ФЕБРУАР 2015

Фебруар 2015. је био променљив уз честе падавине, поготово у првој и трећој декади месеца.
Од почетка месеца до 11. фебруара и поново од 22. до краја месеца сваког дана је било
падавина. Почетком месеца је било хладније па је било и доста снега, а крајем месеца је
пaдалa углавном киша. Средином месеца, од 12. до 20. фебруара је било суво. Најмање
падавина је било на истоку, у горњем Подрињу.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за
фебруар 2015. као и вишегодишњи просеци за фебруар месец. У већини предела је било
знатно више падавина од просек. Највише падавина је било на југу Херцеговине, али ипак
мање од просека за фебруар месец када су уобичајене обилне падавине у тим пределима.

На следећим сликама приказан је дневни распоред падавина за одређене градове у Републици
Српској. Са слика се виде честе падавине почетком и крајем месеца, као и суво време од 12. до
21. фебруара.

У већини предела средња температура је била око или мало испод вишегодишњег просека.
Почетком месеца је било хладно, а од 12. фебруара је било постепено топлије.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за
фебруар 2015. као и вишегодишњи просеци за фебруар месец.

На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње температуре за цео
месец за пет градова у Републици Српској. Види се да је почетком месеца било хладно, затим
постепено топлије али и даље је било јачих јутарњих мразева (минимална температура), а
крајем месеца мраз се јављао само у планинама.

1. ДЕКАДА
Почетком месеца пространи циклон је захватао већи део Европе и доносио је променљиво
време уз слабе падавине, а на југу су падавине биле јаче. Падала је слаба киша, суснежица и
снег у нижим пределима, а у вишим снег. У склопу овог система око 3-4.фебруара око Италије
је јачао нови циклон који се премештао преко Јадрана и захватио Балкан. Овај систем је донео
јаче падавине и захлађење. У Херцеговини је било обилније кише, а у осталим пределима je је
падала киша, суснежица и понегде снег. У вишим пределима је дошло до значајнијег пораста
снежног покривача. У нижим пределима је снег јачао 6. фебруара и формирао се снежни
покривач од око 10 цм. 7. фебруара циклон је слабио и премештао се ка југу Балкана, али већ 8.
нови циклон са североистока Европе захватио је Балкан и донео нове падавине и хладније
време. Било је и ветровито а падао је слаб снег током 9. и 10. фебруара. На крајњем југу је било
суво уз јаку буру.
Током прве декаде фебруара било је хладно време уз падавине скоро сваког дана. На време су
утицала три циклона који су донели обилнију кишу у Херцеговину, а у осталим пределима је
падала киша, суснежица и уз захлађење и снег. Дошло је до пораста снежног покривача и у
нижим пределима.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 6.фебруар где се виде циклон и
фронтална зона изнад Јадрана и западног Балкана (и нашег региона). Овај систем је донео
честе и обилне падавине, а уз захлађење киша је прешла у снег у већини предела (осим
крајњег југа).

2. ДЕКАДА
11. фебруара циклон је слабио и премештао се ка истоку Балкана, а са запада је јачао гребен.
11. фебруара слаба киша је падала понегде на истоку, а у вишим пределима снег. Током дана
падавине су престале уз постепено разведравање. Антициклон је наставио да јача и до 20.
фебруара се одржавало стабилно зимско време. Јутра су била хладна уз честу маглу у нижим
пределима на северу и истоку. У појединим данима магла се понегде задржавала током целог
дана уз хладно време (13. 18. и 19. фебруара), а у појединим предела магла се разилазила
током дана, било је више сунца уз пораст температуре. Стабилно време се одржавало до 20.
Фебруара.
Током друге декаде било је мало падавина, само током 11. фебруара а после је било суво. Под
утицајем пространог антициклона било је стабилно време уз честу појаву магле, поготово у
јутарњим сатима. Температура је била мало испод просека.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 13. фебруар где се види
пространи антициклон изнад Балкана, централне и источне Европе.

3. ДЕКАДА

Током 21. фебруара јачао је циклон у западном Средоземљу, премештао се преко Јадрана и
захватио Балкан. Увече је почела киша на југу, а током 22. фебруара киша се проширила и на
остале пределе. На југу је било обилније кише, а у осталим пределима је падала слаба до
умерена киша. Циклон је слабио 23. фебруара и премештао се ка југу Балкана, али нови циклон
се премештао из западног Средоземља и до вечери је захватио запдане пределе Балкана. 23.
ујутру падавне су престале, током дана је било суво, а увече је поново почела киша. Падавине
су се наставиле наредна два дана, а 25. фебруара је било обилнијих падаваина. Падала је
углавном киша, а суснежица и снег су падали само у брдско-планинским пределима. Током 26.
систем је постепено слабио и премештао се ка југу Балкана, али до краја месеца задња страна
овог система се и даље задржавала изнад нашег региона. Било је облачно време уз слабу кишу
од 26-28. фебруара.

Време је било променљиво под утицајем два циклона. Киша је падала скоро сваког дана од
21.фебруара увече. У склопу циклона топлији ваздух се премештао са југозапада и било је
топлије него претходних дана. Снег је падао само у вишим пределима.

На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 25. фебруар где се види утицај
циклона и фронталне зоне који су се премештали преко Јадрана ка нашем региону и донели
обилније падавине.
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