СЕПТЕМБАР 2017.
После врло сушног лета на самом почетку
септембра јавиле су се јаче, на западу и
обилне падавине чиме се завршена једна
од јачих суша која је забележена у нашем
региону. Циклони су се често развијали на
западу Европе или око Јадрана и
премештали су се преко нашег региона и
доносили кишу у чак шест кишних серија.
Највише падавина се јавило на западу и
југу, а мање на истоку. На крајњем западу
је понегде пало и 200 mm кише. Знатно
мање падавина је било на југоистоку (у
Горњем Подрињу). Због хладнијег
времена 20. септембра је на вишим
планинама на истоку падао слаб снег.
Први снег се јавио врло рано, док је још
трајало лето. Јесен је почела 22.
септембра.

Са слике распореда падавина за целу Европу може се видети да је у нашем региону, у
Италији и на истоку Европе било више падавина од просека. На Јадрану се се јавиле врло
обилне падавине.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској
за септембар 2017. као и вишегодишњи просеци за сптембар месец. На западу је било
највише падавина, понегде и до 200 mm, а знатно мање на југоистоку.

*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 у већини предела на почетку месеца било јачих падавина, а киша је била честа и
средином месеца. Током последње декаде киша се јављала само повремено.

После врло топлог лета температура у
септембру је брзо опала. У првом
делу месеца смењивали су се топли
дани (али без врућине) и краћи
хладнији периоди, а од 20. септембра
до краја месеца је било хладније,
повремено и врло хладно за ово доба
године. На Сокоцу се јавио и први
слаб мраз. На западу и северу средња
температура је била око степен,
понегде и до два, нижа од просека,
док је на истоку средња температура
била око вишегодишњег просека.

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

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици
Српској за септембар 2017. као и вишегодишњи просеци за септембар месец за период
после 1991. до 2016. године. Види се да је средња температура на западу и северу била
нижа, а на истоку око 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. У првом делу месеца је било врло
топло. У другом делу месеца је и даље било врло топло уз повремена освежења, а ноћи и
јутра су били знатно свежији.

1. ДЕКАДА

Током 1. септембра и даље је било претежно сунчано и врло топло, поготово на истоку, а током поподнева је
понегде било локалних пљускова са грмљавином. На западу Европе је јачао пространи циклон који је 2.
септембра захватио наш регион. У предњој страни циклона јачао је југо, а киша је почела прво на западу и северу
где је било и обилних падавина (понегде је пало и близу 100 mm кише). Крајем дана киша је захватила и источне
и јужне пределе. Уз кишу дошло је и до пада температуре. Утицај циклона се наставио и 3. септембра када је у
свим пределима било хладније и облачно са кишом. До краја дана киша је слабила и престала. Циклон се
премештао ка истоку и од 4. до 6. септембра је постепено јачао утицај поља високог притиска са запада. Јутра су
била свежија, у вишим пределима хладна, а током дана је било постепено све топлије. Било је претежно суво и
сунчаније, а врло слаба киша се јавила само понегде на северу током 5. септембра. Циклон се формирао у
региону Јадрана и 7. септембра је захватио наш регион и донео кишу и захлађење. Киша се премештала од
запада ка осталим пределима, а на крајњем истоку је киша почела тек у ноћи. Утицај циклона се одржавао и
наредна два дана, али како се циклон премештао ка југу Јадрана тако се и облачна зона са кишом и хладнијим
временом премештала ка југу и југоистоку, док је на северу било суво уз постепено разведравање и топлије.
Током 10. септембра јачао је југо у предњој страни новог циклона који се формирао у Средоземљу. Било је топло,
претежно суво и ветровито. Темература је понегде прелазила изнад 30 степени. Повремени пљускови су се
јављали на западу, а у ноћи и понегде на северу око реке Саве.
Време у првој декади септембра је било врло променљиво, а после дугог сушног периода јавиле су јаче, понегде
и обилније падавине. Уз кишу је стигло и нагло захлађење, па је током неколико дана било и знатно хладније.
Крајем декаде је поново било топлије, поготово на северу где је било више сунчаног времена.

1. ДЕКАДА

На сликама испод је приказана висинска и приземна синоптичка ситуација за 02. септембар где се види
утицај јаког циклона који се премештао од запада и фронталног система који се одржавао дуж Јадрана и
запада Балкана. После сушног и врло топлог лета, овај систем је донео наглу промену времена:
захлађење и јачу кишу. На западу је било обилних падавина, понегде је пало близу 100 mm кише.

