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Јун је био врло топао и сушан а већина падавина се јавила из пљускова који нису били равномерно
распоређени. Понегде је било јачих пљускова који су донели локалне непогоде и обилније падавине,
углавном на истоку, а у већини предела појава пљускова је била ређа. У већини предела количина
падавина је била знатно мања од просека, а понегде на истоку је у само пар дана пало више од целог
месечног просека. Најмање кише је пало у Херцеговини ( у Требињу само 3 mm), чиме се изражена
суша која у овим пределима траје већ неколико месеци додатно погоршала.

Са слике распореда падавина за целу Европу може се видети да је у већем делу Балкана, као и на
југу и централним пределима Европе био изражен мањак падавина. Суша је посебно јака на југу
Јадрана, у Херцеговини и на југу Италије и Шпаније.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за јун
2017. као и вишегодишњи просеци за јун месец. У већини предела количина падавина је била знатно
мања од просека, само је понегде углавном на истоку због јачих пљускова било нешто више
падавина. Најмање кише је пало у Херцеговини.

*просек се односи на период после 1991.године
На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у Републици
Српској. Види се да у већини предела било врло мало падавина, само је на истоку повремено било
јачих љпускова.

Јун је био веома топао уз велики број тропских дана (дани са температуром изнад 30 степени) . У
многим местима ово је био трећи најтоплији јун од кад се врше мерења, после јуна 2007. и 2012.
године. Краткотрајна освежења су се јављала само повремено и све укупно су трајала неколико дана.
Од 20. јуна топлотни талас је захватио цео наш регион уз врућине које су се одржавале до краја
месеца.

Са слике одступања средње месечне температуре од просека за Европу види се да је у већем делу
Европе било топлије од просека. Почетком месеца велике врућине су захватиле запад и југозапад
Европе, а од 20.јуна у тим пределима је било мало свежије а врућине су захватиле Балкан и југоисток
Европе.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за јун
2017. као и вишегодишњи просеци за јун месец за период после 1991. до 2016. године. Види се да је
средња температура у већини предела била око два степена виша од просека.

*просек се односи на период после 1991.године
На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње температуре за цео ме се ц
за пет градова у Републици Српској. Током целог месеца било је топло уз краткотрајна захлађења.

1. ДЕКАДА
Почетком месеца изнад Балкана се одржавала слабо изражена висиниска долина која је
омогућавала транспорт топлог и нестабилног ваздуха из Средоземља, а у приземљу се одржавало
слабо изражено поље благо повишеног притиска. Било је топло и сунчано, а у поподневним сатима је
било повремених пљускова са грмљавином. Појава пљускова је била врло неуједначена: понегде је
било и локалних непогода уз јаче падавине и појаву града, а понегде уопште није било падавина.
Најмање кише је било на југу и крајњем северу, а пљускови су били нешто чешћи на југозападу и
истоку. Током 2. јуна на истоку је понегде било јачих пљускова уз обилне падавине: Сребреница је
имала 50 mm а Чемерно 77 mm кише. Током 5. јуна било је мало свежије, а 6.јуна поново врло топло.
Током 7. јуна са северозапада се премештао циклон који је донео хладније и облачно време уз слабу
кишу. На југу је и даље било топло и без падавина. Утицај овог система је кратко трајао. Већ сутрадан
је поново било суво и мало топлије, а пријатно топло време се наставило и наредних дана под
утицајем антициклона који се ширио од запада.
Време у првој декади јуна је било топло и променљиво. Појава пљускова је била врло неуједначе на:
понегде је било јачих падавина и локалних непогода уз појаву града а понегде су пљускови било
врло ретки. Јачи пљускови уз више падавина су се јављали на истоку и западу, а на југу и северу је
било врло пало падавина.
На сликама испод су приказане слике за 2. јун где се види висински циклон у Јадрану и таласање
фронтале линије нешто северније од нашег региона. Близина циклона је утицала на транспорт топлог
и нестабилног ваздуха. Било је топло и нестабилно уз јаче пљускове и обилније падавине на истоку
(Сребреница је имала 50 mm а Чемерно 77 mm кише), а на северу и југу пљускови су било знатно
слабији и ређи. Понегде није уопште ни било падавина.

2. ДЕКАДА
Под утицајем антициклона пријатно топло време се наставило и наредних дана, а са југозапада се
премештао топлији ваздух и током 12-13. јуна поново је било врло топло и сунчано. Током 14. јуна
накратко је било свежије и нестабилно уз слабу кишу понегде, а поново је понегде у горњем
Подрињу било јачих пљускова уз обилније падавине. Наредна два дана је поново било топло и
сунчано, а 16. крајем дана је поново било нестабилно уз повремене пљускове који су били нешто
јачи на западу и понегде на истоку. Наредна два дана 17-18. јуна циклон се премештао ицз централне
Европе преко нашег региона ка југоистоку и донео је свежије и облачно време уз повре ме ну кишу и
пљускове. На југу Херцеговине током друге декаде није било падавина. Од 19. јуна је постепено јачао
антициклон који је донео стабилно и све сваким даном све топлије време.
Време у другој декади јуна је било топло уз повремену кишу и пљускове са грмљавином. Поне где је
било и јачих пљускова уз нешто обилније падавине, док на југу није било падавина уопште. Било је
топло, само је током 17-18. било свежије.
На сликама испод су приказане слике за 17. јун где се види пролазак висинског циклона преко нашег
региона. Овај систем је донео мало свежије време уз повремене падавине, само је на југу остало
суво.

3. ДЕКАДА
Током последње декаде јуна јачао је антициклон уз прилив све топлијег ваздуха са југозапада. Било
је претежно сунчано и врло топло уз температуру и изнад 35 степени. Током 23. јуна повремено су се
јављали пљускови са грмљавином, понегде је било и непогода кад су се у кратком периоду јавили
јачи пљускови уз обилније падавине а понегде је било и олујног ветра и града. Пљускови и непогоде
су били чешћи на истоку. Због проласка слабо изражене висинске долине 25. јуна поподне у већини
предела је било нестабилно уз повремене пљускове са грмљавином. Са севера се премештао мало
свежији ваздух у задњој страни ове долине, па је сутрадан 26. јуна било мало пријатније време без
врућина. Већ од 27. јуна је поново било све топлије а врућине су се задржале до краја месеца уз
повремене локалне пљускове током 28. и 29. јуна.
Током последње декаде је било врло топло време уз праве летње врућине. Повремено су се јављали
пљускови са грмљавном, али њихова појава је била врло неуједначена: понегде је било јачих и
обилнијих падавина као и локалних непогода уз појаву града а понегде су пљускови били знатно
слабији и јавили су се само током 25. јуна.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 24. јун где се изражен антициклон и
прилив врло топлог ваздуха. Током већег дела последње декаде је било врло топло уз краткотрајно
освежење током само једном дана.
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