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DNEVNA AMPLITUDA ZRAČNE TEMPERATURE NA
SLOVENSKEM IN NJEN LETNI TOK.
Kot dnevno amplitudo zračne temperature sem vzel periodično ampli
tudo, to je diferenco toplinskih vrednot ob 14h in 7h. Tabela 1. predstavlja
mesečne povprečke teh dveh terminov za periodo 35 let (1881— 1915), ta
bela 2. pa povprečne amplitude za isto periodo. Proučeval sem le navedenih
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11 posfaj in sicer za fo, ker imajo le le kompletna in zanesljiva opazovanja
skozi vseh 35 lef. Edino povprečki Maribora veljajo za 15 let (1901—1915),
ker opazovanja ne segajo v starejšo dobo. Tako sem se ognil netočnemu
reduciranju nekompletnih postaj na isto periodo. Omenjeno število postaj
popolnoma zadostuje svrhi razpravice.
Preden preidem na tolmačenje letnega toka amplitude na posameznih
postajah, moram opozorili na dejstvo, ki ga opazimo pri vseh postajah.
Dnevna amplituda temperature se normalno veča iz zime v poletje. V ta
beli 2. pa opazimo neznaten padec v maju in juniju. Temu je vzrok že
visoka temperatura ob 7h v navedenih mesecih.
Vpliv morja na temperaturo kakega kraja pojema z razdaljo od morja
in sicer v smeri, ki je normalna na morsko obalo. Litoralne kraje karakterizirajo relativno visoke temperature pozimi in ponoči 1er relativno nizke
temperature poleti in podnevi. Posledica tega je, da sta dnevna in lefna
amplituda majhni. Čim bolj se oddaljujemo od morske obale, tem višje
temperature imamo poleti in podnevi, tem nižje pozimi in ponoči. Posledica
tega je toliko večja dnevna amplituda. Primerjanje temperatur Trsta in Go
rice v tabeli 1. nam jasno dokazuje označene odnošaje. Skoraj preko vsega
leta ima Gorica ob 14h višjo temperaturo, — ob 7h pa nižjo kakor Trst.
Obe temperaturi Trsta padeta med temperaturi Gorice, z malo izjemo v no
vembru in decembru. Razmerje raztolmačimo z nekoliko višjo absolutno
višino Gorice in njeno višjo geografsko širino. Oba modifikatorja tempera
ture nam bosta večkrat na potu pri dokazovanju kontinentalitete ali oceanitete kakega kraja. Pomagamo pa si lahko na drug način in sicer s pomočjo
dnevnih amplitud temperature. Kakor že omenjeno, karakterizira litoralne
kraje mala dnevna amplituda in mala variacija te amplitude od meseca do
meseca v letnem toku. Obratno imamo v kontinentalnih krajih veliko dnevno
amplitudo z veliko variacijo od meseca do meseca v letnem toku. V ta
beli 2. nas takoj zbode v oči mala amplituda Trsta in njena mala variacija
od meseca do meseca. Tržaška amplituda se giblje v mejah od 2,2 do 3,6
stopinj, goriška od 3,9 do 6,4 stopinj. Gorica ima torej večjo dnevno am
plitudo in večjo variacijo amplitude od meseca do meseca. Oboje lepo ka
rakterizira kontinentalnejši potek letnega toka temperature v Gorici.
Pravilo, da je temperatura kontinentalne postaje ob 14h višja od one
na litoralni postaji, ipak ne drži povsod. Globlje v kontinentu temperatura
ob 14h ne utegne prekositi istočasne temperature obalnih krajev, kar vidimo
na vseh postajah od Kočevja do Gradca. Da na teh postajah popoldanske
temperature ne presežejo temperatur litoralnih postaj, temu je predvsem kriva
večja absolutna višina in večja geografska širina. Če primerjamo dve po
staji, litoralno in kontinentalno, obe na isti absolutni višini in isti geografski
širini, vidimo, da je popoldanska temperatura kontinentalne postaje vedno
nad popoldansko temperaturo litoralne postaje. Isto opazujemo pozimi, če
razdalja od morja ni prevelika. Če pa je razdalja od morja velika, tedaj
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zimska popoldanska temperatura ne utegne prekositi popoldanske tempera
ture litoralne postaje. Vzrok temu je prevelika nočna radiacija spričo dolgih
zimskih noči odnosno premajhna insolacija podnevi.
