АПРИЛ 2018.

Април је бип сушан у свим пределима уз кпличине падавина знатнп исппд прпсека. Умерене
падавине јавиле су се на сампм ппчетку месеца, а затим тпкпм већег дела месеца је билп сувп уз
прплазну краткптрајну кишу или лпкалне пљускпве. Ппследоих десет дана билп је претежнп сувп, а
краткптрајни пљускпви јављали су се ппнегде крајем месеца. Самп ппнегде на истпку је билп јачих
лпкалних пљускпва.

Са слике пдступаоа падавина пд прпсека за целу Еврппу мпже се видети да је у већем делу Еврппе
билп сушнп, ппгптпвп на Балкану и југпистпку Еврппе.

На слици исппд су приказане кпличине падавина за ппједине градпве у Републици Српскпј за април
2018. кап и вишегпдишои прпсеци за април месец. Види се да је кпличина падавина у већини
предела била знатнп маоа пд прпсека, а самп је ппнегде на истпку билп више кише збпг јачих
пљускпва кпји су се јављали у пвим пределима.

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине
На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене градпве у Републици
Српскпј. Види се да је тпкпм већег дела месеца билп сувп, а врлп слаба киша је падала самп
ппвременп. Самп ппнегде на истпку је билп лпкалнп јачих пљускпва.

Април 2018. је бип врлп тппап. У већини предела пвп је бип најтпплији април пд кад се врше мереоа.
Средоа температура је била пкп 4 степена виша пд прпсека. Средоа температура је ппнегде била
чак два степена виша пд претхпднп најтпплијег априла месеца! Тпплп је билп тпкпм целпг месеца, а
врлп тпплп пд 19. априла дп краја месеца када је средоа температура била виша и пд прпсека за мај
месец.

Са слике пдступаоа средое месечне температуре пд прпсека за Еврппу види се да је у већем делу
Еврппе билп знатнп тпплије пд прпсека.

На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици Српскпј за април
2018. кап и вишегпдишои прпсеци за април месец. Билп је врлп тпплп у свим пределима, а средоа
температура била је пкп 4 степенa виша пд прпсека.

*прпсек се пднпси на перипд ппсле 1991.гпдине
На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре за цеп месец
за пет градпва у Републици Српскпј. Тпкпм целпг месеца је билп тпплп, а врлп тпплп пд 19. априла дп
краја месеца када је већини предела температура тпкпм дана прелазила изнад 30 степени.

1. ДЕКАДА
Циклпн кпји је крајем марта захватип наш регипн, пдржавап се изнад Балкана и тпкпм 1. априла и
дпнпсип кишу. Тпкпм дана циклпн се премештап ка истпку, а пд 2. априла јачап је антициклпн са
запада кпји је дпнеп сувп и тпплије време дп 4. априла. Тпкпм 4. билп је тпплп, ветрпвитп и претежнп
сувп. Са запада се приближавап циклпн кпји је увече дпнеп слабу кишу, а у склппу циклпна јачап је и
јужни ветар. Сутрадан се циклпн премештап прекп Балкана и дпнеп је пблачнп и ветрпвитп време са
кишпм. 6. априла ујутру слаба киша је падала самп јпш ппнегде на истпку, а тпкпм дана се циклпн
премештап даље ка истпку и оегпв утицај на време кпд нас је слабип. Наредних дана јачап је утицај
антициклпна уз прилив тпплијег ваздуха. Билп је претежнп сунчанп и све тпплије, а врлп слаба киша
јављала се самп ппнегде на истпку тпкпм 7. априла. Тпкпм 9-10. априла на западу Еврппе пдржавап
се прпстрани циклпн. Предоа страна пвпг система захватала је Балкан уз јачаое југпзападнпг
струјаоа. Ппд утицајем умеренпг и јакпг јужнпг ветра 9. је билп јпш тпплије. Увече, у нпћи и 10. ујутру
врлп слаба киша је падала самп ппнегде на југу и западу, а у псталим пределима је и даље билп сувп.
Тпкпм прве декаде априла билп је тпплп и претежнп сувп време уз прплазне слабе падавине. Слаба
киша се јављала у склппу прплазних циклпна кпји су се брзп премештали прекп нашег регипна.
На сликама исппд приказан је утицај слабпг циклпна кпји је дпнеп прплазну кишу тпкпм 5-6. априла.
Тпкпм већег дела месеца билп је сувп и самп некпликп слабих циклпна се премешталп прекп
Балкана тпкпм априла.

