СЕПТЕМБАР 2019.

У септембру више падавина се јавило на западу, у Крајини, и северу дуж реке Саве, док је на истоку
пало знатно мање кише. У појединим пределима на истоку пало је само око 20 mm кише. И количина
падавина у Херцеговини је била мања од вишегодишњег просека.

Са слике одступања падавина од просека за целу Европу може се видети да је у већем делу Европе
било сушно, поготово на југоистоку Европе. У нашем региону количина падавина је такође била
мања од просека, једино је на западу количина падавина била око или мало изнад просека.

На слици испод су приказане количине падавина за поједине градове у Републици Српској за
септембер 2019. као и вишегодишњи просеци за септембер месец. Види се да је количина падавина
на западу била око или мало изнад нормале, док је на југу количина била испод просека. На југу
истоку се наставила суша уз знатно мање количине падавина.

*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 киша била чешћа на запад, док је на југоистоку врло слаба киша падала само
током неколико дана. У Херцеговини су се јавиле падавине после сушног летњег периода, али и даље
је количина падавина била мања од просека за септембар месец.

Током већег дела месеца било је топло уз пролазна краткотрајна захлађења. Краткотрајна захлађења
су се више осетила у ноћној и јутарњој температури. Почетком треће декаде у вишим предела јавио
се слаб мраз.

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
септембар 2019. као и вишегодишњи просеци за септембар месец. Средња месечна температура
била је у већини предела око један степен виша од 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
захлађења јављала су се само током неколико дана.

1. ДЕКАДА
Првог дана у месецу било је врло топло и претежно сунчано. Краткотрајни пљускови јавили су се
само понегде на западу. 2. септембра наставило се слично време у првом делу дана, а током
поподнева под утицајем хладног фронта који се премешта од северозапада ка Балкану, дошло је до
промене времена. Киша и пљускови са грмљавином захватили су западе и северне пределе и уз
освежење постепено су се премештали ка југу и истоку. На западу је било јачих падавина, а на истоку
је киша била слаба, а понегде није ни било падавина. Утицај долине се наставио и сутрадан уз даљи
прилив хладнијег ваздуха. Било је свежије и облачно са кишом. У другом делу дана фронтална линија
се премештала ка истоку Балкана, а у нашем региону је дошло до престанка падавина. Наредна два
дана јачао је утицај антициклона са запада уз прилив топлијег ваздуха. Било је претежно суво и
постепено топлије. Од 6. до 9. септембра од предела Алпа до Јадрана одржавао се циклон који је
утицао и на време у нашем региону. Било је је променљиво уз повремену кишу и пљускове са
грмљавином. Киша је била јача на запада, а на истоку су падавине биле слабе. Последењег дана
декаде је јачао антициклон који је донео суво и сунчаније време.
Почетком септембра било је топло и променљиво време уз честу појаву кише и пљускова са
грмљавином. Више падавина је било на западу, повремено су се јављали и јаче пљускови, док су
падавине на истоку биле слабије и повремене.
На сликама испод приказане су висинска и приземна синоптичка ситуација за 6. септембар где се
види утицај циклона из области Алпа и Јадрана који је делимично захватао и наш регион. Овај систем
је одржавао променљиво време уз повремену кишу и пљускове са грмљавином. Падавине су биле
чешће на западу.

2. ДЕКАДА
Током 11. и 12. септембра слабо изражена висинска долина премештала се преко Балкана. Било је
топло и претежно суво, а слаба и краткотрајна киша јављала се само понегде. Наредних дана јачао је
утицај антициклона уз прилив топлог ваздуха са југозапда. Било је претежно сунчано и топло, а током
16. и 17. септембра температура је у већини предела била око и мало изнад 30 степени. Циклон је
јачао на северу Европе и премештао се ка Балкану 17. септембра увече. У склопу циклона, са севера
се премештао и знатно хладнији ваздух. Овај систем је захватио наш регион 18. септемба и донео
захлађење и кишу која се ширила од севера ка југу и истоку. Циклон се брзо премештао ка истоку
Балкана. Наредног дана киша је падала само још на југу и истоку, а током дана и у овим пределима је
дошло до престанка падавина уз разведрање. Последњег дана декаде постепено је јачао
антициклона са запада који је донео сунчаније и топлије време. Јутро је било хладно, а у
Херцеговини је дувала јака бура.
Током већег дела друге декаде било је сунчано и топло време под утицајем пространог антициклона
који је одржавао стабилно време. Пролазна киша и захлађење јавили су се само током два дана.
На сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 16. септембар где се утицај антициклона који
је донео стабилно, сунчано и топло време. У исто време на северу Европе је јачао циклона који се
премештао преко централне Европе ка нашем региону уз прилив хладнијег ваздуха.

3. ДЕКАДА
Утицај антициклона се наставио и наредних неколико дана уз пријатно топло и претежно сунчано
време. Јутра су била хладна, а на планинама се јавио слаб мраз. Промена времена јавила се 23.
септембра. Слабо изражен циклон се премештао из Јадрана преко нашег региона и донео је кишу и
пљускове са грмљавином. На југу и западу је било јачих и понегде обилнијих падавина. Киша је
падала и сутрадан у првом делу дана уз свежије време, а како се систем премештао ка истоку, тако су
и падавине престале у другом делу дана. Наредна два дана под утицајем слабо изражене висинске
долине било је променљиво уз повремену кишу и пљускове. Од 27. септембра до краја месеца било
је суво, сунчаније и топлије време.
Релативно топло време се наставило и током треће декаде септембра уз пролазне падавине. Током
23. септембра јавиле су се и јаче падавине понегде. Крајем месеца било сунчано и топло.
На сликама испод приказана је синоптичка ситуација за 23. септембар где се види утицај слабо
изражебог циклона који се премештао преко Јадрана ка западу Балкана и донео јаче падавине на
западу и у Херцеговини.

