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Мониторинг (14 – 20.10.2016.)
У Србији је одступање средње недељне температуре ваздуха, од нормале 1981–2010,
било у интервалу од 2.9ºС у Сјеници до -4ºС на Црном Врху. Највиша максимална
дневна температура ваздуха од 22.7ºС измерена је 14. октобра у Сјеници, а најнижа
минимална дневна температура ваздуха од -0.8ºС, забележена је 18. октобра на Црном
Врху. Највећа дневна количина падавина од 24.3 mm регистрована је на Копаонику 19.
октобра, где је уједно забележена и највећа недељна количина падавина која је
износила 35.5 mm.
Према стандардизованом падавинском индексу SPI-11, на већем делу територије Србије
преовлађују нормални услови влажности, док су у деловима централне и југоисточне
Србије умерено влажни услови. Према стандардизованом падавинском индексу SPI-22,
на већем делу територије Србије преовлађују нормални услови влажности, док су у
северним крајевима земље умерено до јако влажни услови.
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Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-1)
одређеног за временски период од 30 дана (21.9 – 20.10.2016. године)
2
Услови влажности у Србији, процењени на основу Стандардизованог падавинског индекса (SPI-2)
одређеног за временски период од 60 дана (22.8 – 20.10.2016. године)
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Према прогнозираним
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Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 30 дана (SPI–1) на основу осмотрених и прогнозираних
седмодневних падавина (1.10 – 30.10.2016. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗС.
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Прогноза Стандардизованог падавинског индекса одређеног за временски период од 60 дана (SPI–2) на основу осмотрених и прогнозираних месечних
падавина (22.09 – 20.11.2016. године) Европског центра за средњорочну прогнозу времена и РХМЗС.
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