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Временска и климатска прогноза 

Постои јасна дистинкција помеѓу временските и климатските предвидувања, иако и двете 

користат слични нумерички алатки. Предвидувањето на времето, кое во суштина е проблем 

на почетната атмосферска состојба, се однесува на предвидување на дневните временски 

состојби од неколку часа до околу две недели. Времето често се развива поинаку отколку 

што предвидуваа метеоролошките модели. Прогнозирањето на климата се однесува на 

предвидувањето на климатските флуктуации во текот на една сезона или подолг временски 

период. И покрај брановата и нелинеарна природа на атмосферата, долгорочните 

предвидувања се можни до одреден степен. Истите се базираат на проценката на одделни 

климатски индекси кои покажуваат варијации на долги временски размери (сезони и 

години) и претставуваат основни двигатели на климатската варијабилност. Оттаму, 

сезонските прогнози имаат помала доверливост и истите треба да се сметаат како сезонски 

изгледи, односно оринтациона рамка во која би се движела прогнозата за 

специфицираниот период за одделен континент или регион. Освртот воглавно се базира на 

анализа на моменталната состојба на климата, вклучувајки ја распредлебата на воздушните 

маси, основната атмосферска и океанска циркулација, температурата на површината на 

океаните и морињата како и проценки за веројатната климатска еволуција на основа на 

глобалните драјвери и индекси на климатските отстапувања-варијации во текот на 

следните месеци. 

Основни климатски драјвери 

Најважните климатски драјвери се: циклусот ENSO (Ел Нино Јужна осцилација), кој се 

однесува на голема флуктуација на температурите на океаните, врнежите, атмосферската 

циркулација, вертикалното движење и воздушниот притисок низ тропскиот Пацифик. 

Промените во температурата на површината на Пацификот (SST) не се единствената 



причина за предвидливи промени во временските шеми. Постојат и други причини за 

сезонска променливост на климата. Невообичаено топлите или студените температури на 

површината на морето во тропскиот Атлантски или Индискиот Океан може да предизвикаат 

големи промени во сезонската клима на блиските континенти. Истотака значајна е и 

Североатлнската Осцилација (NAO), Артичката осцилација (AO), поларниот вртлог, 

сончевото зрачење и други чинители. Покрај тропските океани, други фактори кои можат 

да влијаат на сезонската клима се снежната покривка и влажноста на почвата. Сите овие 

индекси кои влијаат на атмосферската циркулација се основни драјвери на долгорочните 

предвидувања.  

Осврт на климатските двигатели за зимскиот период 2022/23 

И покрај ограниченоста,  сезонските прогнози до одредено ниво се оправдани, имајки во 

предвид долгорочната предвидливост на океанската циркулација и фактот дека 

варијабилноста во температурите на површината на морињата во тропските региони има 

значително глобално влијание врз атмосферската циркулација.  

 

Сончева активност. Иако во основа времето и климата зависат од сончевата енергија, сепак 

корелацијата помеѓу сончевата активност и времето е доста комплексна и за подетално 

разбирање неопходна е интегрална експертиза во повеќето дисциплини (физика на 

плазмa, сончева  активност, атмосферска хемија и аеросоли,  динамика на флуиди и др.). 

Според NASA постои сугестија дека постудените зими се со поголема веројатност да се 

случат во Европа при достигнување на сончевиот минимум. Сончевиот циклус 25 се смета 

дека започнал помеѓу август 2019 година и јануари 2020 година. Нивоата на соларна 

активност до 2022 година биле повисоки од некои предвидувања. Повисоките нивоа на 

сончева активност може да ги зголемат шансите за поблага зима во западна Европа. 

Ла Ниња. Анализата на температурите во океанските води на екваторијалниот дел на 

Пацификот ги покажуваат првите сигнали  на постоење на ладната фаза на ENSO или 



феноменот Ла Ниња (ладна епизода). Феноменот Ла Ниња е временска шема која 

започнува со потпросечни температури на површината на морето низ централниот и 

источно-централниот екваторијален Тихи Океан. Овој климатски мод влијание врз 

долгорочната временска прогноза во одделни региони на светот и Европа. За време на 

циклусот Ла Ниња, силните источни ветрови (пасати) влијаат на површинските струи на 

океаните, што резултира со придвижување на потоплите површински води од исток кон 

запад.  

