ЈУН 2016
Јун
2016.
био
је
променљив
уз
честе
пљускове са грмљавином.
Честа је била и појава јачих
пљускова
уз
обилне
падавине, па је количина
падавина на југу и истоку
била знатно већа од
просека за ово доба
године.
У
појединим
пределима су пљускови
били нешто ређи и слабији
па је и количина остала
мања од просека. Све
укупно променљив месец
уз честе пљускове, а уз
мање сувих и сунчаних
дана.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици
Српској за јун 2016. као и вишегодишњи просеци за јун месец. У већини предела је
количина падавина била знатно већа од вишегодишњег просека, поготово у
Херцеговини и на истоку.

На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене
градове у Републици Српској. Са слика се види да је почетком и средином
месеца била честа појава кише, повремено је било и јачих падавина у само
једном дану. У Херцеговини је било мање дана са кишом, али у повременим
данима је било врло јаких пљускова па је месечна количина падавина била
знатно већа од просека.

Средња
месечна
температура током јуна
2016. године је била око
или
мало
изнад
вишегодишњег просека.
Није било пуно врло
топлих
дана
уз
температуре изнад 30
степени, као што је било
претходних година. Није
било пуно варирања у
температури, углавном
је било умерено топло уз
повремене
продоре
хладнијег ваздуха, а
само је два пута у току
месеца на пар дана било
врло топло.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у
Републици Српској за јун 2016. као и вишегодишњи просеци за јун 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 умерено топло и само на пар дана врло топло.

1. ДЕКАДА
Циклон се формирaо око ђеновског залива 1. јуна и брзо се премештао преко нашег
региона и донео повремену слабу кишу. Наредних неколико дана ослабљен циклон се
одржавао изнад истока и југоистока Балкана. Било је променљиво време, углавном
сунчано у првом делу дана а током поподнева уз повремену кишу и пљускове. 5. јуна
је понегде било јачих пљускова са грмљавином. Од 7. јуна је јачао гребен са запада и
донео стабилно и суво време које је трајало неколико дана. Око 9. се формирао нови
циклон око Алпа и Јадрана и постепено је захватао Балкан. Крајем дана је било
нестабилно уз јаче и обилније падавине у Херцеговини и горњем Подрињу. Утицај
циклона се одржао и 10. уз слабе повремене падавине.
Првих десет дана јуна било је променљиво време уз честу кишу и пљускове са
грмљавином. Количине падавина су знатно варирале: понегде је било врло мало, а
понегде због јачих пљускова је било и нешто обилнијих падавина.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 9. јун где се види слаб
циклон који се формирао око Јадрана и донео јаче пљускове уз обилније падавине у
Херцеговини и на југоистоку.

2. ДЕКАДА
Циклон је јачао и током 11. јуна је било кише и пљускова, понегде је било и обилнијих
падавина. Наредних неколико дана је поново било нестабилно али и мало свежие
време под утицајем пространог циклона који се пружао од запада Европе преко већег
дела континета. Пљускови и повремена киша су падали сваког дана, а било је и
локалних непогода уз појаву града и јачих пљускова уз обилне падавине. Понегде је у
било и 50 литара кише по дану, а 12. јуна у Билећи је пало 100 литара кише у кратком
временском периоду. Од 15. јуна је постепено јачао гребен који је донео стабилније
време. До 18. је било топло и сунчаније уз температуру око и изнад 30 степени.
Краткотрајни слаби пљускови су се јављали само понегде. 19. се циклон премештао из
Италије преко Балкана и донео захлађење уз честу кишу и јаче пљускове. Поново је
било обилних падавина и локалних непогода уз појаву града. Утицај овог система је
кратко трајао и већ од 20. јуна време се постепено пролепшавало.
Променљиво време се наставило и током друге декаде. Било је доста дана са кишом, а
повремено је било и јачих пљускова и обилних падавина. Од 15-18. је било врло топло,
а после тога поново уз честе и повремено јаке пљускове.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 19. јун где се види
ђеновски циклон и фронт који се премештао преко Балкана. Овај систем је донео
нестабилно време уз честе пљускове, понегде у Крајини и на истоку је било јаких и
обилних падавина, и преко 50 mm кише.

3. ДЕКАДА
Од 20. јуна време се постепено пролепшавало. Било је постепено топлије и углавном
суво време, а краткотрајни пљускови су се јављали само понегде. Од 23. до 25. је било
сунчано и вруће, а 23. и 25. јавили су се јачи пљускови само понегде на северу и истоку.
Било је и локалних непогода уз јаче падавине понегде и појаву града. 26. у првом делу
дана је било суво и топло, а поподне уз повремену кишу под утицајем два циклона који
су се премештали ка Балкану. Циклон који се премештао са запада Европе је даље јачао
27. јуна и донео је јаче падавине и пљускове са грмљавином, повремено обилније
падавине и град. 28. јуна циклон је слабио и премештао се ка истоку Балкана, а са
запада је јачао гребен који је донео суво и пријатно топло време до краја месеца.
Последња декада јуна је била топлије уз више сувог и врло топлог времена, поготово од
23 до 25. јуна. Али и даље је било дана уз повремене пљускове и локалне непогоде, а
27. јуна јаче невреме је захватило већину предела.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 24. јун где се види утицај антициклона и
топлог ваздуха који су донели врло топло и претежно сунчано време. На слици се види и циклон на
југу који је наредних дана донео поново нестабилно време.
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