АВГУСТ 2019.

Август је био сушан уз само пролазне пљускове који су се јављали током неколико дана у месецу.
Најмање падавина јавило се у Херцеговини. У Требињу током целог месеца није било кише и ово је
најсушнији август у Требињу у последињх 70 година (од кад се врше систематска мерења).

Са слике одступања падавина од просека за целу Европу може се видети да је у већем делу Европе
било сушно, поготово на југу и југоистоку Европе. У нашем региону количина падавина је такође била
мања од просека, поготов дуж Јадрана, у Херцеговини и на југу Балкана.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за август
2019. као и вишегодишњи просеци за август месец. Види се да је количина падавина у већини
предела била испод нормале, поготово на југу где се јавила јача суша. У појединим пределима због
јачих локалних пљускова количина падавина је била око нормале.

*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 се у већини предела киша јавила само током неколико дана у виду пљускова.
Понегде је било и јачих пљускова, углавном у брдско-планинским пределима. На југу је количина
падавина била знато мања, а у Требињу током целог месеца није падала киша.

У августу било је врло топло током већег дела месеца уз пролазна краткотрајна освежења која су
трајала кеколико дана. Све укупно средња месечна температура током целог месеца била је око 1
степен виша од просека на југу и истоку, до 2 степена изнад просека на северу.

Са слике одступања средње месечне температуре од просека за Европу види се да је у већем делу
Европе било топлије од просека без значајнијих разлика између региона.

На слици испод су приказане средње температуре за поједине градове у Републици Српској за август
2019. као и вишегодишњи просеци за август месец. Средња месечна температура била је од 1 до 2
степена изнад вишегодишњег 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. Током већег дела месеца било је врло топло, а пролазна
освежења јављала су се само током неколико дана. Иако је било врло топло, изостале су велике
врућине. Максимална температура није прелазила изнад 39 степени.

1. ДЕКАДА
Првог дана у месецу било је претежно сунчано и топло, а само су се понегде на истоку јавили
краткотрајни пљускови. 2. августа јачао је утицај циклона који се премештао са запада. У првом делу
дана је било сунчано и топло, а затим облачно са кишом и пљусковима са грмљавином. Понегде су се
јавиле и локалне непогоде уз обилније падавине и појаву града. На крајњем југу падавине су биле
врло слабе. Облачно време уз повремену кишу и пљускове се наставило и сутрадан, а како се циклон
полако премештао ка истоку у другом делу дана, тако је дошло и до престанка падавина уз
постепено разведравање. Наредних дана постепено је јачао антициклон уз прилив све топлијег
ваздуха. Током 4. и 5. августа било је топло, али без врућина, а од 6. августа до краја декаде врло
топло уз температуре повремено и изнад 35 степени. Под утицајем пролазне висинске долине која је
захватила север Балкана 8. августа, краткотрајни пљускови јавили су се само понегде на северу.
Почетком августа било је нестабило уз повремено јаче пљускове са грмљавином и мало пријатније
температуре. Од 4. августа до краја декаде било је сунчано и све топлије, право летње време.
На сликама испод приказане су висинска и приземна синоптичка ситуација за 10. август где се види
утицај антициклона уз прилив врло топлог ваздуха са југозапада ка нашем региону. Овај систем је
донео право летње, сунчано и врло топло време.

2. ДЕКАДА
Сунчано и врло топло време под утицајем антциклона наставило се почетком друге декаде. Током
13. августа наступила је постепена промена времена. Под утицајем предње стране пространог
циклона са севера Европе током дана прво на северу и западу, а до вечери и на истоку, јавили су се
пљускови са грмљавином уз локалне непогоде, јаче падавине и појаву града понегде. На северу и
западу температура је била нижа и пријатнија него претходник дана, а на југу и истоку је и даље било
врло топло. Утицај долине и хладнијег ваздуха наставио се и сутрадан. Било је облачно и знатно
свежије уз слабу кишу која је престала у другом делу дана. Температура је опала за 15 степени током
2 дана. На крајњем југу је и даље било топло уз врло слабу кишу само понегде. Долина се
премештала ка истоку и наредна два дана наш регион се налазио у задњој страни долине. Јутра су
била свежа, а током дана пријатно топло уз све више сунца. Од 17. августа постепено је јачао
антициклон са запада уз прилив топлијег ваздуха. Било је претежно сунчано и све топлије, а од 18.
августа поново вруће.
Током друге декаде августа било је топло, повремено уз вруће и уз пролазно краткотрајно захлађење
током 13-14. августа. Температура је опала и за 15 степени, а јавили су си јачи локаални пљускови уз
обилније падавине и појаву града понедге. На крајњем југу остало је претежно суво и топло. У другом
делу декаде поново је било сунчаније и све топлије.
На сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 13. август где се утицај простране долине која
се шири од северозапада и фронталне зоне на северу Јадрана и Балкана. Овај систем је донео
захлађење уз пролазно јаче падавине и локане непогоде.

3. ДЕКАДА
Почетком треће декаде било је сунчано и топло, али без врућина. Од 23. до 27. августа слабо
изражен циклон се одржавао изнад северног Јадрана и доносио је нешто нестабилније време. И
даље је било топло и претежно сунчано, али уз дневни развој облака јављали су се локални
пљускови са грмљавином. Повремено је било и јачих пљускова уз локално обилније падавине и
појаву града понегде. Пљускови су били чешћи на истоку, поготово у брдско-планинксим пределима.
На југу су изостале падавине. Од 28. августа до краја месеца јачао је антициклон који је донео право
летње, сунчано и вруће време.
Топло време се наставило и током последње декаде августа. Током неколико дана било је мало
пријатније, без врућина и нестабилније уз повремене локалне пљукове. Крајем месеца поново је
било сунчано и вруће.
На сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 30. август где се види пространи антициклон
изнад већег дела Европе које је донео право летње, сунчано и врло топло време.

