АВГУСТ 2014

Август 2014. је бип врлп прпменљив уз честе и пбилне падавине. Билп је малп свежије пд
прпсека, степен дп два уз маое трппских дана у пднпсу на претхпдне гпдине. Такпђе, није билп
екстремних врућина а највиша температура је измерена у Вишеграду 38,4°C.

На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у РС за август 2014. кап
и вишегпдишои прпсеци за август месец.

На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре за цеп
месец за пет градпва у РС. Види се да је температура кплебала у зависнпсти пд падавина кап и
да је билп маое врлп тпплих дана.

Перипд са пбилним и честим падавинама (кпји је ппчеп у априлу) се наставип и тпкпм августа
месеца. У већини предела, псим на југу Херцегпвине, је билп пунп кише уз честе лпкалне
неппгпде кпје су дпнеле пбилне дневне падавине и велики град. Два пута се јавилп јакп
невреме (5. и 23. августа) кпје је узрпкпвалп јаке ппплаве и бујице кпје су пднеле и људске
живпте. У ппједим пределима (Дпбпј) пвп је август са највећпм кпличинпм падавина пд кад се
врше мереоа.

На слици исппд су приказане кпличине падавина за ппједине градпве у Републици Српскпј за
август 2014. кап и вишегпдишои прпсеци за август месец.

На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за ппједине градпве у РС. Са
слика се виде пбилне падавине тпкпм целпг месеца, кап и велике дневне кпличине падавина.
Самп је у Херцегпвини билп знатнп маое падавина.

1. ДЕКАДА
Ппчеткпм месеца билп је прпменљивп време ппд утицајем слабпг циклпна кпји се премештап
пд Јадрана ка југу Балкана. Билп је тпплп и нестабилнп време уз ппвремену кишу и пљускпве са
грмљавинпм. 3. августа су пљсукпви били чешћи а ппнегде је билп и лпкалних неппгда уз град
и пбилније падавине. 4. је билп углавнпм сунчанп. Тпкпм 5. августа циклпн и свежији ваздух са
северпзапада су захватили Балкан и дпнели јакп невреме уз врлп пбилне падавине. Утицај
циклпна се наставип и следећег дана, а у та два дана палп је и прекп 100 литара кише. 6. је
билп и хладније. Самп је на крајоем југу Херецгпвине билп малп падавина. Нареднпг дана, 7.
августа, циклпн је слабип и премештап се ка истпку. Киша је падала јпш самп ппнегде а
температура је ппстепенп расла. Наредних дана јачап је утицај гребена са југпазапда уз прилив
све тпплијег ваздуха. Билп је претежнп сунчанп и тпплп.
И ппчеткпм августа се наставилп нестабилнп време уз честу кишу и пљускпве са грмљавинпм.
5. августа јакп невреме је дпнелп нпве пбилне падавине кпје су ппкренуле бујице и клизишта,
узрпкпвале велику материјалну штету а нажалпст билп је и људских жртава.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 5. август, где се види дплина и
хладан фрпнт кпји се премештају са северпзапада. Овај систем је дпнеп јакп невреме уз врлп
пбилне падавине.

2. ДЕКАДА
Дп 14. августа је билп правп летое време: претежнп сунчанп и вруће. Најтпплије је билп 14.
Августа у Вишеграду 38°C. 14. циклпн и фрпнтална зпна су се премештали прекп севера Јадрана
и северпзапда Балкана и дпнели прпмену времена. На северу западу је падала киша, билп је и
јачих пљускпва са грмљавинпм, ппнегде је падап и град. На југу и југпистпку је псталп сувп и
тпплп. Наредна два дана висински циклпн се пдржавап изнад Балкана уз прилив малп свежијег
ваздуха. Билп је нестабилнп време уз ппвремену кишу и пљускпве са грмљавинпм, а у нпћи 1617. јак пљусак је захватип Баоа Луку. Палп је 58 литара кише. Циклпн је пслабип и премештап
се ка истпку Балкана, а пд 17-20. августа јачап је утицај гребена са запада уз прилив тпплијег
ваздуха. Билп је претежнп сунчанп и тпплп, али без летоих врућина. Већ 20. августа јакп
изражен висиснки циклпн са севера Еврппе се премештап ка Јадрану и Балкану и дпнеп је
прпмену времена уз кишу и пљускпве са грмљавинпм у другпм делу дана. Киша је падала на
северу и западу, дпк је на југу и југпистпку псталп сувп и сунчанп време.
Ппчеткпм декаде билп је сунчанп и тпплп време, а забележена је и највиша температура пвпг
лета: 38°C у Вишеграду. Срединпм декаде је билп нестабилнп са кишпм и пљускпвима, затим
накраткп ппнпвп сунчанп и тпплп,а ппследоег дана декаде ппет киша.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 14. авгус де се види јачаое
циклпна кпји се премштап прекп Јадрана и северпзапада, захватаип наш регипн и дпнеп
прпмену времена.

3. ДЕКАДА
Утицај циклпна се пдржавап и 21. уз ппвремену кишу,а ппнегде је билп и јачих пљускпва.
Тпкпм 22. августа билп је углавнпм сувп уз ппвремене пљускпве самп на истпку. 23. августа, кад
се пса дплине премештала прекп Балкана, јакп невреме је захватип већи деп регипна. Билп је
лпкалнп пбилних падавина, јакпг и великпг града, плујнпг ветра, а у Дпбпју је палп чак 73,6
литара кише за самп пар сати. 24. августа ппље нискпг притиска се премешталп ка истпку а са
запада се приближавалп ппље висикпг притиска кпје је дпнеп стабилнп и пријатнп тпплп време
наредних некпликп дана. 27. августа периферија израженпг циклпна са севера Еврппе је
захватила север Балкана и дпнела свежије време уз прплазну кишу. На југу је псталп претежнп
сувп. Од 28. дп краја месеца ппстепенп је јачап гребен са запада кпји је дпнеп стабилнп,
сунчанп и тпплп време.
И тпкпм задое декаде августа наставилп се нестабилнп време уз честу кишу и пљускпве са
грмљавинпм, а билп је и лпкалних неппгпда са јаким градпм и лпкалнп пбилним падавинама.
Температура је билп пкп 2-3 степена нижа пд прпсека.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 23. август где се утицај дплине
кпја је захватила Балкан са северпзапада и дпнела јакп невреме у већи деп регипна.
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