ОКТОБАР 2017.
Током већег дела месеца било је суво, а
падавине су се јавиле само у неколико дана. У
периоду од 22-24. јавиле су се јаче падавине,
поготово на истоку где је било обилних
падавина. На југу је пало знатно мање кише од
просека. Због хладнијег времена два пута
током месеца на планинама је падао снег (око
5. и 23-24. октобра).

ОКТОБАР 2017.

Са слике распореда падавина за целу Европу
може се видети да је дуж Јадрана, у Италији
и на западу Европе било врло сушно, а на
истоку Европе је било више падавина од
просека.

*просек се односи на период после 1991.године

ОКТОБАР 2017.

На слици испод су приказане количине
падавина за поједине градове у Републици
Српској за октобар 2017. као и вишегодишњи
просеци за октобар месец. На југу је и даље
било знатно мање падавина од просека, док
је у осталим пределима количина падавина
била око и изнад просека.

ОКТОБАР 2017.

На следећим сликама приказан је месечни
распоред падавина за одређене градове у
Републици Српској. Види се да се већина
падавина јавила у само неколико дана, а да
је током већег дела месеца било суво. У
периоду од 22-24. било је јачих и обилнијих
падавина, поготово на истоку.

ОКТОБАР 2017.

Са слике одступања средње месечне
температуре од просека за Европу види
се да је на Балкану и већем делу Европе
било мало топлије просека.

*просек се односи на период после 1991.године

ОКТОБАР 2017.

На слици испод су приказане средње
температуре за поједине градове у
Републици Српској за октобар 2017. као и
вишегодишњи просеци за октобар месец за
период после 1991. до 2016. године. Види се
да је средња температура у већини предела
била око просека, на југу мало испод
просека.

*просек се односи на период после 1991.године

ОКТОБАР 2017.

На наредним сликама је приказан ход
минималме,
максималне
и
средње
температуре за цео месец за пет градова у
Републици Српској. Почетком месеца је било
топло, затим пролазно хладније. Средином
месеца током десетак дана било је сунчано и
врло топло, а у периоду од 23-25. било је
знатно хладније.

1. ДЕКАДА

Почетком месеца пространи антициклон се одржавао изнад Балкана и доносио стабилно
време. Јутра су била свежа уз пролазну маглу, а током дана сунчано и топлo. Краткотрајна
промена се јавила 3. октобра увече када се циклон премештао од запада Балкана ка истоку и
донео пролазну кишу. на Крајњем југу и југоистоку остало је суво. Киша је престала 4. ујутру и
током дана је било суво и сунчаније. Топлије и сунчано време се наставило и 5. октобра, а
нова промена је наступила 6. октобра. Циклон је захватио Балкан уз прилив хладнијег
ваздуха са севера Европе. Било је облачно, хладније и кишовито наредна два дана. На југу је
било јачих падавина. Због захлађења на планинама је киша прешла у снег и дошло је до
формирања мањег снежног покривача, углавном на планинама на истоку. Утицај циклона је
слабио 8. октобра и наредних пар дана је било је умерено облачно уз врло слабу кишу само
понегде током 9. и 10. октобра.

Време у првој декади октобра је било топло, поготово током првих пет дана, уз пролазно
захлађење са кишом током 6-7. октобра. Због хладнијег времена на планинама је падао снег
уз формирање снежног покривача.

ОКТОБАР 2017.

На сликама испод је приказана висинска и
приземна синоптичка ситуација где се види
утицај предње стране циклоне који се шири
од севера Европе до Балкана уз прилив
хладнијег ваздуха. Овај систем је донео кишу
и захлађење
током 6-7. октобра, а на
планинама је киша прешла у снег уз
формирање снежног покривача.

1. ДЕКАДА

2. ДЕКАДА

Од 11. октобра јачао је пространи антициклон изнад већег дела Европе уз прилив све
топлијег ваздуха са југозапада. Овај систем је одржавао стабилно и надпросечно топло
време наредних 11 дана. Јутра су била свежа уз повремену маглу на северу и истоку,
углавном по котлинама и близу великих река. Слаб мраз се јављао само у брдскопланинским пределима.Током дана било је претежно сунчано и топло, повремено и уз
температуру изнад 25 степени.

Током целе друге декаде одржавало се стабилно
јесење време. Било је претежно сунчано и знатно
топлије од просека, а пролазна магла се јављала
понегде током јутра.
На сликама је приказана висинска и приземна
синоптичка ситуација за 17. октобар где се види
пространи антициклон уз прилив врло топлог
ваздуха са југозапада Европе. Овај систем је
донео стабилно, сунчано и топло јесење време
које је трајало дуже од десет дана.

2. ДЕКАДА

3. ДЕКАДА

После дужег сунчаног и топлог периода, промена времена је уследила 22. октобра. Изражен циклон се
премештао са запада и захватио регион Балкана. У првом делу дана је било суво и ветровито, а
поподне је почела киша која је увече и у ноћи јачала. Било је и пљускова уз обилније падавине на
западу и северу, док је киша на југу и југоистоку била слаба и почела је тек крајем дана. Киша се
наставила и сутрадан уз хладније време, а на планинама на истоку је почео снег. Киша је постепено
слабила на западу, а јачала на истоку. Циклон се премештао ка југу 24. октобра и обилне падавине су се
наставиле на југоистоку: у горњем Подрињу и сарајевско-романијској регији, док је осталим пределима
киша стала. За два до три дана на истоку је понегде пало преко 150 mm, а у Хан Пијеску чак 191,2 mm.
Од 25. октобра поново је јачао антициклон који је донео стабилно време наредних неколико дана.
Јутра су била хладнија и магловита, а током дана постепено топлије уз више сунчаних периода. Нова
крaткотрајна промена времена јавила се 27. увече и током ноћи. Циклон и хладнији ваздух се
премештао са североистока Европе и донео је захлађење, умерен до јак северни ветар и кишу. Киша је
брзо престала током ноћи, а на истоку сутрадан ујутру. Током дана 28. октобра било је суво и хладније.
29. у првом делу дана накратко је јачао утицај југозападног струјања уз прилив топлијег ваздуха који је
донео бржи пораст температуре, а крајем дана и увече је поново јачао утицај циклона са северозапада
који је донео пролазну кишу, захлађење и јак ветар. На планинама је понегде падао снег. Падавине су
кратко трајале, и током ноћи је већ дошло до разведравања. Поседња два дана у месецу било је суво и
хладније. 30. је дошло до разведарвања и 31. је било претежно сунчано уз хладно јутро и мраз у
већини предела.

Током последње декаде било је хладније и променљиво време уз три брза продора циклона који су
донели падавине, а у периоду 22-24. било је обилнијих падавина, поготово на истоку где је понегде
пало преко 150 mm.

3. ДЕКАДА

На сликама испод су приказане сликe за 23. октобар где се види пространи циклон и фронтална зона која се
премешта ка истоку. Овај систем је донео захлађење и јаче падавине. Јача киша је падала 22. на северу и
западу, а наредна два обилне падавине су се премештале ка истоку.

3. ДЕКАДА
Милица Ђорђевић,
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