ЈУЛ 2017.
Јул је био врло топао и сушан а већина
падавина се јавила из пљускова који нису били
равномерно распоређени. Понегде је било
јачих пљускова који су донели локалне
непогоде и обилније падавине, углавном на
истоку, а у већини предела појава пљускова је
била ређа. У већини предела количина
падавина је била знатно мања од просека, а
понегде на истоку је у само пар дана пало више
од целог месечног просека. У Билећи се јавио
јак пљусак и за само пар сати 26. јула је пало
чак 102.5 mm. Јака суша која је почела у јуну се
наставила и додатно погоршала уз велике
штете на пољопривредним културама, а
понегде је било и проблема у водоснабдевању.
У Херцеговини су се често јављали шумски
пожари.

Са слике распореда падавина за целу Европу може се видети да је у већем делу Балкана,
као и на југу Европе био изражен мањак падавина. Суша је посебно јака на југу Јадрана, у
Херцеговини, Италији и Португалији.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској
за јул 2017. као и вишегодишњи просеци за јул месец. У већини предела количина
падавина је била знатно мања од просека, само је понегде, углавном на истоку, због јачих
пљускова било нешто више падавина.

*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 у већини предела било врло мало падавина, само је на
истоку повремено било јачих пљускова.

Јул је био веома топао уз велики број
тропских дана (дани са температуром
изнад 30 степени). У многим местима
ово је био трећи најтоплији јул од кад
се врше мерења, после јула 2012. и
2015. године. Краткотрајна освежења
су се јављала само повремено и све
укупно су трајала неколико дана.
Иако је било пуно врло топлих дана, у
већини предела није оборен рекорд у
максималној температури.

Са слике одступања средње
месечне температуре од
просека за Европу види се да
је на југу Европе и
делимично на западу и у
централним
пределима
било топлије од просека.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици
Српској за јул 2017. као и вишегодишњи просеци за јул месец за период после 1991. до
2016. године. Види се да је средња температура у већини предела била око степен до
два 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. Током целог месеца било је врло топло
уз краткотрајна освежења.

1. ДЕКАДА

Почетком месеца је постепено јачао утицај долине са запада Европе уз прилив мало свежијег
ваздуха у односу на претходне врло топле дане. Током 1. јула било је променљиво уз повремене
пљускове. Наредног дана у склопу долине дошло је до формирања циклона изнад Јадрана који се
током дана премештао преко Балкана и донео пљускове са грмљавином, понегде је било и локалних
непогода уз појаву града и обилних падавина. Јачи пљускови су се јављали углавном на истоку, док
су на југу пљускови било знатно ређи и слабији. У склопу циклона ка нашем региону премештао се и
свежији ваздух са севера, па је 3. јула било мало свежије. Ујутру је било облачније уз слабу кишу
само још понегде на истоку, а током дана је било сунчаније. Циклон се брзо премештао ка истоку, а
од 4. јула је поново са запада јачао антициклон уз прилив све топлијег ваздуха. Наредних дана
одржавао се утицај антициклона који је доносио стабилно време, а са југозапада се премештао све
топлији ваздух, пореклом са севера Африке, који је доносио нагли пораст температуре. Било је
претежно сунчано и вруће. Током 7-9. јула по висини се таласала долина уз прилив мало свежијег
ваздуха. Ово је утицало на нестабилније време и појаву повремених пљускова. И даље је било вруће,
а пљускови су се јављали само понегде. Понегде, углавном на истоку, било је и краткотрајних
локалних непогода.
Време у првој декади јула било је врло топло и претежно суво. Почетком месеца је било мало
пријатније (без врућина) и нестабилно уз повремену кишу и пљускове, понегде је било и локалних
непогода уз јаче падавине, појаву града и олујног ветра.

1. ДЕКАДА

На сликама испод су приказане слике за 2. јул где се види висински циклон у Јадрану који се премештао
преко Балкана и донео освежење уз пљускове са грмљавином, а понегде је било и локалних непогода уз
обилније падавине, појаву града и олујног ветра.