 

Потоа ги заменуваат подлабоките, постудени води. Оваа студена површинска вода потоа 

се префрла од јужно американскиот брег во тропскиот Пацифик. Тоа резултира со севкупно 

намалување на влажноста и врнежите во крајбрежните делови на Северна и Јужна 

Америка. Се разбира, феномен како овој има огромно влијание врз глобалните временски 

услови. Ла Ниња обично носи постудени зими во Европа, но се зависи од трансформацијата 

на сегашната Ла Ниња, но и многу други фактори кои би можеле влијаат на промената на 

овој климатски индекс, пред стапувањето на зимата, а кои би можеле да го намалат ефектот 

на феноменот Ла Ниња. Гледано од овој агол може да се очекува дека Европа најверојатно 

ќе има постудена, посува и помалку ветровита рана зима. Слични се проценките на  

Европскиот центар за среднорочна временска прогноза (ECMWF), кој потенцира дека оваа 

карактеристична шема на Ла Ниња, како резултат на пониските океански температри во 

Пацификот, ќе резултира со промена на западните ветрови создавајки висок воздушен 

притисок над Европа со  постудено, суво и стагнатно време во ноември и декември во 

Европа.   Во овие услови, иако температурите на морињата покажуваат позитивен сигнал, 

атмосферата во копнениот дел на Европа повеќе ќе биде под влијание на источни ветрови 

кои ќе доведат до температури пониски од вообичаените.  



Североатланска осцилација-NAO. Неутралната до негативна Североатлантска осцилација 

(NAO) прогноза од ECMWF на почетокот на зимата истотака ја поддржува оваа ситуација. 

NAO во суштина е мерка за моделите на притисок низ Северен Атлантик, т.е. индекс кој го 

опишува интензитетот на западниот ветер во северниот дел на Атлантикот. Влијанието на 

NAO индексот врз времето во 

Централна Европа е најсилно во 

текот на зимските месеци од 

декември до февруари. Колку е 

посилен западниот ветер, толку 

е поблага зимата во Европа. Во 

спротивен случај, колку е послаб 

западниот ветер, толку е 

построга зимата во Европа. Во 

текот на зимите, кога се развива 

негативен NAO, блокирачките 

области со висок притисок се 

формираат на високи географски широчини и го поместуваат студениот арктички воздух до 

локациите со средна географска ширина. Месечната прогноза на NAO од ECMWF, укажува 

на негативни трендови во почетокот на зимата. Тоа би ги зголемило шансите за студени 

настани во делови од Европа.  Кон крајот на зимата постепено се фаворизира позитивен 

NAO индекс.  

Поларен вртлог, Артичка Осцилација (АО) и зимска млазна струја.  

Во текот на есента, поларните региони почнуваат 

да се ладат побрзо отколку суптропските, од 

едноставен разлог што помалку сончева 

енергија стигнува до поларната област. Ова 

создава изразена глобална разлика во 

притисокот помеѓу поларните и суптропските 

региони. Како резултат на изразениот ширински 

температурен градиент, низ северната 

хемисфера се развива циклонска циркулација со 

низок притисок која се протега од приземје до 

горните делови до стратосферата. Овој феномен е познат како поларен вртлог кој се 

однесува како многу голем циклон, покривајќи го целиот северен пол, до средните 

географски широчини. Независнос од јачината, поларниот вртлог има временски 

импликации низ северната хемисфера. Силно изразен поларен вртлог обично значи силна 

поларна циркулација. Ова обично го блокира постудениот воздух во поларните региони, 

создавајќи поблаги услови за поголемиот дел од САД и Европа. Спротивно на тоа, слабиот 

поларен вртлог може да создаде слаб модел на млазна струја. а од поларните региони во 



САД и/или Европа. Проценките се дека 

поларниот вртлог треба постојано да ја 

зголемува силата до почетокот на 

зимата. Тоа ќе услови негово 

интензивирање и стабилна млазна 

струја. Сепак, можни се повремени 

нарушувања кои може да го одложат 

тој процес на зајакнување, што значи 

дека Поларниот вртлог може да се 

трансформира во послаб во зима 

отколку инаку. Друг секундарен ефект 

на овие модели на притисок е 

зголемениот обем на снежна покривка над Сибир. Како што покажуваат податоците, 

зголемената октомвриска снежна покривка над Сибир води до формирање на пространо 

поле со висок притисок над регионот. Тој систем со висок притисок помага да се испрати 

повеќе вертикална енергија во Стратосферата во текот на зимата. Ако поларниот вртлог 

влезе во зима во послаба состојба, тој е поподложен на настан од целосен колапс. Како што 

системите за притисок стануваат посилни и повеќе енергија оди нагоре во Стратосферата, 

таа може да достигне точка каде што поларниот вител може целосно да згасне. Тоа се 

нарекува ненадејно стратосферско затоплување и во основа значи силен настан на 

затоплување на Стратосферата и следен колапс на поларниот вртлог. Оваа состојба влијае 

на млазната струја која е нестабилна и нејзиното осцилирање-меандрирање ќе допринесе 

за поактивна атмосфера и наизменичен транспорт на ладен и топол воздух во средните 

ширини.  

