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Državna meteorološka služba 
 

 
Poplave na osrednjem Balkanu 

 
Opis sinoptične situacije 
V noči na sredo 14.5.2014 se je nad južnim Jadranom začelo poglabljati ciklonsko območje, ki se je 
nato s svojim središčem pomaknilo nad Srbijo, v četrtek 15.5. pa nad vzhodno Madžarsko (slika 1 in 
slika 2).  
 

 
Slika 1: Sinoptična situacija nad Evropo dne 15.5.2014 ob 12 UTC (vir: ARSO) 

 

 
Slika 2: Satelitski posnetek v vidnem spektru 15.5.2014 dopoldne (vir: EUMETSAT). 



Na območju osrednjega Balkana se je omenjeni ciklon zadrževal kar tri dni, oslabel je šele v soboto 
17.5. Hkrati je nad zahodno in delom srednje Evrope vztrajalo območje visokega zračnega tlaka. V 
hribovitem predelu Bosne in Hercegovine se v takem primeru pojavijo zelo obilne padavine, podobno 
kot v Sloveniji ob močnih vlažnih jugozahodnih zračnih tokovih in ciklonom v severnem Sredozemlju.  
 
Opisana vremenska situacija je povzročila obilne in dolgotrajne padavine in obsežne poplave na 
osrednjem Balkanu (slika 3) ter močan veter v srednji Evropi, na severu Balkana ter ob srednjem 
Jadranu (slika 4).  
 

 
Slika 3: Napovedan indeks izjemnih padavin v obdobju med 14.5. in 19.5.2014 (vir: ECMWF) 

 

 
Slika 4: Napovedan indeks izjemno močnega vetra za 15.5.2014 (vir: ECMWF) 

 
 
 



Izračunani s pomočjo modela ALADIN (slika 5) za najbolj kritično obdobje med 14.5.2014 06 UTC in 
17.5.2014 06 UTC so kazali na izjemno obilne padavine. Na območju severne in osrednje Bosne in 
Hercegovine ter zahodne Srbije je bilo napovedano med 150 in 250 litrov dežja na m2 v obdobju 72 ur. 
Žal se je napoved tudi uresničila. 
 

 
 
Slika 5: Skupna napovedana količina padavin za čas od 14.5.2014 06 UTC in 17.5.2014 06 UTC (vir: 

ARSO). 
 
Po poročanju kolegov meteorologov iz Srbije, je v časovnem intervalu 36 ur padlo več kot 200 litrov 
dežja na m2, kar je nekajkrat več kot je povprečje za cel mesec maj.  Prvi poplavni val so povzročile 
manjše in srednje reke osrednjega Balkana, prihodnje dni pa kolegi pričakujejo poplavljanje na rekah 
Drina in Sava.  
 
Vremenska napoved za to območje je, kar se padavin tiče, bolj optimistična. Do konce tega tedna 
obilnejših padavin na območju osrednjega Balkana ni pričakovati.  
 
 
 


