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O s k a r  R e j a :

Odnošaji med padavinami in cikloni 
v Jugoslaviji.

Pričujoča razprava je nadaljevanje in razširjenje dela, ki 
sem ga pričel z razpravo „Cikloni in padavine v Sloveniji“ .1 

Tudi sedaj sem vporabil padavinske podatke za leto 1926. in sem 
jih primerjal z odgovar jajočimi vremenskimi situacijami. Ko 
sem narisal padavinske karte za vsak dan posebej (vseh je 284), 
sem jih primerjal med seboj in dobil sledeče rezultate.

Y razpravi, ki je omejena samo na Slovenijo in njeno nepo
sredno sosedstvo, sem dognal, da dosežejo padavine svoj kra

1 Geografski Vestnik, letnik VIII., Ljubljana 1932.
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jevni maksimum, odnosno da so se padavinski režimi z maksi
mom omejili v glavnem na štiri predele: 1. severno vznožje 
Alp, 2. najvzhodnejši izrastki Alp in panonski predel, 3. jugo
zapadna pobočja Karnijskih in Julijskih Alp, predvsem Beneška 
Slovenija, 4. južno in jugozapadno pobočje Snežnika in Učke 
nad Kvarnerskim zalivom. Pri risanju padavinskih kart za vso 
Jugoslavijo pa sem opazil poleg zgornjih štirih predelov še dva, 
kjer so najčešče padale maksimalne padavine: 1. južnojadranska 
obala ob Boki Kotorski in 2. Južna Srbija. У vsem opazovanem 
ozemlju, — v obeh razpravah so sedaj zajete vse Vzhodne Alpe 
in vsa Jugoslavija, — ločimo torej šest predelov kjer dosežejo 
ob deževnih dneh padavine svoj krajevni maksimum.

Ko sem v svoji prvi razpravi, ki je bila omejena samo na 
Slovenijo in na njeno neposredno sosedstvo, proučeval padavin
ske režime, sem pri severnojadranskem režimu ločil dva tipa, 
enega, ki se omeji na Beneško Slovenijo in drugega, ki se omeji 
na Kvarnerski zailiv. Vendar pa ita dva tipa nista bila vedno jasno 
izražena. Često sta se oba tipa prepletala drug v drugega. Po
gosto sta nastopala istočasno, le z razliko, da je bil maksimu n 
v Beneški Sloveniji večji od Kvarnerskega ali pa narobe. Često 
se ni pojavil maksimum v nobenem izmed obeh ozemelj, temveč 
v sredi med obema predeloma, v Tržaškem zalivu in nad Trža
škim Krasom. Zelo pogostokrat je ista vremenska situacija dala 
maksimum padavin južno od Kvarnera nad Liko. Vedno pa se 
je ob isti vremenski situaciji, ki je navadno prinesla padavine 
severno jadranskemu primorju in tja preko Furlanske nižine do 
vznožja Alp, omejil maksimum na eno izmed naštetih ozemelj. 
Zato sem padavinska tipa 3 in 4, ki sem jih v svoji prvi razpravi 
ločil, združil v pričujoči razpravi pod enotni severnojadranski 
tip.

Če vpoštevamo sedaj to izpremembo, ločimo skupno v vseh 
Vzhodnih Alpah in v Jugoslaviji pet predelov, kjer dosežejo 
padavine ob deževnih dnevih svoj krajevni maksimum.

Tip 1. Maksimum padavin pade ob severnem vznožju Vzhod
nih Alp.

2. Maksimum padavin pade v panonskem predelu Jugosla
vije, to je v njenem severnovzhodnem in vzhodnem delu, segajoč 
proti jugozapadu do najvišjih dinarskih vrhov in grebenov ter 
proti jugu do razvodja med Moravo in Vardarjem.

3. Maksimum padavin pade v Južni Srbiji v porečju Var
darja. >
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4. Maksimum padavin pade v sever no jadranskem primorju, 
vključivši Beneško Slovenijo, Tržaški in Kvarnerski zaliv ter 
ostalo primorje proti JV tja do Splita.