Blažilni vpliv morja ne sega daleč v notranjost. Na nekaterih krajih,
ki leže bliže morju, je kontinentalni vpliv veliko jačje razvit, tako da po
poldanska zimska temperatura ne pade samo pod popoldansko zimsko tem
peraturo, ampak celo pod jutranjo zimsko temperaturo litoralne postaje. Na
vseh postajah od Kočevja do Gradca opazimo ta pojav, tu bolj tam manj
močno razvit. Vzrok je v naslednjem. Kontinentaliteta kakega kraja ne za
visi samo od njegove oddaljenosti od morja, ampak tudi od terenskih razmer
na prehodu od morja do dotičnega kraja. Razlika je, če pridemo do kakega
kraja v notranjosti samo po ravnem, ali če moramo prej prekoračiti še kako
gorovje. V prvem primeru sega morski vpliv veliko globlje v notranjost
kakor v drugem. V našem primeru je vsa kontinentalna Slovenija odrezana
od morskega vpliva po nizu visokih dinarskih planot Trnovski gozd, Hru
šica, Javornik, Snežnik, tako da se kontinentaliteta uveljavi takoj, ko pre
koračimo ta gorovja. Natančnejši vpogled v tabelo 2. nam pokaže, da ima
Celovec najkontinentalnejši potek temperature, nato Ljubljana, potem Gradec
in končno Zagreb. Ljubljana ima sicer deloma nekoliko izrazitejšo ampli
tudo kakor Celovec, čemur je vzrok višja absolutna višina Celovca. Velikost
dnevne amplitude in njena mesečna variacija sta namreč z absolutno višino
obratno proporcionalni, kar nam lepo kaže višinska postaja Obir. Da sta
Celovec in Ljubljana kontinentalnejši postaji, akoravno ležita bliže morju
kakor Zagreb ali Gradec, temu je vzrok v naslednjem. Poleg absolutne vi
šine, geografske širine, oddaljenosti od morja in terenskih razmer na pre
hodu od morja do postaje vpliva na potek temperature kakega kraja še
terenska lega dotičnega kraja. Drugačen je potek temperature v zaprti nego
v odprti, dobro ventilirani dolini odnosno kotlini, drugačen, če sloji kraj na
osamljenem vrhu ali na planoti, ob vznožju planine ali na njenem pobočju.
Celovec in Ljubljana ležita v zaprti neventilirani kotlini, kjer se v zimskem
času tvori gosta megla, ki se drži često po ves dan. Posledica tega je, da
se solnčna energija tu uporablja predvsem za izparivanje megle, namesto
za segrevanje tla in zraka. V poletju se podnevi kotline hitro segrejejo, kar
povzroča relativno visoke temperature. Ponoči je obratno ; kotline se hitro
ohlade, kar povzroča precej globok padec temperature. Poleg tega se shlajen
zrak spušča z okolnih pobočij na dno kotline. Zato imamo v Celovcu in
Ljubljani poleti tako velike dnevne amplitude. Gradec leži na vznožju Vzhod
nih Alp in njegova vzhodna stran je odprta proti Panonskemu nižavju; je
tedaj zračen kraj. Isto velja tudi glede Zagreba. Obe postaji kažeta mnogo
zmernejši potek amplitude.
Oglejmo si razmerje med dvema kontinentalnima postajama, med Ljub
ljano in Mariborom. Na prvi pogled vidimo, da se temperature skoraj vjemajo, jutranje kakor popoldanske. Iz tega sledi, da je potek temperature

Povprečna temperatura ob 7h in 14h (1881—1915).
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na obeh postajah v glavnem isti, dasiravno je Maribor oddaljen od morja
178 km, torej 105 km več nego Ljubljana. Iz navedenega izvajamo sledeče:
Kakor hitro prekoračimo julijske Alpe in niz najvišjih dinarskih planot, se
uveljavi takoj kontinentalni vpliv. Če si ogledamo temperature natančneje,
predvsem pa amplitude, opazimo, da ima Maribor zmernejši potek tempe
rature nego Ljubljana. Vzroki so isti, kakor smo jih našli za Zagreb in
Gradec. Maribor leži na podnožju Vzhodnih Alp in njegova vzhodna stran
je odprta proti Panonskemu nižavju. Kljub temu beleži Maribor pozimi večje
amplitude kakor Ljubljana in Celovec. Vzrok temu je večja oblačnost v
Ljubljanski in Celovški kotlini, predvsem pa jutranje in večerne megle v
zimski dobi. Primerjanje temperature po postajah v kotlinah n. pr. Ljubljane,
Kranja in Kočevja nam pokaže, da je tok temperature na vseh postajah
enak. Temperatura je tu zavisna le od absolutne višine in geografske širine.
Če primerjamo še obe litoralni postaji Trst in Reko, vidimo, da je Reka
kontinentalnejša nego Trst. Vzrok je v naslednjem. Zaledje Tržaškega zaliva
ni tako gorato kakor zaledje Reke, kjer se na severni in vzhodni strani
dvigajo visoke dinarske planote, na zapadni pa Učka. Nadalje je morje pred
Trstom brez otokov, Reški zaliv pa zapirajo otoki in otočiči, predvsem Cres
in Krk. Zaledje in spred ležeči otoki ustvarjajo tudi tu nekako kotlino, ki
se podnevi hitro segreje, ponoči pa dobiva z okolnih višin proti morju se
spuščajoči mrzli zrak. Zato kaže reška temperatura kontinentalnejši potek.