Арктичката осцилација се појавува како прстенест модел на аномалии на притисокот на 

нивото на морето во областа на половите. Степенот до кој арктичкиот воздух продира во 

средните географски широчини е поврзан со индексот АО, кој се дефинира со обрасците на 

површинскиот атмосферски притисок. Кога индексот АО е позитивен, површинскиот 

притисок е висок во поларниот регион. Ова помага на млазната струја во средната 

географска ширина да дува силно и постојано од запад кон исток, со што го задржува 

ладниот арктички воздух, ограничен во поларниот регион. Кога индексот АО е негативен 

каква е тенденцијата до почеток на зимата, има тенденција да има низок притисок во 

поларниот регион, послаби зонални ветрови и поголемо движење на ладен поларен воздух 

во средните географски широчини. Вообичаено, првото влијание на овие океански 

аномалии може да се види во променливата млазна струја (силно струење на воздухот) на 

околу 8-11 km надморска височина од запад кон исток низ целата северна хемисфера, во 

интеракција со системите за притисок и обликувајќи го нашето време на приземје. Подолу 

е пример за зимски млазен поток во зима на околу 9 км/5,6 милји надморска височина. 

Можете да видите како млазниот поток е закривен надолу над централниот дел на 

Соединетите држави и нагоре над северозападна Европа. Таквата формација носи 



постудено време на истокот на Соединетите држави и зимско време на Исланд и 

Британските острови. Историски гледано, силен блокирачки систем со висок притисок во 

Северниот Пацифик е најтипичниот ефект на студената ENSO фаза. ERA5 картата со 

реанализа на ECMW покажува просечна шема за време на последните неколку зими во 

услови на Ла Нина, каде јасно с еиздвојува  поле на висок притисок во Северниот Пацифик 

и област со низок притисок над Канада и југозападна Европа 

 

 

 

 

 

 

 

Квази-двегодишна осцилација (QBO) Дополнително, анализирана е и Квази-двегодишна 

осцилација (QBO) како климатски индекс кој се одредува според јачината и насоката на 

екваторијалните зонални ветрови во тропската стратосфера. Кога ветровите се во западна 

фаза индексот е позитивен, а кога во источна фаза е негативен. Идентификувана е 

корелација помеѓу јачината на млазниот поток-струја (тесен појас на силни ветрови) преку 

Северен Атлантик и QBO. Негативниот (источен) QBO фаворизира послаб млазен поток што 

пак значи поголема шанса 

за студени периоди во 

текот на зимските месеци. 

QBO моментално е во 

позитивна западна фаза со 

тенденција QBO да остане 

во оваа состојба во текот 

на претстојната зима што 

на одреден начин ја 

зголемува веројатноста за 

поблага и повлажна зима 

од просечната.  

Аналоген индекс. Во освртот е вклучен и аналоген метод-сличен на оној развиен од страна 

на Проф. Радиновиќ за месечна прогноза на времето. Истиот се базира на проценките на 

порталот “theweatheroutlook”, кој во основа  ја согледува моменталната состојба на картите 

на апсолутна топографија на нивото од 500hPa на северната хемисфера и прави споредба со 



истиот ден, претражувајки го серискиот низ на расположиви карти од синоптичката архива, 

за секоја година од 1948 година. Следува избор на 5-те најблиски резултати во последните 

30 дена и се евалуираат карактеристиките на зимата во селектираната година, за да на крајот 

се избере  заеднички аналоген индекс-како преовладувачка одлика на зимата во Европа за 

сезоната (декември-јануари-фебруари) 2022/23. Затоа, аналогниот индекс во моментот на 

објавување фаворизира поблага зима од просечната. Во следните осврти може да се 

примени овој аналоген метод за сезонска проценка на времето само во Македонија. Иако 

не се исклучуваат и неколку карактеритични продори со фронтална влијанија и циклонска 

активност, како резултат на изразениот поларен вртлог и меандрирањето на поларната 

млазната струја. Сепак зимата во целина би можела да биде поблага од просечната врз 

основа на предвидените температури од ноември до февруари.  