5. Maksimum padavin pade v južnojadranskem primorju, 
predvsem v okolici Boke Kotorske.

V katerem letnem času so imeli imenovani karakteristični 
predeli svoj krajevni maksimum padavin z ozirom na vso dr
žavo, je razvidno iz tabele 1. Tabelo je treba razumeti tako-le. 
Kadarkoli je v letu 1926. kjerkoli v državi deževalo (snežilo), 
sem za ta dan narisal padavinsko karto. Tako sem dobil kraje, 
kjer je tistega dne padlo največ padavin. Nato sem v dotični 
datum tabele 1. napisal številko, ki označuje zgoraj klasifici
rane padavinske tipe, katerim po svoji geografski legi pripadajo 
dotični kraji z lokalnim maksimom padavin. Lokalni maksimi 
padavin se niso omejili samo na enega izmed klasificiranih pre
delov, temveč so posamezni predeli večkrat istočasno zaznamo
vali vsak zase svoj krajevni maksimum. Na pr. takoj 1. januarja 
so se padavine omejile samo na severno vznožje Vzhodnih Alp, 
ki sem jih postavil pod tip št. 1. Drugega dne 2. januarja pa je 
vremenska situacija dala padavine vsemu jadranskemu pri
morju. Ker sem v svoji klasifikaciji razdelil vse primorje v 
severni in južni del in ker so padavine padle v obeh predelih, 
sem moral v datum 2. januarja zapisati številki 4 in 5, ker raz
umem pod 4 severno, pod 5 pa južno jadransko primorje. Tega 
dne so bile padavine ^razdeljene na naslednji način. Najvišje so 
bile ob Boki Kotorski, kjer so tamkajšnje postaje zabeležile do 
124 mm. Od tega centra so se padavine v vse smeri manjšale. 
Proti severozapadu so v bližini Zadra dosegle svoj minimum. 
Bližnja postaja Obrovac ni tega dne zabeležila nikakih padavin. 
Od tu dalje proti Kvarneru so se padavine začele zopet večati 
in so dosegle na postajah okrog Učke do 55 mm. Jasno je, da 
tega drugega maksima ne morem izpustiti. Zato sem ga vnesel 
tudi v rubriki za 2. januar.

Najbolj markanten primer, da so padavine imele svoje kra
jevne maksime v več izmed imenovanih predelov, je 23. junij, 
ko so padavine padle v vseh petih karakterističnih predelih. 
Torej vsak predel zase je imel svoj krajevni maksimum. De
bele je natisnjene številke pomenijo, da je ta krajevni maksimum 
bil vsaj 20 mm visok ali pa še višji in da je vsaj ena postaja v 
dotičnem predelu zabeležila vsaj 20 mm. V primeru 23. junija 
moramo padavinske razmere sledeče tolmačiti. Vsak karakte
ristični predel, tako kot sem ga klasificiral, je imel svoj kra
jevni maksimum in povsod so nekatere postaje zabeležile nad
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Tabela 1.

