Време
у
мају
је
било
променљиво уз честе и обилне
падавине које су изазвале
поплаве на северу и западу у
периоду од 12. до 15. маја, а у
другом делу месеца понегде
су се јављале бујичне поплаве
на мањим водотоцима. Мање
кише је пало само на истоку и
југоистоку, а врло обилне
падавине јавиле су се у
Крајини где је понегде пало и
преко 300 mm кише. У
поједним местима (Бања Лука)
ово је било мај са највећом
количином падавина. Пало је
више кише него у мају 2014.
године.

Са слике одступања падавина
од просека за целу Европу
може се видети да су се
обилне падавине јавиле у
пределима од Италије, преко
Балкана до истока Европе,
док је сушно било на западу и
југозападу Европе, као и на
југу Балкана.

* На

слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у
Републици Српској за мај 2019. као и вишегодишњи просеци за мај
месец. Види се да је количина падавина у већини предела била знатно
изнад вишегодишњег просека, поготово на западу и северу. Мање кише
је пало само на истоку у југоистоку.

*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 и обилније падавине. Киша је падала
скоро сваког дана, а на северу и западу јавиле су се врло обилне
падавине средином месеца.

Уз доста хладних и кишовитих
дана, мај је често подсећао на
праву
јесен.
У
вишим
пределима је падао и снег.
Колико је било хладно може
се видети и из података за
максималну
дневну
температуру: само током пет
дана у месецу температура је
достигла до или мало изнад 25
степени. Све укупно средња
месечна температура током
целог месеца је била око 2,5
до чак 4 степена нижа од
просека!

Са слике одступања средње
месечне температуре од
просека за Европу види се
неуобичајена
појава:
у
већем делу Европе било је
доста хладније од просека.
Топлије је било само на
крајем
југозападу
и
југоистоку.

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

Републици Српској за мај 2019. као и вишегодишњи просеци за мај
месец. Било је врло хладно, а у већини предела средња месечна
температура била је око 2,5 до чак 4 степена нижа од 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.
Било је свеже током већег дела месеца уз неколико јачих захлађења.
Пријатно топло било је у другом делу месеца. Ове године су изостале
температуре изнад 30 степени, што је уобичајена појава за мај месец
последњих година.

*

* Циклон

који је донео јаче падавине крајем априла, првог дана маја
постепено се премештао ка истоку. Било је облачно и свеже уз слабу
кишу, а током дана падавине су престале уз постепено разведравање.
Једино је на истоку остало облачно са кишом до краја дана.

*

Сутрадан 2.маја, постепено је јачао утицај гребена са запада који је
донео суво, сунчаније и мало топлије време. Краткотрајни пљускови
јавили су се само понегде на југу и југоистоку. Стабилно време је кратко
трајало. Већ сутрадан је поново било нестабилно уз повремену кишу и
пљускове током поподнева.

* Јача

промена времена јавила се 4. маја. На западу Средоземља, у
ђеновском заливу, формирао се циклон који је јачао и постепено се
премештао ка Балкану. Киша је почела прво на западу, а до краја дана је
захватила све пределе. Јаче падавине јавиле су се у Херцеговини.
Циклон је јачао наредних дана и споро се премештао преко нашег
региона уз прилив све хладнијег ваздуха. 5. маја било је кишовито уз
постепени пад температуре током дана. Уз захлађење киша је у вишим
планинама прешла у суснежицу и снег. Највише кише је пало на западу,
где је било и најхладније, а мање на истоку. Захлађење уз падавине се
наставило и сутрадан. У вишим пределима је падао снег уз формирање
мањег снежног покривача. Температура у нижим пределима је износила
од само 5 до 14 степени, а и даље је најхладније било на западу где се
снег јављало и у брдским пределима, не само на планинама.

*

* Током

7. маја циклон се премештао даље ка истоку, а са запада је
пролазно јачао гребен. Било је претежно суво уз постепео сунчаније и
мало топлије време, а на истоку је ујутру и даље било слабих падавина.
Падала је слаба киша, у вишим пределима слаб снег. Током дана и у
овим пределима је дошло до разведравања.

