МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
- Управа за хидрометеоролошки работи -

СЕКТОР ЗА МЕТЕОРОЛОГИЈА

07.05.2018

ПРЕГЛЕД НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ НА ВОЗДУХОТ И
КОЛИЧЕСТВОТО НА ВРНЕЖИТЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА

Месец април 2018 се карактеризира како исклучително топол месец со незначителни
количества на врнежи.
Највисока средна месечна температура е регистрирана во Гевгелија и Демир Капија
од 17.7°С, а најниска во Лазарополе 10.5°С (во Скопје 17.2°С, во Штип и Струмица 17.1°С, во
Битола и Прилеп 15.6°С, во Охрид 14.5°С, во Крива Паланка 14.0°С, во Берово 12.1°С и во
Маврово 10.6°С).
Споредено со многугодишните просечни вредности за април за период 1981-2010,
температурите во април 2018 се значително повисоки, за четири до пет степени.
Среднодневните температури беа повисоки во првата декада за два до три степени, а во
втората и третата за дури пет до шест степени.
Особено средните максимални вредности на температурата на воздухот беа повисоки
од вообичаено (за повеќе од шест степени), а средните минимални температури за повеќе од
два степени.
На сите мерни места апсолутните минимални температури беа позитивни, освен во
Берово, Маврово и Лазарополе, каде во почетокот на месецот (втори и трети април) се
измерени до -2.2°С.
Кон крајот на месецот беа забележани особено високи вредности температурата на
воздухот, така да апсолутната максимална температура во Републиката достигна вредности
над триесетиот степен (во Гевгелија 31.5°С и Демир Капија 30.9°С на 24ти април).
Во месец април 2018 имаше мал број на денови со врнежи со мало количество на
месечна сума на врнежи.
Најголемо количество на врнежи во месецот е измерено во Лазарополе 36мм, а
најмало во Гевгелија 6мм. Во Маврово се измерени 32мм, во К.Паланка 31мм, во Битола
27мм, во Д.Капија 21мм, во Берово 20мм, во Штип 19мм, во Прилеп 17мм, во Охрид и Скопје
15мм и во Струмица 9мм.
Споредено со многугодишните просечни вредности, измерените месечни суми на
врнежи на сите мерни места се под просекот и тоа за 50% - 90% пониски од просечните
вредности.
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