p Jan. Feb, Marc April Maj Junij Julij Avgust Sept. Okt. Nov. Dec.
cd

Q

1 1 4 1 2 ,4 ,5  2 2,4 4 4 4,5

2 4 ,5  4 ,5  1,4 1 ,2 ,4  1 ,2  2 4 4 5

3 1 ,5 ,3  4 ,5  1,4 1 ,4  2 2,4 1 ,4  4 5

4 1 ,2 ,3  5 1 1 ,4  1 ,2 ,4  2 4 4 4 ,5  5

5 1,2 ,3  1 ,4 ,5  1 ,2 ,4  1 ,4  2 1 ,4  4 5 4 ,5 ,3

6 1,2 4,5 1 1 ,4 ,5  1 ,2  2 1 ,2 ,3 ,4  1 ,4  4 4 ,2

7 1,2 4,5 1 ,2  1 2 ,4 ,5  1 ,2 ,4  2 ,3  2,4 1 1 4 .5  4

8 1 ,5 ,3  4 1 4 2 ,4  1,2 1,2,3,4,5 2 ,4 ,5  4 4 ,5  1,2

9 1 4 1 1,4 2 1,2 1 ,2 ,3 ,4  2 4 4 4 1,2

10 1 ,5 ,3  4 1 ,2 ,3  1 2 1 1 ,2 ,3 ,4  2 4 4 4 ,5  1,2

11 5,3 4 1 1,2 2,5 1 1 ,2 ,3  1 5 2

12 5 ,3  4 1 ,2  1 2 2 1 ,4  1 2

13 4,5 4 1,2 1 1 ,4  2 ,3  2 ,4  1

14 4 ,5  1 ,2  1 2 ,4  2 ,3 ,4  4

15 4 ,5  1 ,2 ,3  4 1 ,2 ,4  1 ,2 ,3  2 4

16 4 1 1 ,4  5 4 1,2 1,2 2

17 1,4 1 5 1 ,2 ,3 ,5  1 ,2  2 1,2 1

18 1,3 1 ,2  4 ,5  4 1 ,2 ,3  1 ,2 ,4  2 ,4  4 4 1.3,4,5

19 4,5 1,2 1 4 1,2,3,4,5 1 ,2 ,4 ,5  1 ,4  2 5,4 1-3,5

20 5 ,3  1,2 3 4 ,5 ,3  1,2 1 ,2 ,3 ,5  4 4 2 4

21 5 ,3  2 5 ,3  4 1 ,2 ,4  1 ,2 ,3  2 5 1,4

22 5 3 5 ,3  4 1,2 2 ,3 ,5  1 ,2 ,4  2 5 4,5

23 3 5 ,3  4 1,2 1,2,3,4,5' 2 .4  2 ,3  4 4 ,5  3,5

24 3 5 ,3  4 2 ,3  1 ,2 ,3  2 .3 ,4  5 5 5

25 2,3 5 ,3  4 2 ,3  2 1 ,2 ,4  4 5 5 4

26 2,3 4 ,5  4 1 ,2 ,3  2 2 ,4  1 4 5 ,3  4

27 3 4 ,5  4 3 3 ,5  1 ,2 ,3  4 4,5

28 1 4 1 ,2 ,3 ,4  3 ,5  1 ,2 ,4  4 4 4 3,5

29 4 4 1 ,2 ,3  3 ,5  1 ,2  4 4 1 ,2 ,5

30 4 ,5  4 1,2 1 .2  1,2 4 5 5

31 4 1 ,4  2 4
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Padavinski režimi. Tabela 2.

rež Jan- Feb. Marc April Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.

1 11 6 15 4 19 22 15 5 4 4 i  6

2 4 6 6 1 19 20 27 16 4 —  — 7

3 10 6 8 1 9 7 9 1 2 1 —  5

4 10 11 8 12 13 13 9 10 16 9 16 10 
(

5 14 5 9 3 3 8 1  1 — 7 11 12

Ciklonske situacije. Tabela 3.

Jan. Febr. Marc April Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.

1 1  6 10 2 2 2 2 5 3  4 0 5  

2 6 0 3 7  3 10 10 11 5 3 0 4

3 1  1 0 1  15 10 12 4 3  0 1 1  

4 9  11 8 6  5 3 0 0 7  10 17 3 

5 5 0 7 0 2 2 2 0 0 3 2 7

20 mm padavin. Tako je na pr. za predel (1) zabeležil Kufstein
25 mm in Innsbruck 22 mm, za predel (2) Varaždin 24 mm in 
Sombor 25 mm ter v porečju Zapadne Morave, ki tudi spada sem, 
je zabeležila postaja Ivanjica 25 mm, za predel Južne Srbije (3) 
je postaja Kičevo zabeležila 29 mm. Največ padavin je tega dne 
padlo zopet v primorju. Tako je za severno-jadranski predel (4) 
zabeležil Trbiž 44 mm (drugih podatkov iz Julijske Krajine ni
mam na razpolago), za južnojadranski predel (5) pa je postaja 
Risan ob Boki Kotorski zabeležila 49 mm. Kvarner pa je bil po
polnoma brez padavin.

Če seštejemo posamezne tipe in jih razvrstimo po mesecih, 
dobimo tabelo 2., ki je za naše svrhe najbolj poučna.

Tip 1., to je maksimum padavin ob severnem vznožju in v 
srednjem pasu Vzhodnih Alp, doseže svoj maksimum v juniju.
V tem mesecu je v tem predelu 22krat deževalo in so vselej 
postaje zabeležile izdatne padavine. Če pregledamo število dni 
tega tipa v vsem letu, vidimo, da prevladuje ta tip v poletnih 
mesecih. Sicer beleži v januarju tudi 11 dni, vendar to ne velja
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v splošnem, kajti ta tabela obsega vrednosti samo za leto 1926, 
ki je bilo v tem predelu bolj deževno kot so takozvana normalna 
leta. Kajti v letu 1926. je padlo do 250 mm več padavin kot 
povprečno. V tem predelu pa je zima navadno zelo revna na 
padavinah.

