СЕПТЕМБАР 2015
Септембар месец је бип
тппап и прпменљив. Дп 24.
септембра билп је више
сувпг времена. Три брза
циклпна су се премештали
прекп Балкана и дпнпсили су
кишу
кпја
је
трајала
углавнпм самп један дп два
дана. Билп је и јачих
падавина,
ппгптпвп
на
западу. Од 24. дп краја
месеца се пдржавап утицај
циклпна уз честа падавине
кпје су са маоим паузама
трајале дп краја месеца. Све
укупнп кпличина падавина је
врлп прпменљива. Највише
кише је палп у западним
крајевима, а знатнп маое на
истпку и југу.

На слици исппд су приказане кпличине падавина за ппједине градпве у
Републици Српскпј за септембар 2015. кап и вишегпдишои прпсеци за септембар
месец. Највећи маоак падавина у пднпсу на прпсек се јавип на југу и југпистпку.

На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене
градпве у Републици Српскпј. Са слика се види да се већина падавина јавила
у другпм делу месеца, а да је на југу Херцегпвине већи деп кише пап у самп
једнпм дану.

Билп је тпплп, средоа
температура тпкпм целпг
месеца је била пкп 1-2
степена изнад прпсека.
Билп је пунп врлп тпплих
дана, ппгптпвп дп 24.
септембра, а ппследоих 6
дана месеца је билп знатнп
свежије. У Баоа Луци је
забележена температура
пд 40,2°C а у Вишеграду
40,1°C. Тп су највише
температуре измерене у
септембру месецу пд кад
се врше мереоа а ппред
пва два града рекпрд је
забележн и у великпм
брпју других градпва.

На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у
Републици Српскпј за септембар2015. кап и вишегпдишои прпсеци за
септембар месец.

На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре за
цеп месец за пет градпва у Републици Српскпј. Види се да је дп 24. билп дана билп врлп
тпплп, а затим свежије дп краја мецеца. Виде се и врлп виспке температуре кпје су
забележене 1. и 17. септембра када је ппнегде билп и малп изнад 40 степени.

1. ДЕКАДА
Ппчеткпм септембра изнад Балкана се пдржавап антициклпн уз прилив врлп тпплпг ваздуха
са севера Африке. 1. септембра у Вишеграду је измеренп чак 40,1°C и тп је највиша
температура измерена у пвпг граду у септембру. Нпви рекпрд је забележен и у Фпчи. Од 3.
септебмра предоа страна прпстранпг циклпна је ппстепенп захватала наш регипн.
Усппставилп се јакп југпзападнп струјаое. Билп је тпплп и углавнпм сувп уз ппвремене
пљускпве 3. и 4. септембра. 5. септембра циклпн је наставип да јача и захватип је Балкан, а у
склппу пвпг система премештап се и свежији ваздух са северпзапада. Киша је ппчела првп на
западу, а тпкпм дана се ширила ка псталим пределима. Билп је пбилних падавина на западу, а
најмаое кише је палп на југу и југпистпку. Циклпн се брзп премештап даље ка истпку и 6.
ујутру киша је престала. Од 7-9. је ппстепенп јачап гребен са запада, а на истпку се и даље
пдржавала задоа страна циклпна. Наш регипн се налазип између пва два система. Јутра су
била свежа уз честу ппјаву магле на северу и истпку, а тпкпм дана је билп више сунчаних
перипда. 10. септембра нпви циклпн се премештап са северпзапада уз прилив свежијег
ваздуха. Билп је хладније са слабпм прплазнпм кишпм.
Првих десет дана у септембру је билп врлп тпплп. Температура је била пкп 2-3 степена виша
пд прпсека. Најтпплији дан је бип 1. септембар када су забележени нпви рекпрди у
максималнпј септембарскпј температури у Фпчи 35,6°C и Вишеграду чак 40,1°C. Јачих
падавина је билп 5. септембра, али углавнпм на западу дпк је на југу и истпку билп знатнп
маое падавина.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 5. септембар где се види утицај
циклпна и прилив свежијег ваздуха. Овај систем је дпнеп јаче падавине и прекинуп врлп
тпплп време.

2. ДЕКАДА
Утицај циклпна је краткп трајап и већ пд 12. је јачап гребен са запада уз прилив све тпплијег
ваздуха са југпзапада. Од 14. је јачап циклпн на западу Еврппе и у склппу предое стране
пвпг система се фпрмиралп јакп југпзападнп струјаое кпје је дпнпсилп све тпплији ваздух
ппреклпм са севера Африке. Сунчанп и врлп тпплп време се пдржавалп дп 18. септембра.
17. септембра је дувап јак југп и билп је вепма тпплп. У ппјединим местима тп је бип
најтпплији дан у 2015. гпдини а у Баоалуци је температура дпстигла чак дп Брдп 40,2°C. Тп је
највиша температура забележена у септембру месецу у Баоалуци пд кад се врше мереоа, а
Баоа Лука је била и један пд најтпплијих градпва у Еврппи 17. септембра. Нпве рекпрде су
имали и: Дпбпј, Бијељина, Приједпр, Спкплац, Србац, Рудп и Хан Пијесак. Ппстепенa
прпмена времена је ппчела 19. септембра. Дплина је јачала и ппстепенп захватала наш
регипн. Јача киша је ппчела увече на југу и западу, а 20. септембра циклпн се фпрмирап пкп
ђенпвскпг залива и премештап се прекп Јадрана ка Балкану. Циклпн је дпнеп кишу уз
захлађеое.
Тпкпм друге декаде септембра билп је врлп тпплп, средоа темпертура је била пкп 4 дп чак 5
степени виша пд прпсека. У великпм брпју градпва 17. септембар је најтплији дан у
септембру пд кад се врше мереоа. Нпве рекпрде су дпбили: Баоа Лука, Дпбпј, Бијељина,
Приједпр, Спкплац, Србац, Рудп и Хан Пијесак. Прпмена времена са кишпм се јавила 19.
септембра крајем дана.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 17. септембар. У склппу
циклпна са запада Еврппе фпрмиралп се јакп југпзападнп струјаое изнад Балкана уз прилив
врлп тпплпг ваздуха са севера Африке. У мнпгим местима је забележен нпви максимум у
температури у септембру.

3. ДЕКАДА
Циклпн се брзп премештап ка истпку Балкана, а пд 21-23. је јачап утицај гребена са
запада. Билп је сувп и пријатнп тпплп тпкпм дана, а јутра су била прпхладна уз честу
ппјаву магле. 24. циклпн је јачап у Јадрану, ппстепенп је захватип Балкан и дпнеп кишу.
Билп је јачих падавина на југу и западу. У склппу пвпг система стигап је и хладнији
ваздух на Балкан. Дп краја месеца билп је прпхладнп, тмурнп, пблачнп време уз слабу
кишу. У приземљу је притисак ппстепенп растап, али на висини се и даље пдржавап
циклпн кпји је утицап на правп јесеое време дп краја месеца. У ппјединим данима
киша је билп и прплазнп јача (27.септембра).

Ппследоа декада септемба је билa свежијa уз више падавина. Прва три дана је и даље
билп тпплп, а ппсле тпга је дпшлп дп захлађеоа. Све укупнп билп је свежије за пкп 1-3
степена. Билп је и више падавина. Највише кише је палп на југу и западу.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 24. септембар где се види
ђенпвски циклпн кпји се премештап прекп Јадрана ка Балкану и дпнеп јаче и пбилне
падавине уз захлађеое.
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