1. ДЕКАДА

2. ДЕКАДА

Почетком друге декаде наставило се сунчано и вруће време. Током 11. јула увече на северу
и западу је било повремених пљсукова са грмљавином. И 12. јула је било врло топло, а са
северозапада, из региона Алпа, се премештала слабо изражена долина уз прилив свежијег
ваздуха. Овај систем је донео освежење наредног дана уз знатно пријатније време.
Краткотрајни пљускови су се јавили само понегде на истоку. Наредних неколико дана наш
регион се налазио између циклона који се премештао ка истоку Европе, и антициклона који
се одржаваона истоку Европе. Врло топло ваздух се премештао ка југу Балкана, а у нашем
региону се одржавао мало свежији ваздух са севера. Било је претежно суво, сунчано и топло
без врућина. Једино је у Херцеговини 14. јула било вруће, а од 15. уз јаку буру и у овим
пределима пријатније. Слаба и краткотрајна киша се јављала смао понегде 16-17. јула.
Освежење је трајало неколико дана, а од 17. је поново јачао гребен са запада уз прилив све
топлијег ваздуха. Температура је брзо расла и већ од 19. јула је поново било вруће уз врло
високе температуре.

Почетком друге декаде и даље је било вруће, а затим је уследило освежење које је трајало
неколико дана. У периоду од 13. до 17. јула врућине су прекинуте и било је знатно
пријатније време. Падавине су било врло слабе и јављале су се само понегде. Крајем декаде
је поново дошло до наглог пораста температуре.

2. ДЕКАДА

На сликама испод су приказане слике за 11. јул где се види утицај висинског гребена и антициклона уз
прилив топлог ваздуха са југозапада (типична слика током овог лета). Било је врло топло и сунчано време.
На слици се види и долина изнад централне Европе која ће донети постепено освежење у наредним
данима.

2. ДЕКАДА

3. ДЕКАДА

Под утицајем антициклона врућине и претежно сунчано време се задржавало и почетком треће
декаде. Краткотрајни пљускови су се јављали само понегде, а 21. јула поподне понегде је на истоку
било јачих пљускова уз локално обилније падавине. Током 24. јула у централној Европи и
ђеновском заливу се формирао циклон који се премештао преко Јадрана и крајем дана захватио
наш регион. Већи део дана је било сунчано, а циклон је крајем дана донео кишу, пљускове са
грмљавином и локалне непогоде. Понегде је било јачих падавина, града и јаког ветра. Утицај
циклона се наставио и наредна два дана уз променљиво време са повременом кишом и
пљусковима, а са севера се премештао и свежији ваздух који је донео освежење за око десет
степени у односу на претходне дане. Пљускови су били чешћи и јачи на истоку, а на северу и западу
је било претежно суво и само је понегде падала слаба киша. Током 26. јула поподне у Херцеговини
се јавило јако невреме праћено градом и јаком кишом. У региону Билеће је у пар сати пало чак
102.5 mm кише. Утицај циклона је слабио 27. јула. Ујутру је само још понегде било слабе кише, а
током дана је било претежно сунчано и пријатно топло. Од 28. до краја месеца поново је јачао
гребен са запада уз прилив све топлијег ваздуха. Температура је брзо расла и поново је било врло
топло и вруће. Краткотрајни пљускови су се јављали понегде током 30. јула поподне.
Врућине су се наставиле и током треће декаде јула. Од 25-27. јула под утицајем циклона било је
нестабилно, мало свежије и знатно пријатније време уз повремену кишу и пљускове са
грмљавином. Било је и локалних непогода уз јаче пљускове, обилније падавине а понегде се јављао
и град. Крајем месеца је поново било вруће и сунчано.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 26. јул где се види пространи циклон изнад
централне Европе и нашег региона који је донео освежење и нестабилно време уз повремену кишу и
пљускове са грмљавином, а било је и доста локалних непогода уз јаче падавине, појаву града и олујног
ветра.

3. ДЕКАДА
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