Isto, kar velja za tip 1., velja tudi za tip 2., to je za vso našo 
severovzhodno in vzhodno Jugoslavijo. Maksimum padavin pade 
tukaj poleti in sicer v juliju. Ta predel je v tem mesecu za
beležil 27 padavinskih dni, kar je največ padavinskih dni od 
vseh predelov tekom enega meseca. Tudi ta tip prevladu5e v 
ogromni večini v poletnih mesecih. Saj je poleti (junij, avgust) 
bilo v tem predelu zabeleženih 63 padavinskih dni, v ostalih 
treh letnih časih pa samo 47.

Preskočimo tip 3. in preidimo na tip 4., ito je na območje 
severno jadranskega primorja. Tabela 2. nam pove, da ima ta tip 
dva maksima in sicer spomladi ter v zgodnjem poletju in v jeseni. 
Predvsem je izrazita jesen, september in november s po 16 pa
davinskimi dnevi. Severnojadransko primorje nam torej pred
stavlja ekvinokcijalni tip padavinskega režima v našem ozemlju.

Tip 5., to je maksimum padavin v južnojadranskem pri
morju, nam predstavlja poznojesenski, odnosno zimski tip pada
vinskega režima. Največ padavinskih dni je bilo v januarju, in 
sicer 14, najmanj poleti. Seveda ne govorim tu o padavinskih 
dneh v klimatološkem smislu, to je takih dneh, če je padlo 
le 0,1 mm vode, marveč jih razumem sledeče. Četudi so kje v 
Jugoslaviji padle padavine, pa «o na drugem mestu v drugem 
predelu imele svoj krajevni maksimum, nisem tistih dni onega 
predela, kjer so padle nižje padavine, smatral kot padavinskih, 
ampak samo tiste, ko je ta predel imel krajevni maksimum, 
bodisi primarnega ali pa stranskega z ozirom na vso Jugoslavijo.
V južnojadranskem primorju je bilo torej takih dni največ 
pozimi.

Preostane nam še tip 3., to je padavinski režim v vardarskem 
porečju. Prej sem ga zato izpustil, ker ne predstavlja samostoj
nega padavinskega režima, temveč pripada deloma poletnemu 
režimu, ki vlada takrat nad vso kontinentalno Jugoslavijo, de
loma pa zimskemu režimu, ki vlada tedaj nad južnim Jadranom 
in sploh nad vsem Sredozemskim morjem. V tabeli 2. opazimo, 
da je največ padavinskih dni zabeleženih v januarju, nam
reč 10. Nato to število pada, v aprilu na 1, in se zopet d\dgne v 
pozni spomladi na 9. Jesen je nato zopet revna na padavinskih 
dneh. Če primerjamo letni tok padavin v Skoplju, kot pred
stavniku padavinskega režima v Povardarju, z letnim tokom
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padavinskih dni, kakor so zamišljeni v tej razpravi in ki jih 
vidimo v tabeli 2. pod padavinskim režimom, Povardarja (3), 
tedaj opazimo, da se oba letna toka ne ujemata. Letni tok pa
davin v Skoplju je razviden iz sledeče tabelice.2

Jan. Febr. Marc April Maj Junij Julij Avg.

Sred. mes. v s o ta ............. 331 210  23'9 40'2 53'4 46 4 28 5 35'8
Povprečno število dni s

padavinami...................  6'4 51  6'1 6'8 9 1  6'9 41  У6
Število dni z maks. pad. |

v Povardarju . . . . . .  10 6 8 1 9 7 9 1

Sept. Okt. Nov. Dec. Zima Pomi. Pol. Jesen

Sred. mes. v s o ta .............| 30‘4 50 6 40’6 49 2 1033 117 5 110 7 1216
Povprečno število dni s

padavinami...................  4 0  6 2  51 7 6 191 220 12'6 153
Število dni z maks. pad.