 

 



 

Проценки на моделите 

Анализата се фокусирав на неколку сезонски модели чии расположиви продукти се од 

Програмата-Коперникус, имплементирана од страна на ECMWF во рамките на проектот C3S 

(Copernicus Climate Change Service). Сите овие прогнози се просечна слика во текот на 3 

метеоролошки зимски месеци (декември-јануари-февруари) и ги покажуваат општите 

преовладувачки временски шеми. Повеќето атмосферско-климатски (сезонски) модели за 

претстојната зима (декември-јануари-фебруари) во однос на температурата даваат изгледи 

за повисоки температури во однос на просекот. Единствено Канадскиот модел прикажува 

температури под просечните. Што се однесува до Европскиот центар за среднорочна 

прогноза на времето ЕCMWF, сезонските проценки упатауваат на надпросечни вредности 

во северните и без отстапување во јужните делови.  

Кај врнежите сликата е малку поразноврсна со оглед дека некои модели предвидуваат 

врнежи над просечните (ECCC, IRI, CMCC-на југ, Meteo-France-на север, DWD-далеку на 

север, UK-Met Office, CFS v2). Потпросечни  врнежи се очекуваат според (Meteo France-на 

југ, DWD-југ, JMA). Kaj сезонските изгледи на ЕCMWF не се забележува отстапување во 

однос на врнежите, и истите ќе бидат во рамките на просечните. Освен Меѓународниот 

институт за истражување и ECCC, сите наведени модели или не покажуваат пристрасност 

или натпросечни температури. Ова е многу слично на она што го прикажуваат сезонските 

модели во септември 2021 година. Во однос на врнежите во моментов има релативно слаб 

сигнал за повлажна од просечната зима.  

 

 

 

 



Сезонски изгледи за врнежи од снег 

Во однос на снежните врнежи според 

сезонската прогноза на ECMWF, еден од 

водечките центри за среднорочна 

прогноза на времето, но и сезонска  

прогноза (изгледи), во однос на 

повеќегодишниот сезонски просек, во 

поголемиот дел на Европа се 

забележуваат снежни врнежи под 

нормалата. Но во делови од централна и 

југоисточна Европа (југоисточна Србија, 

северна Албанија и северозападните 

делови од Македонија) се навестуваат 

нормални до натпросечни врнежи од снег. Анализирајки по месеци, декемвриската 

прогноза за врнежи од снег покажува силни негативни аномалии. Ова најверојатно се 

должи на полето на висок воздужен притисок над Европскиот континент, стагнатно, суво и 

релативно студено време кое не  дозволува многу сценарија за врнежи од снег и 

формирање подебела снежна покривка. Се предвидува дека поголемиот дел од Европа ќе 

има помала длабочина на снег до средината на зимата. Со попуштањето на Ла Ниња и NAO 

во втората половина на зимата постепено се менува состојбата така да во одредени области 

на централна и западна Европа во јануари а уште повеќе во фебруари покажуваат повеќе 

снежни врнежи во делови од централна Европа. Но, повеќето од другите делови се 

прогнозираат со помалку врнежи од снег последниот зимски месец. Но сликата во однос 

на снежните врнежи за престојните зимски месеци е малку поразлична гледана од 

моделската дипотрија на Метеоролошката служба на Велика Британија (UKMO). Според 

овој извор, гледајќи го сезонскиот просек за Европа, можеме да се воочи уште една слаба 

прогноза за снежни врнежи, слична на ECMWF со повеќе снег во делот на Алпите и северна 

Европа и поразлична во однос на проценките за југоисточна Европа. За декември 2022 г. 

овој модел дава уште поизразен негативен сигнал,  за јануари позитивна аномалија се 

прогнозира на повисоките места и Динаридите во централна БиХ . Февруарските прогнози 

за снежни врнежи укажуваат на одреден потенцијал над западните делови на Европа. Но, 

инаку, остатокот од континентот покажува помалку снежни врнежи од просекот за овој 

месец. 

 

 

 

 



Одделни климатски показатели за Скопје (Извор: УХМР) 

Според многугодишните мерења на Главната метеоролошка станица Скопје-Зајчев Рид за 

период 1991-2020 година просечната средна годишна температура на воздухот изнесува 

13.2°С.  

Таб. 1 – Просечна средна месечна температура на воздухот во °С за Скопје-Зајчев Рид (период 1991-

2020година)  

Мет.станица/месец Јан. Фев. Март Апр. Мај Јуни Јули Авг. Септ. Окт. Ноем. Дек. Год. 