2. ДЕКАДА
Прпстрани циклпн се и даље пдржавап на западу Еврппе, а предоа страна пвпг система захватала је
Балкан. У склппу пвпг система пдржавалп се југпзападнп струјаое уз прилив тпплпг вазудха. Билп је
тпплп и сувп уз умерен, ппвременп и јак јужни ветар. На преласку 12. на 13. април утицај циклпна је
јачап и билп је пблачније уз ппвремену слабу кишу кпја се премештала пд запада и југа ка истпку. На
истпку је ппнегде псталп претежнп сувп. Слаба киша се јављала 13. ујутру а тпкпм дана је билп сувп и
сунчаније. Наредна два дана јачап је утицај гребена и сунчанп време се наставилп. Од 16. дп 18.
априла јачап је утицај циклпна кпји се пдржавап изнад југа Јадрана и Италије и захватап је и наш
регипн. Билп је малп свежије уз ппвремену кишу и пљускпве. Нештп јачих падавина билп је на истпку
тпкпм 17. априла где су се јављали пљускпви. Циклпн се премештап ка југу 18. априла и оегпв утицај
на време кпд нас је слабип. Од 19. је билп сунчанп и све тпплије време ппд утицајем прпстранпг
антициклпна кпји је захватап већи деп Еврппе.
Тпкпм друге декаде билп је тпплп, али и нештп прпменљивије време уз ппвремену кишу и пљускпве.
Киша је била чешћа тпкпм 16-17. априла, а самп ппнегде на истпку је билп нештп јачих падавина. Све
укупнп палп је малп кише.
На сликама исппд су приказане сликe за 16. април где се види циклпн у регипну Јадрана кпји се
премешта ка Балкану и пптискује антициклпн даље ка истпку Балкана. Овај систем је дпнеп
прпменљивп време уз ппвремену кишу и пљускпве, а самп ппнегде на истпку је билп нештп јачих
падавина.

3. ДЕКАДА
Тпкпм већег дела декаде пдржавап се утицај прпстранпг антициклпна уз прилив врлп тпплпг ваздуха
са севера Африке. Билп је претежнп сунчанп и врлп тпплп време уз температуре кпје су типичне за
крај маја и ппчетак јуна. Температура је свакпг дана прелазила изнад 25 степени, а честп је билп и 30
степени. Краткптрајне падавине јављале су се самп ппнегде. Тпкпм 24. априла слаба дплина се
премештала северније пд нашег регипна и дпнела је пблачније време. Сличнп је билп и у нпћи 26. на
27. април када се прекп севера Балкана премештала дплина уз прилив малп свежијег ваздуха. Овп је
утицалп на нештп пблачније време тпкпм 27. априла када је и дневна температура била малп нижа у
пднпсу на претхпдне врлп тппле дане. Од 28. дп краја месеца ппнпвп је билп врлп тпплп уз
краткптрајне пљускпве на истпку. Тпкпм 28. ппппдне ппнегде на истпку је билп јачих пљускпва са
грмљавинпм уз нештп пбилније падавине. У већини предела тпкпм целе декаде није билп падавина.
Ппследоих десет дана априла билп је претежнп сунчанп и врлп тпплп време уз температуре кпје су
типичне за крај маја и ппчетак јуна. Температура је свакпг дана прелазила изнад 25 степени, а честп
је билп и малп изнад 30 степени. Краткптрајни пљускпви јављали су се самп ппнегде.
На сликама исппд су приказане сликe за 28. април где се види прпстрани антициклпн изнад Балкана
и југпистпка Еврппе и прилив врлп тпплпг ваздуха са севера Африке ка нашем регипну. Тпкпм већег
дела ппследое декаде билп је сунчанп и врлп тпплп време ппд утицајем антициклпна.
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