v Povardarju................ ^ 1 — 5 21 18 17 3

У Skoplju se pri letnem toku padavin jasno izražata dva 
maksima, glavni v pozni pomladi, v maju in stranski v jeseni, v 
oktobru. Glavni minimum pa pade na zimo, na februar. Če pa 
primerjamo letni tok padavinskih dni v klimatološkem smislu, 
to je z dnevi z >  0,1 mm, tedaj se z mojimi podatki kolikor 
toliko ujemajo. V obeh spodnjih vrstah se jesenski maksimum 
prenese na zimo. Torej ima zima več padavinskih dni kot jesen, 
dasiravno ima jesen večjo množino padavin kot zima. Spomladi 
pa se oba maksima, tako padavinski kakor padavinskih dni, 
ujemata.

Sedaj imamo jasno sliko o padavinskih režimih v Jugosla
viji. Na kratko lahko rečemo. Vsa severnovzhodna in vzhodna 
Jugoslavija pripadata kontinentalnemu tipu padavinskega re
žima z maksimom padavin poleti. Njegova meja proti jugo
zapadu bi bila nekako razvodnica med Jadranskim in Črnim 
morjem, v Južni Srbiji razvodnica med porečji Morave in Var
darja. Vsa severnozapadna Jugoslavija, predvsem primorje ob 
zgornjem Jadranu, od Beneške Slovenije pa nekako doli do 
Splita pripada ekvinokcijalnemu tipu padavinskega režima z 
maksimom padavin spomladi in predvsem jeseni. Južnojadran-

2 P. Vujević: O podnebju Skopske kotline, str. 161 in 171.



1 7 2 OSKAR REJA:

sko območje, od Splita navzdol, pa se pridružuje že zimskemu 
tipu padavinskega režima, ki vlada tedaj nad vsem južnim 
Sredozemskim morjem. Južna Srbija je v pozni pomladi in zgod
njem poletju deležna kontinentalnih padavin ter se v tem času 
pridruži kontinentalni Jugoslaviji, pozimi pa se pridruži zim
skemu padavinskemu režimu, ki prevladuje tedaj južno od naše 
države, vsaj v pogledu padavinskih dni.

Dognanje teh padavinskih režimov ni nič novega, kajti to
zadevno imamo že dovolj literature,3 bodisi da se v njej obrav
navajo posamezni deli Jugoslavije, bodisi da je vsa Jugoslavija 
zajeta, ko se je obravnaval ves Balkanski polotok. Važnejše je 
za nas vprašanje, kdo povzroča tako razporedbo padavinskih 
režimov. Tudi o tem se je že mnogo pisalo. Večinoma se je raz
lagalo s prevladujočimi vetrovi v posameznih letnih čaisih, češ 
da se poleti nad osrednjo Evropo radi močnega segrevanja tal 
razvije barometrski minimum, v katerega nato pihajo vlažni 
južni vetrovi, odnosno da se pozimi radi toplejšega morja raz
vije nad Sredozemskim morjem barometrski minimum, v kate
rega pihajo suhi severni odn. severnovzhodni vetrovi. Če se 
zadovoljimo s povprečnimi dolgoletnimi rezultati zračnega pri
tiska, potem se nam pokaže res tako stanje v Evropi. V resnici 
pa te razmere ne odgovarjajo dejstvom, kajti pozimi in poleti 
se tako nad celinsko Evropo kakor nad Sredozemskim morjem 
menja visok in nizek zračni pritisk, barometrske depresije in 
anticikloni. Zato sem se lotil za razlago padavinskih režimov 
druge metode, namreč primerjanja vsakodnevnih padavin z od
govarjajočo ciklonsko, odn. barometrsko situacijo. Isto metodo 
sem vporabil tudi že za razlago padavinskih režimov v majhni 
Sloveniji. Najbolj idealno bi seveda bilo, da bi se narisale pa
davinske karte za vse območje, kamorkoli je ciklon segal s svo
jim vplivom. V tem| smislu se ni do sedaj še mnogo delalo, ker 
meteorološki zavodi navadno ne tiskajo ombrometričnih po