Spričo tega in spričo terenske lege Zagreba pri primerjanju temperatur Reke
Tabela 2.

Povprečna dnevna amplituda temperature (1881—1915).
Mittlere tägliche Amplitude der Temperatur (1881—1915).
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in Zagreba kontinentaliteta slednjega ne bode fako v oči kakor kontinentalitefa Ljubljane pri primerjanju s Trstom.
Na podlagi teh tabel in njih komentarjev pridemo do sledečega sploš
nega zaključka. V Sloveniji imamo tri različne tipe letnega toka dnevne
toplotne amplitude: 1) litoralni, 2) zmerno kontinentalni, 3) kontinentalni.
Prvemu tipu pripadajo kraji na jugozapadu Julijskih Alp in dinarskih planot;
ker se nahajajo pod vplivom Jadranskega morja, smemo ta tip imenovati
tudi j a d r a n s k i tip. Karakferizirajo ga majhne dnevne amplitude. Drugi
tip imajo kraji iztočno od Pohorja ter vzhodnih odrastkov Kamniških planin
in iztočno od Dolenjskega gričevja. Ker je vzhodna siran vseh teh krajev
odprta proti Panonskemu nižavju in stoji pod njegovim vplivom, smemo ta
tip imenovati tudi p a n o n s k i tip; karakterizirajo ga zmerne dnevne am
plitude. Tretji tip imajo kraji, ki se nahajajo v Ljubljanski, Kočevski in Ce
lovški kotlini. Ker se skoraj ves ta prostor nahaja v alpskem predelu, smemo
ta tip imenovati tudi al pi ns ki tip; karakferizirajo ga velike dnevne am
plitude.
V naslednjem navajam dela pisateljev, ki so že obravnavali tempera
turo slovenskega ozemlja, po večini pa le toplino posameznih dežel ali
krajev. Pripominjam pa, da sem do svojih zaključkov prišel le s pomočjo
podatkov, ki sem jih povzel in izračunal iz originalnih meteoroloških
dnevnikov.
H a n n : Die Temperaturverhälfnisse der österreichischen Alpenländer,
Wien 1884.
S e i d l : Das Klima von Krain, Ljubljana 1902. Poseben odtis iz Mit
theilungen des Musealvereines für Krain 1891-1902.
S e i d l : Ueber das Klima des Karstes, Ljubljana 1890.
S e i d l : Temperaturverteilung im Gebiete der Karawanken. Met. Zeit
schrift, September 1887.
S e i d l : Toplinske razmere Zagreba in Ljubljane, Zagreb 1887.
F e s s i e r : Die klimatischen Verhältnisse von Laibach. Jahresbericht d.
Staats-Oberrealschule in Laibach 1912/13. Ljubljana 1913.
Ma zz el e : Klimatographie des österreichischen Küstenlandes, A.Triest.
Wien 1908.
C o n r a d : Klimatographie von Kärnten, Wien 1913.
K l e i n : Klimatographie von Steiermark, Wien 1909.
B i e l : Klimatographie von Küstenland, Wien 1928.
R é s u m é . In der vorstehenden Abhandlung wird d e r j ä h r l i c h e G a n g
d e r t ä g l i c h e n A m p l i t u d e d e r L u f t t e m p e r a t u r im s l o w e n i s c h e n
O e b i e t b e h a n d e l t . Als tägliche Amplitude wurde die periodische Amplitude,
das ist die Differenz der Tempereturwerte um 14h xind 7 h, angenommen. Ta
belle 1. stellt die monatlichen Mittelwerte der beiden Beobachtungstermine für
einen Zeitraum von 35 Jahren (1881— 1905) dar, Tabelle 2. die Mittelwerte der
Amplituden für dieselbe Periode. Es wurden nur die Beobachtungen der elf be-

62
sten Stationen verwertet, da man nur auf diesen ununterbrochen durch den ganzen
Zeitraum beobachtet hatte. Nur für die Station Maribor bestehen ununterbrochene
Beobachtungen erst seit 1901. — Auf Grund der beiden Tabellen kommen wir
zu dem folgenden Schluße. Im slovenischen Gebiet unter£cheidet man drei ver
schiedene Typen des jährlichen Ganges der täglichen Amplitude der Lufttempe
ratur : 1.) einen litoralen, 2.) einen mäßig kontinentalen und 3.) einen echt kon
tinentalen. Ersterer Typus herrscht im S t F der Julischen Alpen und des Karstes.
Hieher gehören die Stationen Trst, Gorica und Reka. Der dritte Typus herrscht
in den Becken von Kočevje, Ljubljana und Celovec. Der zweite östlich vom
Pohorje, östlich von den Ausläufern der Steiner Alpen und des Unterkrainer
Hügellandes. Unter die Herrschaft dieses Typus fällt Maribor sowie Zagreb und
Graz, die als Hilfsstationen dienten.

