Време у априлу било је
променљиво уз честе, понегде
и обилније падавине. Под
неколико циклона који су се
формирали
у
западном
Средоземљу и премештали се
преко Јадрана ка нашем
региону, највећа количина
падавина
се
јавила
у
Херцеговини. Пролазно су се
јављала и јача захлађења уз
снег у вишим пределима.

Са слике одступања падавина
од просека за целу Европу
може се видети да је на
југоистоку
Европе
и
у
деловима Италије и Шпаније
било више падавина од
просека, док је у осталим
пределима Европе количина
падавина била углавном мања
од просека. Јака суша се
јавила у Скандинавији и у
већем делу североисточне
Европе и Русије.

* На

слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у
Републици Српској за април 2019. као и вишегодишњи просеци за април
месец. Види се да је количина падавина у свим пределима била изнад
вишегодишњег просека, а највише кише је пало на југу.

*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 је током већег дела
месеца било нестабилно уз честе, повремено и јаче падавине.

Нестабилно време је донело и
веће
осцилације
у
температури. Било је доста
дана уз пријатно топло време,
а
током
неколио
дана
средином месеца и на крају
месеца
јавило
се
јаче
захлађење уз температуре
знатно испод просека за
април. У тим данима јављао се
и снег у брдско-планинским
пределима.
Све
укупно
средња месечна температура
током целог месеца је била
око просека.

Са слике одступања средње
месечне температуре од
просека за Европу види се
да није било значајних
екстрема и да је у већем
делу
континента
температура била око или
мало
изнад
просечних
вредности.

* На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у

Републици Српској за април 2019. као и вишегодишњи просеци за април
месец. У већини предела средња месечна температура за цео месец
била је у границама просека.

*просек се односи на период после 1991.године

*

На наредним сликама је приказан ход минималме, максималне и
средње температуре за цео месец за пет градова у Републици Српској.
Види се да је температура имала велике промене током месеца. Два
пута, средином месеца и на крају месеца, јавила су се јача захлађења уз
температуре знатно испод нормале. Било је и доста дана уз пријатно
топло време, а врло топло време се јавило само током два-три дана.

*

* Под утицајем поља

повишеног притиска, почетком месеца одржавало се
претежно стабилно време. Јутра су била прохладна, у вишим пределима
се јављао слаб мраз, а током дана је било топло и сунчаније уз дневни
развој облака. Слаби и краткотрајни пљускови јављали су се само
понегде.

* На

западу Европе и у Средоземљу је јачао циклон, а наш регион се
налазио у предњој страни овог система од 3. априла. Постенео је јачао
југо уз наоблачење које је донело падавине током 4. априла прво на југу,
а 5. априла до краја дана киша се проширила ка осталим пределима уз
нешто свежије време. На југу је било обилнијих падавина.

* Сутрадан

се циклон премештао ка северу и његов утицај на време је
слабио. У већини предела је било сунчаније и топлије, а слаба киша је
падала повремено на југу и југоистоку.

*У

исто време нови циклон је јачао у западном Средоземљу и постепено
се премештао ка Балкану. Већ наредног дана, 7. априла, поново је
почела киша прво на југу, а током дана у већини предела је било
нестабилно са кишом и пљусковима са грмљавином.

*

* Под

утицајем два циклона који су се брзо премештали из Средоземља,
преко Балкана ка истоку Европе, наредних дана се одржавало
нестабилно и облачно време уз честе падавине.

* Киша је падала сваког дана, а понегде је било нешто јачих пљускова са
грмљавином. Током 9. априла на северу и североистоку је било суво, а
већ сутрадан су се јавиле падавине и у овим пределима. И поред честе
кише, било је релативно топло.

* Током

прве декаде априла било је топло и нестабилно време уз честу
кишу и пљускове са грмљавином. Највише кише је пало на југу, а
најмање на крајњем северу дуж реке Саве и у Семберији.

* На

сликама испод приказане су висинска и приземна синоптичка
ситуација за 5. април где се види циклон и пратећа фронтална зона
изнад Јадрана и нашег региона. Серија од чак три циклона који су се
премештали из Средоземља преко Балкана донела је честе, понегде и
јаче падавине.

*

* Циклон

је јачао у Средоземљу 11. априла и постепено се ширио ка
Балкану. Утицај овог система је донео променљиво време са кишом, а
12. априла са севера се премештао и хладнији ваздух који је донео
јаче захлађење. Уз пад температуре, до краја дана на планинама је
почео снег. Највише кише је пало на северу и западу, док су падавине
на југу и истоку биле слабије. Током 13. априла циклон је полако
слабио. И даље је било хладно и облачно, а киша је била слаба и
јављала се повремено. На планинама је падао слаб снег.
* Наредна два дана у приземљу је растао притисак под утицајем
антициклона који се ширио од севера Европе, али на висини се и
даље одржавао ослабљени циклон који је утицао на променљиво
време. Било је постепено топлије и променљиво облачно уз ређу
појаву слабих падавина.
* Слично време се одржавало до краја декаде. Јутра су била хладнија и
понегде магловита, а током дана је било пријатно топло и сунчаније
уз ређу појаву локалних пљускова.

* Почетком

друге декаде било је знатно хладније уз нешто јаче
падавине, а у вишим пределима је падао снег. Од средине месеца
било је постепено топлије и претежно суво уз ређу појаву
краткотрајних пљускова.

* На

сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 12. април где се
види утицај циклона и хладног фронта у нашем региону. Овај систем је
донео падавине уз јаче захлађење. У вишим пределима киша је прешла у
снег.

*

* Почетком декаде одржавало се стабилно, сунчано и топло време.
* 22. априла крајем дана постепено је јачао утицај висинског циклона

са
југозапада Европе. Овај систем је донео наоблачење и повремену кишу
која се ширила од југа и југозапада. Утицај циклона се одржавао и
сутрадан уз повремену кишу и мало нижу температуру. Падавине су
престале 24. ујутру и током дана је било топлије уз постепено
разведравање.
* Од 25. априла јачао је утицај антициклона уз прилив све топлијег ваздуха
са југозапада Европе. Сунчано и врло топло време се задржавало и 26.
априла током дана, а увече је уследила промена времена.
* Са северозапада Европе се приближавао изражени циклон. Увече је
дошло до наоблачења уз повремене падавине, а даље погоршање
времена се наставило наредних дана. При проласку хладног фронта 27.
априла јавили су се пљускови уз јаче падавине, а понегде је било и
локалних непогода уз појаву града. Наредних дана циклон је наставио да
јача у области Алпа и Јадрана и ширио се преко Балкана. У склопу
циклона са севера се премештао и хладнији ваздух. Било је нестабилно
време уз повремену кишу и пљускове 28. априла, а последња два дана у
месецу било је знатно хладније и облачно уз честе, повремено и јаче
падавине.
* Време током последње декаде априла је било променљиво уз честе,
повремено и јаче падавине. Било је углавном топло, а током последњих
пар дана јавило се јаче захлађење.

* На

сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 26. април где се
види утицај антициклона и топлог ваздуха, али и циклон који се постепено
приближава са запада ка Балкану. Антициклон је донео стабилно и врло
топло време, понегде је било и преко 30 степени. Април месец је био врло
променљив, а стабилно и топло време је кратко трајало.