3 P. V u j e v i ć :  O geografskoj podeli i režimu kiše u našoj državi. 
Glasnik Ministarstva Poljoprivrede i Voda, Godina 5, Oktobar - Decembar 
1927, Beograd. Tu je Vujević izčrpno podal tudi vso tozadevno literaturo. 
Od takrat so izšla še nekatera nova dela: P. Vujevič: O podneblju Hvari, 
Glasnik Geografskog društva, sveske XV.—XVIII. (1929— 1932), Beograd. P. 
V u j e v i ć :  O podneblju Skopske kotline, Glasnik Skopskog naučnog dru
štva, knjiga 10, Skoplje 1931. M. V e r n i c  : Glavni vremenski tipovi u našoj 
zemlji, Glasnik geografskog društva, Sveska XVIII., Beograd 1932. St. Š k r e b : 
Dnevni i godišnji tok perioda kiše и Zagrebu, Rad jug. akad. znanosti i 
um jetnosti, knjiga 236, Zagreb 1929. I. R u b i ć : Padaline u Splitu, Geografski 
Vesitnik, Letnik 1926, št. 1—3, Ljubljana 1926. H. R e n i e r :  Zum Klima der 
Bjelašnica, Meteorologische Zeitschrift, April 1931.
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datkov vseh -svojih postaj za vsak dan posebej. Poleg tega pa 
je na majhnih institutih zelo težko priti do vseh potrebnih 
podatkov.

Že pri obravnavanju padavinskih režimov v Sloveniji sem 
proučil vse vremenske situacije po vremenskih kartah, vsako 
posebej. Seveda so prišle pri tem v poštev le ciklonske situacije, 
ki nam prinesejo slabo, oblačno in deževno vreme. Zaradi po
polnosti ponovim še enkrat izsledke takratnega raziskovanja in 
klasifikacijo vremenskih situacij. Takrat sem našel za slovensko 
ozemllje in njegovo opredelitev 5 karakterističnih situacij, ki od
ločno vplivajo na potek slabega vremena pri nas.

Situacija 1. Cetrum ciklona leži daleč na severu Evrope in 
se s svojim južnim robom samo dotika severnih obronkov Alp.

Situacija 2. Ciklonski center leži nekoliko južneje kot v 
prvem primeru, s e v e r n o  od Alp pa sega z z a p a da sem 
klin visokega zračnega pritiska; nad zgornjim Jadranom leži 
sekundarni ciklon.

Situacija 3. Ciklon leži nad osrednjo Evropo.
Situacija 4. Ciklon pokriva vso zapadno Evropo, j u ž n o  

od Alp pa sega z v z h o d a  sem klin visokega zračnega pritiska; 
sekundarni ciklon leži nad Genovskim in Lyonskim zalivom.

Situacija 5. Ciklon pokriva Sredozemsko morje.
Te ciklonske situacije niso odločilnega pomena za potek 

padavin samo za Slovenijo odnosno Jugoslavijo, temveč po ve
čini za vso Evropo. Kakšen je potek padavin v drugih izven- 
jugoslovanskih pokrajinah ob vsaki izmed navedenih odklonskih 
situacij, ni v to razpravo vključeno. Morda so bile padavine 
kje izven Jugoslavije še višje kot v Jugoslaviji, toda v okviru te 
razprave tega nisem upošteval, prvič zato, ker nam gre predvsem 
za padavinske režime samo v Jugoslaviji in drugič, ker nisem 
imel iz vseh držav Evrope vsakodnevnih padavinskih vsot na 
razpolago. Najidealnejše bi seveda bilo, da bi se nacrtale vsako
dnevne padavinske karte za vse ozemlje, kjerkoli so padle pa
davine ob določeni ciklonski situaciji.

