слаба киша је сутрадан падала још на југу и истоку. Како се оса
долине премештала ка истоку током 9. марта, тако су падавине престале и
током дана је дошло до разведравања.

*

* Последњег

дана декаде одржавало се зонално струајње изнад Балкана.
Било је топло уз постепено наоблачење које је у другом делу дана
донело слабу кишу у северним пределима.

* Током прве декаде марта било је знатно топлије од просека уз пролазна

наоблачења која су донела слабе падавине. Киша је углавном била слаба
и кратко је трајала, а само је понегде било умерених падавина.

* На

сликама испод приказане су висинска и приземна синоптичка
ситуација за 7. март где се види приближавање циклона и фронталне
зоне са запада Европе ка Балкану. Овај систем је донео прво врло топло
и ветровито време, а током 8. и 9. марта слабе, понегде и умерене,
падавине.

*

* Изражен

циклон се ширио од севера Европе ка нашем региону уз
прилив све хладнијег ваздуха 11. марта током дана. Било је облачно
уз умерену до јачу кишу, а на планинама је почео снег. До краја дана,
уз захлађење, киша је понегде и у нижим пределима прешла у
суснежицу и снег. Сутрадан је у свим пределима било хладније. У
првом делу дана на истоку је падао снег, на југу киша, а на северу је
било суво. У брдовитим пределима формирао се снежни покривач од
око 5 cm, а на планинама је пало око 20 cm новог снега. Циклон се
премештао ка истоку и његов утицај на време је слабио до краја дана.
Падавине су престале и дошло је до разведравања уз даљи пад
температуре током ноћи.

*

Наредног јутра било је хладно уз слаб мраз у нижим пределима, а у
вишим пределима јавио се нешто јачи мраз. У првом делу дана је
било суво и мало топлије под утицај поља повишеног притиска, али
већ крајем дана нови циклон се премештао из Средоземља који је
донео наоблачење и слабе падавине понегде.

* Током

14. марта долина се премештала са северозапада преко
Балкана уз прилив нешто хладнијег ваздуха. Било је облачно и мало
хладније уз слабу кишу, а у вишим пределима је падала суснежица и
слаб снег.

*

* Од

15. марта јачао је утицај поља повишеног притиска уз прилив све
топлијег ваздуха са југозапада. Било је све топлије и сунчаније, а током
јутра се понегде јављала магла. Топло и сунчано време се одржавало
до 18. марта када се са северозапада приближавао циклон. У првом
делу дана је и даље било топло и суво, а поподне су се јавиле
повремене падавине уз постепено захлађење. До следећег јутра у
брдско-планиским пределима је почео слаб снег.

*

Утицај циклона се одржавао наредна два нада у региону Јадрана и
Балкана уз прилив хладнијег ваздуха. Било је облачно и хладније уз
повремену кишу, а у вишим пределима је падао слаб снег. 20. марта
падавине су престале уз постепено разведравање током дана.

* Време

током друге декаде било је променљивије уз повремене
падавине. Почетком декаде јавиле су се пролазно јаче падавине уз
захлађење које је донело снег у планине, а понегде је и у нижим
пределима падао снег. После топлијег времена, крајем декаде опет се
јавило захлађење уз пролазне падавине.

* На

сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 17. март где се
види утицај пространог антициклона уз прилив топлог ваздуха са југозапада.
Овај систем је донео стабилно и напросечно топло време. Температура је у
већини предела прелазила изнад 20 степени, а у многим местима је било и
мало изнад 25 степени.

*

* Пространи

антициклон се ширио од запада Европе преко централних
предела до Балкана уз прилив топлијег ваздуха. Јутра су била хладна,
понегде се јављао слаб мраз, а током дана је било сунчано и све
топлије. Топло и сунчано време се одржавало до 25. марта.
* У ноћи 25. на 26. март са севера Европе ширио се циклон уз прилив
хладнијег ваздуха. Циклон је донео падавине и јаче захлађење. У вишим
пределима киша је прешла у снег. Нешто јаче падавине јавиле су се на
северу и западу. Падавинска зона се брзо премештала од севера ка
истоку током 26. марта. После јачих падавина у ноћи, током већег дела
дана на северу и западу је било суво, а падавине су се јавиле на истоку.
Било је и знатно хладније, а у брдско-планинским пределима на истоку
је падао слаб снег. На југу Херцеговине је остало суво.
* Утицај циклона на време је слабио, и већ од 27. је поново било суво.
Током ноћи и јутра је било хладно уз слаб мраз, а током дана постепено
топлије. Под утицајем антициклона из централне Европе, последња два
дана у месецу било је све топлије.

* И током последње декаде марта смењивало се топло време уз пролазно
захлађење које је донело краткотрајне падавине. На северу и западу
понегде је било јачих падавина, а у осталим пределима падавине су било
слабије, док је на југу остало суво током целог периода. Уз пролазно
захлађење у брдско-планинским пределима је падао снег.

* На

сликама испод су приказане синоптичке сликe током ноћи 25. на 26.
март где се види изражена долина која се премештала од севера Европе ка
Балкану. Овај систем је донео нагло захлађење уз пролазне падавине.
Утицај овог система на време у нашем регину је кратко трајао.