Скопје Зајчев Рид 1,1 3,8 8,4 13,0 17,7 22,2 24,7 24,5 19,3 13,5 7,6 2,4 13,2 

Според просечните средно месечни температури на воздухот (Таб.1), најстуден месец е 

јануари со вредност од 1,1 °С, а најтопол јули со вредност од 24,7 °С. Гледано по месеци 

најниска средномесечна температура на воздухот има во декември со  -4,5°С во 2001 

година, потоа во  јануари со -4,0°С во 2017г одина. Вредностите на просечно средно 

минималните и средно максималните температури во °С за Скопје-Зајчев Рид за период 

1991-2020 година се прикажани во Таб2 и Таб3.: 

Таб. 2-Просечна средна месечна минимална температура на воздухот во °С за Скопје-Зајчев Рид 

(период 1991-2020година)  

Мет.станица/месец Јан. Фев. Март Апр. Мај Јуни Јули Авг. Септ. Окт. Ноем. Дек. Год. 

Скопје Зајчев Рид -2,1 -0,5 3,1 7,1 11,6 15,6 17,7 17,7 13,4 8,7 3,9 -0,5 8,0 

 

Таб. 3-Просечна средна месечна максимална температура на воздухот во °С за Скопје-Зајчев Рид 

(период 1991-2020година)  

Мет.станица/месец Јан. Фев. Март Апр. Мај Јуни Јули Авг. Септ. Окт. Ноем. Дек. Год. 

Скопје Зајчев Рид 5,0 8,9 14,3 19.1 24.1 29,1 32.0 32.3 26.5 19,8 12,20 5,9 19.1 

 

Средногодишните минимални температури на воздухот варираат од 6,6°С во 1993 година 

до  9,2°С во 2014 година. Гледано по месеци најниска средномесечна минимална 

температура на воздухот има во јануари со -7,8°С во 1993година, во  јануари со -7,5°С во 

2017година, потоа декември со -7,3°С во 2001година итн. Највиска средномесечна 

минимална температура на воздухот има во јули со 19,8°С во 2012 година, потоа во  август 

со 19,1°С во 2001 година итн.  



 

Апсолутната минимална температурата на воздухот во градот Скопје и Скопската Котлина 

во период 19912020година изнесувала -19.8°С и е забележана на ден 07.01.1993година. 

Инаку според многугодишните мерења (40-годишни мерења) на метеоролошката станица 

Скопје-Зајчев Рид за период 1981-2020додина апсолутната минимална температурата на 

воздухот во изнесувала -21.0°С и е забележана на ден 13.01.1985година. 

РЕЗИМЕ ЗА ПРЕТСТОЈНАТА ЗИМА 2022/23 ГОДИНА 



 

Деталната анализа генерално упатува на релативно поблага зима 

од просечната за периодот декември-јануари-фебруари 2022-2023 

година со поизразен сигнал во северните и централни делови на 

Европа. Сезонските модели, во основа даваат слична проценка за 

поблага зима од просечната. QBO исто така сугерира помали шанси 

за студена зима. Високото ниво на сончева активност оваа година, 

исто така, може да придонесе за поблага зима. Во услови на Ла Нина 

ладна епизода нa јужната осцилација ENSO, анализата упатува на 

зголемена веројатност за појава на студено време во првата 

половина од зимата, со преовладувачки висок воздушен притисок, 

мирно и суво време кое од своја страна во котлините и долините ќе 

фаворизира формирање на слабо изразени температурни инверзии, 

придружени со појава на магла, зголемено аерозагадување 

намалување на температурите посебно во котлините и Скопското 

градско подрачје.  Но не се исклучува и веројатноста за повремени 

продори на ладен воздух и ладни фронтови. Во прилог на ова оди 

прогнозата на ECMWF за NAO индексот кој има неутрална кон 

негативна фаза. Четири од петте најзначајни членови на 

аналогниот индекс упатуваат на поблаги зими од просечните. 

Според климатските податоци од УХМР повторно се фаворизираат 

просечни до поблаги услови. Оваа година до сега немало постуден 

месец од просечниот.  Земајќи го горе наведеното, шансата за 

релативно блага сезона е поголема од  просечната. Сигналот за 

врнежите е многу послаб, иако во втората половина на зимскиот 

циклус постои поголема веројатност за врнежи, кога се очекува и 

повеќе снег во југоисточна Европа на повисоките планини 

(југоисточна Србија, северните делови од Албанија, северозападните 

делови од Македонија). 


