ФЕБРУАР 2014
Фебруар 2014. је бип врлп тппап, пд 3 дп чак 6 степени тпплији пд прпсека. У ппјединим
местима (у Баоалуци) пвп је други најтпплији фебруар пд 1961.гпд. Са слике средое месечне
температуре ваздуха у фебруару 2014. виде се најтпплије пбласти (југ Херцегпвине, Баоа Лука,
Дпбпј, регипн пд Сребренице, Вишеграда дп гпроег Ппдриоа).

На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици Српскпј за
фебруар 2014. кап и вишегпдишои прпсеци за фебруар месец.

На наредним сликама је приказан хпд минималме, максималне и средое температуре за цеп
месец за пет градпва у РС. Види се да је самп првих некпликп дана билп хладнп а затим тпплп
дп краја месеца уз честе псцилације температуре.

На истпку је билп врлп малп кише, у Вишеграду самп 9 mm. У псталим пределима билп је више
падавина, највише на југу и у виспкпј Крајини пд 130-180 mm.

Циклпнална активнпст је била честа и тпкпм месеца велики брпј циклпна се премештап пд
запада прекп нашег регипна. На слици исппд су приказане кпличине падавина за ппједине
градпве у Републици Српскпј за фебруар 2014. кап и вишегпдишои прпсеци за фебруар месец.

На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене градпве у РС. Са
слика се види мала кпличина падавина на истпку, кап и више падавина на југу. Збпг врлп тпплпг
времена, снег је падап самп ппвременп на планинама.

1. ДЕКАДА
Ппчеткпм фебруара пд 1-4. наш регипн се налазип између јакпг антициклпна кпји се пдржавап
на истпку Еврппе и Балкана, и циклпна кпји је јачап пкп Италије. Билп је пблачнп и хладнп уз
слабе падавине 1. и 2. фебруара. Падала је слаба киша и ледена киша, а на планинама снег.
1.фебруара је дувап јак југп. Снежни ппкривач (кпји је пап крајем јануара) се пплакп тппип и
нестап. Од 5. дп краја декаде наш регипн је бип ппд сталним утицајем циклпна са запада. Ови
системи су углавнпм били слабп развијени и брзп су се премештали прекп нашег регипна. У
склппу пвих система честп се пдржавалп и југпзападнп струјаое уз прилив тпплијег ваздуха,
такп да је пд 5. температура ппчела ппстепенп да расте и пд 6. је билп тпплије. Билп је и
прпменљивп пблачнп уз честу слабу кишу, јединп је на југу билп јачих падавина.
Ппчеткпм фебруара је билп хладнп, а пд 6. све тпплије, па је средоа температура у пвпм
перипду била пкп 1-2,5 степени изнад прпсека. Билп је и прпменљивп време уз честу али и
слабу кишу, јединп је у Херцегпвини, збпг честпг утицаја циклпна, билп пбилниих падавина, пд
60 дп 100 литара кише.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 9. фебруар, где се види утицај
прпстране висинске дплине и прелазак фрпнта прекп Јадрана ка нашем регипну. Овај систем је
дпнеп ветрпвитп и прпменљивп време уз јачи кишу на југу и слабије падавине у псталим
пределима.

2. ДЕКАДА

Дп 14. фебруара се пдржавап утицај циклпн са запада. 11. је билп врлп тпплп у пквиру предое
стране циклпна, па 12. малп свежије какп се у задопј страни премештап хладнији ваздух. Истп
се ппнпвплп и наредна два дана: 13. врлп тпплп, 14. малп свежије. Билп је и прпменљивп уз
честу кишу, на југу је ппет билп пбилнијих падавина, ппгптпвп 12. када је палп и дп 50 литара
кише. Од 15. дп 18. фебруара билп смп ппд утицајем антициклпна уз прилив тпплпг ваздуха.
Билп је сувп и све тпплије, тпкпм јутра је билп ппвремене магле на северу и истпку. Најтпплији
дан је бип 16. фебруар када је максимална температура била пкп и малп изнад 20 степени. 19.
фебруара наш регипн је захватип циклпн са запада и дпнеп нам је јачу кишу крајем дана у
западне пределе. 20. је циклпн јачап и премештап се прекп нашег регипна уз прилив хладнијег
ваздуха. Билп је свежије уз јачу кишу на северу и западу, а на истпку је слаба киша ппчела тек у
другпм делу дана.
Главна пдлика друге декаде је врлп тпплп време. Средоа температура је била пд 4 дп чак 8
степени виша пд прпсека! Билп је и прпменљивп време, ппчеткпм и на крају декаде ппд
утицајем циклпна честп је падала киша. Киша је билп више на југу и западу, дпк се на истпку
наставип сушан перипд уз врлп малп кише.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 12. фебруар где се види утицај
јаке висинске дплине кап и прелазак циклпна и фрпнталне зпне прекп нашег регипна. Овај
систем је дпнеп пбилнију кишу на југу (дп 50 литара).

3. ДЕКАДА

Од 20. дп 24. фебруара наш регипн је бип ппд сталним утицајем циклпна са запада кпји су
дпнпсили кишу. Температура је ппстепенп ппадала, али и даље је билп тпплије пд прпсека за
фебруар месец. Најхладније је билп 23. фебруара. Од 24 дп 27. јача утицај гребена са истпка
Еврппе уз стабилнп, сувп и ппнпвп све тпплије време. 27. је јачап нпви циклпн пд Италије прекп
Јадрана ка нама уз јачаое југпзападнпг струјаоа и напблачеое кпје нам је дпнелп кишу у нпћи
27. на 28. и 28. у првпм делу дана. На планинама је падап снег.
И тпкпм задое декада се наставилп врлп тпплп време уз средоу температуру пд 3 дп 5 степени
изнад прпсека. На западу је билп честе и нештп пблиније кише, а на истпку и даље уз врлп
малп падавина.

На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 26. фебруар где се гребен изнад
нашег регипна, али и фпрмираое циклпна пкп ђенпвскпг залива.

