
Променљиво време се
наставило и у јулу. У првом
делу месеца је било више
сувог времена уз пролазну
кишу или пљускове само
повремено. Средином месеца
од 14-17. јула врло обилне
падавине су захватиле већину
предела и у само два дана
пало је кише више од целог
месечног просека. Мање кише
је било само на југу
Херцеговине. После тога је
уследило око седам стабилних
дана, а од 24. јула је поново
било нестабилније уз
повремене пљускове. Током
јула пет циклона се
премештало преко нашег
региона и често су прекидали
сунчано и топло време које
није трајало у континуитету
дуже од неколико дана. Ово је
необично велики број циклона
за летњи период.

ЈУЛ 2016



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

Српској за јул 2016. као и вишегодишњи просеци за јул месец. У већини предела је

количина падавина била знатно већа од вишегодишњег просека, осим у

Херцеговини.



На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене
градове у Републици Српској. Са слика се види да је почетком месеца било
слабих пљускова, а од 14-16. обилне падавине. У Херцеговини је било мање
дана са кишом уз више правог сунчаног летњег времена.







Средња месечна
температура током јула
2016. године је била око
или мало изнад
вишегодишњег просека.
Било је дана са високим
температурама изнад
30°C и 35°C, али врућине
нису ни једном дуго
трајале. Стално је било
краткотрајних благих
освежења, а средином
месеца је било и врло
хладно. Највиша
температура је измерена
у Вишеграду 38,8 °C.



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у
Републици Српској за јул 2016. као и вишегодишњи просеци за јул месец. Види се
да је средња температура у већини предела била око или мало изнад
вишегодишњег просека.



На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње
температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској. Види се да је већи део
месеца било топло али уз честа блага освежења, а у периоду од 15-17. јула је било
знатно хладније.







Прва два дана јула одржавало се југозападно струјање уз прилив врло топлог ваздуха.
Било је сунчано и вруће а краткотрајни пљускови су се јављали само понегде на
југоистоку и северозападу. Током 3. јула плитка висинска долина се премештала са
северозапада и донела освежење уз слабу кишу само понегде. Сутрадан се долина
премештала даље ка истоку, а наредног дана 5. јула накратко је јачао гребен и донео
сунчано и поново врло топло време. Али већ сутрадан 6. јула нова плитка долина се
премештала са запада и донела освежење уз повремене пљускове који углавном нису
били изражени. 7. јула долина је слабила и поново је јачао гребен па се од 8. јула
поново наставило право летње време: сунчано и врло топло.

Две плитке долине су се премештале преко Балкана током првих десет дана јула и
донеле освежење на по два дана, а између тога је било сунчано и врло топло. Долине
су биле слабо изражене тако да су донеле врло слабе падавине углавном у виду
локалних пљускова.

1. ДЕКАДА



На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 2. јул где се види
гребен изнад нашег региона који је донео сунчано и вруће време, али и долина на
западу која се постепено премештала ка нашем региону и донела освежење
следећег дана.





Прва три дана је било сунчано и вруће под утицајем гребена у склопу ког се премештао врло топао
ваздух пореклом са севера Африке. У исто време јак циклон се формирао на северу Европе и
премештао се преко централних предела до региона Алпа. 13. јула поподне предња страна овог
система је захватила и Балкан и донела нестабилније време уз повремене пљускове на западу.
Утицај долине је постепено јачао 14. јула. Температура је постепено опадала, али и даље је било
топло, а кишне зоне су се премештале од запада ка истоку. Понегде је било и јачих пљускова, а на
југу и југоистоку је остало претежно суво време. У склопу јаког и пространог циклона са севера
Европе, формирао се још један јак циклон око Јадрана и наредна два дана се одржавао изнад
нашег региона. Хладан ваздух са севера Европе се мешао са топлим са југа и то је додатно утицало
ја јачање и одржавање циклона. Киша је постепено јачала 15. поподне и до јутра је већ било врло
обилних падавина, а врло јака киша се наставила и наредног дана 16. јула. Киша јаког
инетензитета је падала током целог дана, а у већини предела је пало више од целог месечног
просека. Било је и знатно хладније, а 16. јула температура је у већини предела била само 15°C. Три
дана пре тога у великом броју места температура је била око 35°C. Ујутру 17. јула још је било јачих
падавина, али током дана киша је слабила и престала уз постепено разведравање. Од 18. јула
постепено је јачао гребен са запада и донео стабилније, топлије и углавном суво време.
Краткотрајни пљускови су се јављали само понегде. Било је топлије, али без врућине.

Прва три дана било је сунчано и вруће, а затим је наступила нагла промена времена. Јак циклон је
донео врло обилне падавине а хладан ваздух који се премештао са севера Европе и знатно
хладније време. У већини предела је у два дана 15-16. јул пало више кише од целог месечног
просека. Занимљиво је да је јака киша без смањеног интензитета у појединим пределима у
Крајини падала скоро два дана без престанка.

2. ДЕКАДА



На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 15. јул где се види
јак циклон око Јадрана и Балкана као део долине која се простире од севера
Европе уз прилив хладног ваздуха. Овај систем је донео врло обилне падавине уз
хладно време.





Утицај гребена се наставио уз прилив све топлијег ваздуха пореклом са севера Африке.
Прва четири дана је било врло топло и претежно сунчано, а краткотрајни пљускови су се
јављали само понегде. 24. јула око Јадрана се формирао циклон који је током поподнева
захватио запад Балкана. У првом делу дана је било сунчано и вруће, а поподне
нестабилно уз честе пљускове са грмљавином. Понегде је било и локалних непогода уз
јаче пљускове, појаву града и обилнијих падавина. Утицај висинског циклона се
наставио наредних пар и доносио је повремене пљускове, а под утицајем мало свежијег
ваздуха са северозапада дошло је до благог освежења, али и даље је било топло. 28.
јула нешто јачи циклон се премештао са запада и донео јаче пљускове са грмљавином, а
поново је било и локалних непогода. Од 29. је јачао антициклон уз прилив топлијег
ваздуха, овај систем је донео право летње време: суначно и све топлије до краја месеца.

Последња декада јула је била стабилнија уз више сунчаног и врло топлог времена, али и
даље је било нестабилних дана под утицајем два циклона који су доносили повремену
кишу и пљускове са рмљавином, а понегде је било и локалних непогода уз појаву града.

3. ДЕКАДА



На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 24. јул где се види утицај
једног од бројних циклона који су доносили пролазна освежења и повремене
пљускове са грмљавином током јула.
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