Ko sem seštel vse t e posamezne situacije in jih raz vrstil 
po mesecih, sem dobil tabelo 3. Če primerjamo sedaj tabelo 2 
in tabelo 3, si lahko razložimo vzrok razporeda padavinskih re
žimov, kakor smo jih dognali zgoraj v tabeli 2. V tabeli 2 opa
zimo, da imata padavinska režima 1 in 2, to je maksimum pa
davin ob severnem vznožju Vzhodnih Alp in v panonskem 
predelu Jugoslavije, maksimum padavinskih dni poleti. Po ta
beli 3 nastopata v poletnem času največkrat vremenski situaciji 
tipa 2 in 3, to je take ciklonske situacije, ki imajo svoje jedro
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nad osrednjo Evropo. Kot primer naj služi vremenska situacija 
z dne 22. julija. Stanje zračnega pritiska je sledeče. Na Vzhod
nem morju med Rusijo in Skandinavijo leži jedro ciklona, 
745 mm. Meja ciklona, 760 mm, poteka daleč na jugu ter za
jema še ves Apeninski in skoraj ves Balkanski polotok. Nad 
Španijo je raztegnil svoje območje azorski maksimum ter prodira 
z ostrim klinom na s e v e r n i  strani Alp v ciklonsko območje 
tako, da se je nad gornjim Jadranom razvil sekundarni ciklon. 
Večina ostale Evrope z Rusijo vred stoji pod vplivom tega ci
klona. Tako stanje zračnega pritiska je tipično poletno stanje 
in odgovarja v naši tabeli 3 tipu 2. Takih situacij je bilo poleti 
(junij, julij, avgust) 31. Tekom vsega leta so se pojavile 62krat. 
Samo na poletje odpade torej 50%, z ozirom na vse ciklonske 
situacije poleti pa se je ciklon tipa 2 pojavil s 46%, torej še 
vedno z visokim procentom. Na odgovarjajoči padavinski karti 
vidimo, da so se padavine osredotočile v porečjih Save in Mo
rave. Maksimum padavin je zabeležil Sisek (42 mm), dalje Trav
nik v Bosni (39 mm) in potem Bajina Bašta ter Ložnica ob Drini 
(54 mm). Izdatne padavine je zaznamoval tudi Kvarnerski zaliv, 
na pr. Piškulja pod Velebitom (40 mm). Nekaj nad 10 mm so 
zabeležili tudi postaje v severovzhodnih Alpah. Popolnoma brez 
padavin pa je južno jadransko primorje in Povardarje. Pada
vinska karta od 22. julija združuje torej tri padavinske re
žime 1, 2, 4. Da se je poletnima režimoma 1 in 2 pridružilo še 
območje ekvinokcijalnega režima 4, torej da so bile padavine 
zaznamovane poleg kontinentalne Jugoslavije tudi v severno- 
jadranskem primorju, je kriv temu sekundarni ciklon, ki se je 
tega dne razvil nad gornjim Jadranom. Ta prinese severno- 
jadra riškemu primorju izdatne padavine. Vendar pa te padavine 
ne nastopajo nikdar osamljeno, temveč vedno v družbi s pada
vinami v notranjosti Jugoslavije. Zato ne opazimo v tabeli 1, v 
poletnih mesecih, tipa 4 nikoli kot samostojno nastopajočega, 
temveč vedno v družbi s tipoma 1 in 2. Predidoča vremenska 
situacija od 21. julija pa še ni imela razvitega sekundarnega 
ciklona nad gornjim Jadranom in so zato padavine padle samo 
v notranjosti Jugoslavije in sicer ob Zapadni Moravi (Goe 56 mm).

Sličen padavinski režim s padavinami v notranjosti Jugo
slavije in ob Kvarnerskem zalivu sem prikazal že v isvoji prejšnji 
razpravi o „Ciklonih na Slovenskem“, ki ga je dala vremenska 
situacija od 5. marca. Istotam sem tudi prikazal čisto kontinen
talni padavinski režim z vremensko situacijo od 4. julija, kjer 
ni razvit nikak sekundarni ciklon nad gornjim Jadranom temveč 
samo ciklon nad osrednjo Evropo.
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Take čisto kontinentalne ciklonske situacije povzročajo s e- 
v e r o z a p a d n e  vetrove, ki prinašajo vlago s Severnega morja 
odn. severnega Atlantskega oceana v Panonsko kotlino. Tu »o ti 
vetrovi prisiljeni, da se ob severozapadnih pobočjih Dinarskega 
gorskega sistema, predvsem ob Bosanskem sredogorju, dvignejo 
in da izločijo radi dinamičnega ohlajen ja svojo vlago.

