
Променљиво време се наставило и у септембру. У два

наврата 5-6. и 17-19. септембра јавиле су се јаче и

обилније падавине, а у осталим данима падавине су

биле слабе и повремене. Од 21. септембра до краја

месеца је било стабилно, суво и сунчано време.

Највише падавина је било и Херцеговини и понегде на

западу Крајине, али ипак у већини предела количина

падавина је била мања од просека.

СЕПТЕМБАР 2016



На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за

септембар 2016. као и вишегодишњи просеци за септембар месец. У већини предела је количина

падавина била мања од вишегодишњег просека, поготово на југу и западу где се у септембру иначе

јавља више падавина.



На следећим сликама приказан је месечни

распоред падавина за одређене градове у

Републици Српској. Са слика се види да је

било променљиво време уз јаче падавине

5-6. и 17-19. септембра, а последњих десет

дана је било суво.





Септембар 2016. године је био свежији од

просека за око 1-2 степена, а једино је у

Херцеговини било мало топлије. Било је

само неколико дана са врућинама и

високим температурама изнад 30°C, а

температура изнад 35°C се јавила само

понегде на југу и југоистоку током једног

дана. Често је било краткотрајних

освежења, а два пута је било и врло

хладно.



Са слике одступања средње месечне
температуре од просека за Европу види се да
је у целом нашем региону било мало топлије
од просека, док је код нас на истоку и југу
средња температура била око просека.



На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за септембар 2016.

као и вишегодишњи просеци за септембар месец. Види се да је средња температура у већини предела била за

око 1 степен виша од вишегодишњег просека, а на југу и југоистоку температура је била око просека.



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 и средином месеца било топло уз пролазна захлађења, а крајем

месеца је минимална температура била ниска, поготово у вишим пределима где се јављао слаб мраз, а током дана

је било пријатно топло.





1. ДЕКАДА

Под утицајем антициклона прва четири дана у септембру било је топло и претежно сунчано време. Само је понегде

на југоистоку 1. септембра било поподневних пљускова. Било је све топлије, а 3. и 4. септембра у многим местима

температура је била око и мало изнад 30 степени. Током 5. септембра дошло је до нагле промене времена. Циклон

се премештао из централне Европе уз прилив хладнијег ваздуха и захватио наш регион са северозапада. Било је

облачно, хладније и кишовито уз јаче падавине у већини предела. Висински циклон се одржавао изнад нашег

региона и 6. септембра уз облачно и свеже време са слабим падавинама. Наредних дана постепено је јачао утицај

поља високог притиска из централне Европе, али ослабљени висинки циклон се одржавао наредних 4-5 дана изнад

југа Јадрана и Балкана. Близина овог система је утицала на променљиво време уз повремену слабу кишу на југу и

истоку, а на северу је било сунчаније и мало топлије време.

Почетком септембра је било сунчано и топло и тиме се наставило стабилно време које је почело у августу и трајало

је око десет дана. 5. септембра циклон је донео кишовито време уз захлађење, а од 6. до краја декаде под утицајем

ослабљеног циклона падавина је било само понегде на југу и истоку.



На сликама су приказане висинска и

приземна слика за 5. септембар где се

види циклон, хладни фронт као и

прилив свежијег ваздуха из централне

Европе ка Балкану. Овај систем је донео

захлађење уз јаче падавине.





2. ДЕКАДА

Слично време се наставило и почетком друге декаде. Јак антициклон из централне Европе је јачао и захватио

Балкана, али слаб висински циклон се и даље одржавао на југу и југоистоку Балкана. И даље је било дневног

развоја облака уз повремену кишу и пљускове углавном на југу и истоку, док не на северу било претежно суво уз

краткотрајну кишу само понегде. Било је и топло. Тек је 15. септембра циклон скроз ослабио па је било сунчано и

топло време без падавине. Већ сутрадан 16. септембра нови циклон се формирао у западном Средоземљу. И даље

је било сунчано и врло топло, а крајем дана циклон је донео облаке и кишу у јужне и понегде у западне пределе.

Циклон је полако јачао 17. септембра и приближавао се преко Јадрана ка западу Балкана. Било је облачно са

кишом у првом делу дана, а поподне претежно суво и даље топло. Циклон са центром у ђеновском заливу је

наставио да јача наредна два дана, захватио је већи део Балкана уз јачање падавина и све свежије време. Током 20.

септембра циклон је полако слабио и премештао се ка истоку Балкана. Слабија киша је падала у првом делу дана

уз свеже време, а поподне је дошло до престанка падавина.

Првих пет дана је било топло али не скроз стабилно, и даље је било краткотрајне кише или пљускова већином на

југу и истоку. Од 16. септембра је јачао ђеновски циклон који је донео јаче падавине уз свежије време.



На сликама су приказане висинска и

приземна слика за 18-19. септембар

где се види ђеновски циклон који је

захватио наш регион и донео честе и

јаче падавине у већини крајева.





3. ДЕКАДА

Првог дана циклон је даље слабио и премештао се ка истоку, а из централне Европе је постепено јачао антициклон

који ће донети стабилно време до краја месеца. Али у исто време са севера Европе се премештао свежији ваздух

тако да је и поред сунца било свеже. Јутра су била хладнија, поготово на планинама где се од 23. септембра јављао

слаб мраз. Дневна температура је постепено расла у другом делу декаде и било је пријатно топло и претежно

сунчано. Стабилно време се задржало до краја месеца, а последња два дана је био и топлије због прилива топлог

ваздуха са југозапада а повлачења хланијег ка североистоку.

Време у последњој декади септембра је било стабилно: сунчано уз хладна и понегде магловита јутра, а током дана

је било пријатно топло али ипак уз мало ниже температуре од просека за крај септембра.



На сликама испод су приказане
висинска и приземна слика за 27.
септембар где се види пространи
антициклон изнад већег дела Европе
који је донео стабилно време које је
трајало дуже од десет дана. Хладнији
ваздух се премештао ка истоку, а са
запада се постепено приближавао
топлији ваздух.



Милица Ђорђевић,

Одјељење бдијења

РХМЗ РС


