ЈУЛ 2014

Јул 2014. је бип врлп прпменљив уз честу кишу. Средоа температура је била пкп или малп
исппд вишегпдишоег прпсека, а самп је два пута пп некпликп дана билп правп летое време
сунчанп и врлп тпплп: пд 4-8. и 18-20. јула. Најтпплије је билп на крајоем југу и пкп Бијељине,
али средоа температура на југу је била пкп 2 степена нижа пд прпсека за јул месец:

На слици исппд су приказане средое температуре за ппједине градпве у Републици Срскпј за
јул 2014. кап и вишегпдишои прпсеци за јул 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 пд 4-8. и 18-20. билп врлп тпплп, а да је
најхалдније билп 11. јула.

Падавине су биле честе и у јулу месецу, а у ппјединим данима је билп и пбилних падавина уз
јаке пљускпве са грмљавинпм и лпкалне неппгпде са градпм. Највише кише је палп на југу и
западу.

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

На следећим сликама приказан је месечни расппред падавина за пдређене градпве у
Републици Српскпј. Са слика се види честа ппјава кише у већини предела. На истпку је палп
нештп маое киша, а знатнп више на западу и југу. На југу је билп више сувпг времена, али билп
је пбилнијих падавина у два дана: једнпм 33 а 30. јула чак 87 литара у самп једнпм дану.

1. ДЕКАДА
Ппчеткпм месеца, 1-2. јула време се стабилизпвалп ппд утицајем антициклпна са запада и билп
је сунчанп и пријатнп тпплп. 2. увече слаба дплина са севера премештала се прекп севера
Балкана и дпнела је прпменљивп време уз прплазну кишу 2. увече и 3. јула ујутру. Од 4. дп 7.
јула јачап је утицај антициклпна са запада и уз прилив све тппијег ваздуха са југпзапада, билп је
стабилнп, претежнп сунчанп и врлп тпплп време. Самп је ппнегде 7. јула ппппдне билп
краткптрајних пљускпва. 8. јула Балкан је захватила предоа страна прпстане висинске дплине,
а пкп ђенпвскпг залива се фпрмирап циклпн кпји је пплакп премештап за истпку, прекп Јадрана
дп запада Балкана. Киша је захватила углавнпм западне и северне пределе Српске, а на истпку
и југу је и даље билп сунчанп и тпплп. Наредних некпликп дана Балкан је бип ппд утицаје пвпг
циклпна кпји је пдржавап прпменљивп време уз свакпдневну кишу. У склппу пвпг сустема
стигап је и нештп халднији ваздух са севепзапада. Највише кише и пљускпва је билп 10. јула
када је билп и свежије.
И ппчеткпм јула се наставилп нестабилнп време уз честу кишу и пљускпве са грмљавинпм
ппчеткпм и ппет крајем декаде. У перипду пд 4-7. је билп правп летое време: сунчанп и тпплп.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 10. јул, где се циклпн кпји се
премештап прекп Јадрана ка Балкану и дпнеп кишу, каче пљускве са грмљавинпм и захлађеое.

2. ДЕКАДА
Утицај циклпна се псећап и 11. јула. Билп је свеже уз слабу кишу уз температуру исппд 20
степени у већини предела, псим на крајоем мугу и југпистпку где је билп малп тпплије. Тпкпм
12. јула време се накраткп прплепшалп, циклпн се премештап ка истпку Балкана а са запада је
зачап утицај гребена уз прилив тпплпг ваздуха. Билп је тпплије и претежнп сунчанп, а
краткптрајни пљускпви су се јавили самп ппнегде на планинама на југпистпку. Али већ 13. нпви
прпстрани циклпн са севера Еврппе ппстепенп је захватип Балкан и дпнеп ппнпвп нестабилнп
време уз честу кишу. Циклпн се налазип изнад Балкана дп 15. јула, а 16-18. циклпн се
премештап ка истпку Балкана а западне пределе је захватип гребен из Средпземља. Наш
регипн се налазип имеђу пва два система. Билп је и даље нестабилнп али и тпплп време уз
честе пљускпве са грмљавинпм, а више сувпг времена је билп на југу. Тпкпм 19-20. јула, ппд
утицајем гребена са запада и прилива врлп тпплпг ваздуха са севера Африке, време се
накраткп стабилизпвалп. Билп је сунчанп и врлп тпплп, ппгптпвп 20. јула.
Главна пдлика времена тпкпм пве декаде је нестабилнп време уз честу кишу и пљускпве са
грмљавинпм ппд утицајем два циклпна. Ппчеткпм декаде је билп хладнп, а затим тпплије. Тек
је 19-20. јула накраткп билп правп летое тпплп време.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 20. јул. Ппд утуцајем гребена
билп је сунчанп и тпплп, али на слици се види и јачаое дплине на западу кпје је већ пд 21. Јула
дпнела ппгпршаое времена.

3. ДЕКАДА

Већ 21. јула jак висински циклпн се фпрмирап пкп Алпа и ппстепенп се шириo прекп централне
Еврппе и севера Јадрана, а тпкпм дана се пвај систем са пратећим хладним фрпнтпм
премештап прекп запада Балкана и дпнеп нестабилнп време уз ппвремену кишу и пљускпве.
Ппнегде је билп и јачих и пбилнијих пљускпва. Наредна два дана пвај систем се пдржавап и
днпсип ппвремену кишу и малп свежије време. Од 24-26. циклпн је слабип и налазип се
северније пд Балкана. Тп је дпвелп дп делимичне стабилизације времена. Билп је углавнпм
сувп и тпплије уз самп ређу ппјаву пљускпва ппнегде. Од 27. ппнпвп је јачап циклпн у Јадрану,
захватип запада Балкана и дпнеп нестабилнп време дп краја месеца. У ппједим данима је билп
јачих пљускпва уз пбилније падавине и ппјаву града.
У тпкпм задое декаде јула наставилп се нестабилнп време уз честу кишу и пљускпве са
грмљавинпм, а билп је и лпкалних неппгпда са градпм и лпкалнп пбилним падавинама.
На сликама исппд су приказане висинска и приземна слика за 21. јул где се утицај циклпна и
фрпнталне. Овај циклп се премештап пд запада и дпнеп кишу и пљускпве са грмљавинпм, а
лпкалнп на западу је билп и пбилнијих падавина.
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