МАЈ 2017
Време у мају је било
променљиво
уз
смену
сунчаних дана и нестабилног
времена уз честу појаву
пљускова са грмљавином. У
појединим данима било је и
јачих
пљускова
који
су
доносили обилније падавине
и град, а због јачих падавина
понегде су се излиле и мање
бујичне
реке.
Количина
падавина је у већини пределa
била око просека, а на југу је
било мање падавина чиме се
суша
на
југу
додатно
погоршала, а понегде на
истоку је било обилнијих
падавина
услед
јачих
пљускова.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици
Српској за мај 2017. као и вишегодишњи просеци за мај месец. У већини предела
количина падавина је била око просека, а на југу је било мање падавина од
просека.

*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 је неколико пута било јачих и обилнјих
падавина, а између кишних дана било је и доста сувих и сунчаних периоди.
Највише падавина је пало у периоду од 15-21. априла. На југу је било нешто
мање падавина.

Мај је био променљив уз
доста топлих дана и
неколико краткотрајних
захлађења. Већи део
месеца је било пријатно
топло уз само пар врло
топлих дана. Све укупно
средња
температура
током целог месеца је
била око или мало изнад
вишегодишњег просека.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у
Републици Српској за мај 2017. као и вишегодишњи просеци за мај месец за
период после 1991. до 2016. године. Види се да је средња температура у већини
предела била 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 топло уз краткотрајна захлађења.

1. ДЕКАДА
Почетком месеца на западу Европе је јачао циклон и у предњој страни овог система
јачало је југозападно струјање уз прилив све топлијег ваздуха ка нашем региону. Било је
претежно суво и топло. Слаби пљускови су се јавили само понегде на истоку током 1.
маја, а 3.маја је поново на истоку било повремених пљускова који су понегд били јачи
уз нешто обилније падавине. Циклон је наставио да јача и током 5. маја се премештао
преко Јадрана и захватио наш регион. Било је свежије и облачно време са кишом и
пљусковима са грмљавином. Понегде је било и јачих падавина. Утицај овог система је
кратко трајао и сутрадан 6. маја је поново било топлије и суво, али већ крајем дана
нови ђеновски циклон се премештао ка нашем регион и увече је поново почела киша.
Киша је падала и 7. маја уз свежије време. 8. маја у првом делу дана је било претежно
суво и мало топлије, а поподне и увече је поново почела киша која се наставила и
наредног дана. Под утицајем нове долине али и прилива хладнијег ваздух током 9. маја
је било хладније и облачно са кишом. Долина се премештала ка истоку током 10. маја, а
са запада је јачао утицај гребена. Ујутру је било облачније и киша је падала само још
понегде на истоку, а током дана је било суво, сунчаније и постепено топлије време.
Време у првој декади маја је било променљиво. Првих неколико дана је било претежно
суво и топло, а затим променљиво уз честу кишу и пролазна захлађења. Повремено је
било и јачих пљускова са грмљавином који су донели понегде и нешто обилније
падавине. Најмање падавина је било на југу.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 5. мај где се види
циклон који се премешта са северозапада и доноси свежији ваздух. Овај систем је
донео свежије и кишовито време.

2. ДЕКАДА

Под утицајем простаног циклона са запада Европе, наредних неколико дана било је топло уз
јачање јужног ветра. Било је претежно суво уз повремену краткотрајну кишу и пљускове са
грмљавином. Током 15. маја циклон се премештао преко Балкана уз мало свежије време и честе,
повремено и јаче пљускове. Киша је падала и 16. маја у првом делу дана, а поподне је било суво уз
постепено разведравање. Од 17. је јачао гребен са запада уз прилив топлијег ваздуха и доносио је
суво, сунчано и топлије време. Повремена киша се јављала на истоку и југу и током 17. маја. Нова
промена времена је уследила 20. маја. Циклон и мало свежији ваздух су се премештали са
северозапада и од средине дана је било јачих пљускова са грмљавином, а понегде је било и
локалних непогода. У кратком временском периоду било је обилних падавина које су изазвале
изливање мањих бујичних водотака и градских одводних канала, а понегде се јавио и град.
Време у другој декади маја је било променљиво и топло уз повремену кишу и пљускове, али било
је више сунчаних и топлих дана. Крајем декаде, 20.маја, јавили су се јачи пљускови са
грмљавином, а понегде је било и локалних непогода.

На сликама испод су приказане слике за 20. мај где се види антициклон и топао
ваздух изнад нашег региона и циклон и фронтална зона који се премештају са
запада. Овај циклон је донео промену времена средином дана уз јаче пљускове
са грмљавином и локалне непогоде. У кратком временском периоду било је
обилних падавина које су изазвале изливање мањих бујичних водотака и градских
одводних канала, а понегде се јавио и град.

3. ДЕКАДА

Слаба киша је падала и 21. ујутру а затим је било суво и угодно топло. Пријатно топло и
претежно суво је било 22.маја, а од 23. је поново било нестабилно време. У првом делу
дана је било сунчано и топло,а поподне уз повремене пљускове са грмљавином. 24. је
било мало свежије уз јаче падавине, а поново је понегде било и локалних непогода. У
склопу слабо израженог циклона 25. маја са севера се премештао и хладнији вазду.
Било је облачно и свеже уз слабу кишу само повремено. Од 26. маја је уследило
стабилно време које се задржало до краја месеца. Јачао је гребен са запада уз прилив
све топлијег ваздуха. Било је сунчано и постепено све топлије, а последња два дана у
месецу и врло топло уз температуру око и мало изнад 30 степени.
Почетком декаде наставило се нестабилно време уз повремену кишу и пљускове који су
били чешћи у периоду од 23-25. маја. Понегде је било локалних непогда, поготово 24.
маја уз јаче падавине и појаву града понегде. у другом делу декаде било је стабилно,
сунчано и све топлије време.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 31. мај где се види
изражен антициклон и прилив све топлијег ваздуха. Овај систем је донео, стабилно,
сунчано и врло топло време.
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