* 8. маја пролазно је јачао антициклон који је донео стабилно, суначније и

топлије време. Јутро је било хладно, а у вишим пределима се јавио и
слаб мраз. Крајем дана са запада се премештао нови циклон који је
сутрадан денео наоблачење са кишом и хладније време. Киша се ширила
од запада ка истоку, а током дана било је и локално јачих пљускова са
грмљавином.

*

Циклон се брзо премештао ка истоку, а сутрадан је са запада посепено
јачао гребен који је донео мало топлије и сунчаније време. Током
поподнева краткотрајни пљускови јавили су се само понегде.

* Током

прве декаде маја било је врло хладно и променљиво уз честе
падавине. Уз захлађење током 5-7. маја у вишим пределима је падао и
снег. Суво и мало топлије време се јавило само током 2-3 дана.

* На

сликама испод приказане су висинска и приземна синоптичка
ситуација за 6. мај где се види циклон и пратећа фронтална зона изнад
Италије, Јадрана и нашег региона. Овај систем је донео хладно и
кишовито време, а у вишим пределима је падао и снег уз формирање
мањег снежног покривача.

*

* Под утицајем антициклона наставило су сунчано и мало топлије време

током 11. маја. Поподне су се само понегде на западу јавили
краткотрајни пљускови.
* Јача промена времена уследила је већ сутрадан. Око Италије и
Јадрана јачао је циклон који је постепено захватао Балкан и донео
кишовито и хладно време. Јаче и обилне падавине јавиле су се на
западу и северу где је током дана дошло до појаве бујичних поплава.
На истоку је падала слаба киша. Пространи циклон се одржавао изнад
нашег региона и наредних дана уз врло хладно време и јаке и обилне
падавине. Поплаве су се прошириле и на веће реке на западу и
северу.
* Центар циклон се постепено премештао „назад“ ка западу, и падавине
су слабиле и престале. Од 15. до 17. маја било је претежно суво уз
сунчане интервале, а повремени пљускови су се јављали понегде,
углавном на југу и истоку. Температура је постепено расла, али и
даље је било хладно за средину маја.
* Од 18. до 20. маја поново је јачао циклон на западу Средоземља, а
наш регион се налазио у предњој страни овог система. Поново је било
нестабилно уз честу појаву кише и пљускова, али и мало топлије.
Падавине су биле углавном слабе до умерене.

*

* Током друге декаде наставило се кишовито време уз обилне падавине
на северу и западу које су изазвале бујичне поплаве, а затим и
поплаве на већим рекама. Количина падавина током два до три дана
на западу је прелазила изнад 100 mm, а понегде је пало и 150 mm.

Поплаве: Теслић, Приједор, Котор Варош

* На сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 13. мај где се види
пространи циклон који се пружао од Италије, преко Јадана до Балкана. Овај
систем је донео обилне падавине, поготово на западу и северу где су се
јавиле и поплаве.

* Утицај

слабо израженог циклона се наставио и почетком треће декаде.
Било је променљиво време уз сунчане периоде, али и свакодневну појаву
локалних пљускова са грмљавином. Падавине су углавном биле слабе до
умеренее, а током 23. маја понегде је било и јачих пљускова уз локалне
непогоде.

* Током

24-25. маја постепено је јачао утицај антициклона који је донео
стабилније време. Било је сунчаније и постепено топлије, а краткотрајни
пљускови су се јављали само понегде током поподнева.

* Од

*

26. маја до краја месеца поново је јачао утицај циклона. Циклон се
премештао са запада, а затим се током неколико дана одржавао изнад
Балкана. Било је променљиво време уз смену сунчаних периода, кише и
пљускова са грмљавином. Киша је падала сваког дана, а повремено је
било и јачих пљускова са грмљавином и појавом града, а понегде су се
јавиле и бујичне поплаве. Температура је постепено опадала, и током
последња два дана у месецу је поново било хладно.

* Променљиво

и свеже време се наставило и током треће декаде маја.
Киша и пљускови са грмљавином су се јављали скоро сваког дана, а
само је током два дана било сунчаније и топлије време. Крајем декаде је
поново било врло хладно за крај маја.

* На сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 30. мај где се види
утицај циклона, као и језгро хладног ваздуха тачно изнад нашег региона.
Овај систем је донео хладно време уз честу појаву кише и пљсукова са
грмљавином, а време на самом крају маја је подсећало на праву јесен.