1. ДЕКАДА

2. ДЕКАДА

Циклон је наставио да јача у Јадрана и 11. септембра током дана је захватио и наш регион. На западу је
почела слаба киша, а у осталим пределима је и даље било суво и топло уз повремено јак југо. Поподне је
киша јачала на западу и југу, где је било и јачих пљускова, а до краја дана киша је захватила већину предела.
Утицај циклона се наставио и сутрадан уз прилив знатно хладнијег ваздуха са северозапада. Било је облачно
и хладно са кишом, а слаба киша је падала и сутрадан 13. ујутру. Утицај циклона је слабио и од средине дана
је било суво уз постепено разведравање и топлије. Под утицајем поља високог притиска 14. је било сунчано
и топлије време, једино је јутро било хладније. Крајем дана је почео да јача југо. У предњој страни
пространог циклона који се одржавао на западу Европе изнад нашег региона се одржавало југозападно
струјање наредна два дана. Било је суво и топло, поготово 16. септембра, уз умерен повремено и јак јужни
ветар. У ноћи 16. на 17. циклон се премештао са северозапада и захватио наш регон уз прилив хладнијег
ваздуха. Почела је киша прво на западу, а до јутра киша је захватила већину предела. Падавине нису дуго
трајале, и већ средином дана киша је престала на западу, а до краја дана и у осталим пределима уз
постепено разведравање. Наредног дана 18. септембра јутро је било хладније, а током дана сунчано и мало
топлије. Стабилно време је кратко трајало, и већ сутрадан нови циклон се формирао око Јадрана и захватио
наш регион. Киша је почела прво на западу, а поподне и на југу и истоку. Уз кишу са севера се премештао и
хладнији ваздух па је сутрадан 20. септембра било знатно хладније и кишовито у свим пределима. На
вишим планинама се јавио први слаб снег који се није дуже задржавао на тлу.
У другој декади је било врло променљиво уз три циклона који су се премештали преко нашег региона и
доносили честе падавине. У појединим данима је јачао југо (у предњој страни циклона) и доносио топлије
време, а уз кишу се премештао хладнији вазух (задња страна циклона) и доносио пролазна захлађења.
Последњег дана 20. септембра уз захлађење на вишим планинама се јавио и први снег.

2. ДЕКАДА

На сликама испод су приказане слике за 20. септембар где се види утицај израженог циклона уз прилив
знатно хладнијег ваздуха са севера. Овај систем је донео право јесење време: кишу и нагло захлађење, а на
вишим планинама се јавио и први слаб снег.

2. ДЕКАДА
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Под утицајем циклона слаба киша је падала и 21. ујутру, а током дана се циклон премештао
даље ка истоку и његов утицај на време је слабио. Киша је престала уз постепено
разведравање прво на западу, до краја дана и на истоку. Наредних дана јачао је утицај
пространог антициклона који се пружао од севера Европе и донео стабилно време. Јутра су
била хладнија и понегде се јављала магла, а током дана је било сунчаније и мало топлије
време. Слаба киша се јавила само понегде на северу 23. поподне. На Сокоцу се 23. ујутру
јавио први слаб мраз ове јесени. И наредних дана у приземљу се одржавао утицај израженог
и простаног антициклона уз прилив свежег ваздуха са севера, али на висини се формирао
слаб циклон изнад централне Европе који је својом периферијом захватао и наш регион. Због
близине циклона наредних дана: од 24. до 29. септембра, било је облачно, тмурно и хладно
време уз врло слабу повремену кишу. Нешто јача киша се јављала само повремено у виду
пљускова и то главном на југу и југоистоку. Последњег дана у месецу висински циклон је
ослабио и било је сунчаније али и даље свеже време уз још хладније јутро.
Током последње декаде било је хладније, поготово у другом делу када је било врло хладно у
ноћним и јутарњим сатима. Падавине су биле слабе и повремене, а нешто јачих пљускова је
било повремено на југу.

3. ДЕКАДА

На сликама испод су приказане сликe за 28. септембар где се види пространи антициклон у приземљу који
се пружа од североистока Европе преко већег дела континента, али и висински циклон који се одржавао
изнад нашег региона и утицао на хладно и тмурно време уз слабу кишу. Око Јадрана су се јављале јаче
непогоде, а 28. септембра нешто јачи пљусак се јавио и у региону Требиња.

3. ДЕКАДА
Милица Ђорђевић,
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