СЕПТЕМБАР 2014

Септембар 2014. је био врло променљив уз честе и обилне падавине. На северу, западу и југу је
било врло обилних падавина, понегде и преко 300 литара. У појединим местима на северу и
западу (и у Бања Луци) ово је септембар са највећом количином падавина. Ово је четврти
месец у овој години (после априла, маја и августа) да су забележене највеће количине
падавина. Овако честе и обилне падавине донела су чак пет циклона: четири су се премештала
од запада преко Јадрана (пореклом из ђеновског залива) а један се спуштао са севера Европе
преко панонске низије и севера Балкана.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за
септембар 2014. као и вишегодишњи просеци за септембар месец.

На следећим сликама приказан је месечни распоред падавина за одређене градове у
Републици Српској. Са слика се виде обилне падавине током целог месеца, као и велике
дневне количине падавина, поготово у Требињу.

Средња температура током целог месеца је била око вишегодишњег просека, а на југу је
средња температура била око 1 степена испод просека. Иако је било пуно дана са кишом није
било хладно.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за
септембар 2014. као и вишегодишњи просеци за септембар месец.

На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и средње температуре за цео
месец за пет градова у Републици Српској.

1. ДЕКАДА
На самом почетку месеца, 1.септембра циклон се формирао у Средоземљу, премештао се
преко Јадрана и захватио Балкан. Овај систем је донео свеже и кишовито време. Било је и
обилних падавина, поготово на западу и југу Српске. На југу је пало и преко 100 литара кише у
једном дану. Овај систем се одржавао до 6. септембра и доносио је честу кишу. Највише
падавина је било на западу и северозападу и у овим пределима је дошло до изливања река и
поплава. Око 7. септембра поље ниског притиска се полако премештало ка југу Балкана, а са
запада се приближавао гребен који је донео постепено побољшање времена. Од 7-10.
септембра је било суво, сунчаније и топлије време у већини предела, само је на југу било још
мало слабе кише.
Почетком септембра поново је било обилних падавина. Највише кише је пало на југу и западу.
На југу се јавило и јако невреме уз обилне падавине у једном дану, а на северозападу и западу
је опет било поплава. Количина падавина за неколико дана је знатно премашила месечне
просеке.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика струјања за 1. септембар, где се
циклон који се премештао преко Јадрана и донео јаку и обилну кишу.

2. ДЕКАДА
Већ 10. септембра нови циклон из централне Европе је захватио Балкан и донео поново
погоршање времена. Киша је почела прво на западу а затим и у осталим пределима. Циклон је
јачао нареда три дана и донео је честу и обилну кишу. Највише падавина је опет било на југу и
западу, а на ја југоистоку је било знaтно мање падавина. 14. септембра циклон је слабио и
премештао се ка истоку, а киша је престала у већини предела, само је понегде на истоку било
пљускова и током дана. Већ сутрадан, од 15-16. септембра слаба висинска долина се
премештала преко Балкана и донела је повремену кишу. Од 17-20. септембра јачао је утицај
гребена са запада уз прилив топлијег ваздуха. Јутра су била свежа уз честу маглу, а током дана
сунчано и пријатно топло време. 20. септембра гребен је слабио под утицајем влажног и
нестабилног ваздуха са запада. У првом делу дана је било суво, а поподне су почела пљускови
и јача киша.
И током друге декаде време је било променљиво уз честу кишу. Опет је било обилнијих
падавина, највише на југу и западу.
На сликама испод је приказан циклон који се одржавао изнад Јадрана и запада Балкана од 1013. септембра и донео обилне падавине југу и западу.

3. ДЕКАДА
Киша је падала и 21. септембра, а на југу је опет било обилних падавина. Током 22. је било
јачих падавина у већини предела услед проласка циклон преко севера Балкана и паноске
низије. У склопу овог система стигао је и хладнији ваздух са севера који је донео захлађење.
23. је систем слабио и премештао се ка истоку, а са запада је јачао антициклон који је донео
суво али и даље хладно време. Наредна два дана 24-26. септембар нови циклон са запада
Европе је захватио Балкан и донео облачно време уз слабу кишу. 27. је почео да јача утицај
антициклона са запада који је донео стабилно и суво време до краја месеца. Мало кише је пало
само понегде на истоку 27. септембра. Од 28. јутра су била свежа уз честу маглу а током дана је
било сунчаније и постепено топлије.
Почетком задње декаде септембра се наставило променљиво време уз честу и понегде
обилнију кишу. Крајем месеца је било стабилније време.
На сликама испод су приказане висинска и приземна слика за 22. септембар где се виде
циклон и фронтална зона који су захватили наш регион са севера и донели јаче падавине и
захлађење.
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