Da dobimo čisti ekvinokcialni tip padavinskega režima, to je 
padavine samo v gornje jadranskem primorju, je potrebna popol
noma drugačna vremenska situacija. Y svoji klasifikaciji ciklon- 
skih situacij sem jo nazval tip 4, to je položaj, ko ciklon pokriva 
predvsem zapadno Evropo, j u ž n o  od Alp pa sega od v z h o d a  
sem klin visokega zračnega pritiska ter leži nad Genovskim in 
Lyonskim zalivom sekundarni ciklon. To situacijo sem obdelal 
že v svoji prejšnji razpravi o „Ciklonih na Slovenskem“ str. 83, 
ker je najvažnejša situacija za padavine v Sloveniji in sploh za 
vso severozapadno Jugoslavijo, predvsem seveda za gornjeja- 
dransko primorje. Je to situacija od 26. septembra, ki je povzro
čila znano katastrofalno poplavo v Polhograjskih Dolomitih.

V naši razpredelnici tabele 3 opazimo, da nastopa ta ciklonska 
situacija najbolj pogostokrat jeseni. Po naši klasifikaciji pada
vinskih režimov v tabeli 2 povzroča ta situacija padavinski režim
4, to je maksimum padavin v gornje jadranskem primorju. Pada
vinski režim 4 se razlikuje od režimov 1, 2, 3 tudi v tem, da na
stopa zelo rad samostojno, kar je razvidno v tabeli 1. Predvsem 
jesenski in spomladanski meseci beležijo ta režim v samostojnem 
nastopanju. Jeseni nastopi 41 krat ali z ozirom na njegovo letno 
razsporeditev s 30%, z ozirom na vse ciklonske situacije v jeseni 
pa nastopi is 55%. Pozimi se ta režim umakne ter pusti nadvlado 
padavinskem režimu 5, ki ga bomo kasneje obravnavali. Spo
mladi pa se zopet pojavi in sicer z ozirom na njegovo letno raz
poreditev s 25%, z ozirom na vse ciklonske situacije spomladi pa 
z 22%. Poleti se ta ekvinokcialni režim umakne pred kontinen
talnima režimoma 1 in 2.

Preidimo k poslednjemu padavinskemu režimu 5, to je one
mu, ko dobi največ padavin južnojadransko primorje. Y tabeli
2 opazimo, da nastopa ta režim najbolj pogostokrat pozimi. Po 
tabeli 3 odgovarja temu režimu vremenska situacija, ko leži 
ciklonsko središče nad Sredozemskim morjem. Ta vremenska 
situacija nastopa najbolj pogostokrat pozimi v decembru. Kot 
primer naj služi situacija od 14. januar ja. Vremenska karta nudi 
sledeče stanje. Nad vso severovzhodno Evropo leži močan anti
ciklon, 785 mm, nad jugozapadnim Sredozemskim morjem pa leži
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ciklon, 750 ram. Nacl Tržaškim zalivom južno od Alp se je razvil 
karakteristični klin visokega zračnega pritiska, ki smo ga že 
opazili pri vremenski situaciji 4. Odgovarjajoča padavinska karta 
nam pokaže, da je padlo največ padavin v južnojadranskem pri
morju, kjer je znana postaja Crkvice nad Boko Kotorsko za
beležila 229 mm. V tem slučaju se niso padavine omejile samo 
na ta predel, temveč so padle vzdolž vse jadranske obale, pri- 
čenši gori v Beneški Sloveniji pa vse doli do Albanije.

Ta padavinski režim in ta ciklonska situacija sta za južne 
dele naše države važna tudi za to, ker prineseta padavine tudi 
Južni Srbiji. Saj smo že zgoraj rekli, da je Povardarje v tem 
pogledu dvovrstno. Pozno spomladi in zgodaj poleti je deležno 
kontinentalnih padavin ter se priključi kontinentalni Jugosla
viji, v pozni jeseni in pozimi pa se priključi južnojadraniskemu 
padavinskemu režimu. V tabeli 1 vidimo, da nastopa zimsko de
ževje (3) po večini v zvezi z južnojadranskim režimom (5), po
leti pa s kontinentalnim režimom (2).

Oglejmo si sedaj višine padavin v vsakem padavinskem 
režimu posebej. Davno je že znano, da je naša jadranska obala 
najbolj s padavinami obdarjeno ozemlje v Evropi.4 V Crkvicah 
nad Boko Kotorsko pade povprečno 4642 mm padavin na leto.4
V skladu s tem so tudi dnevne vsote zelo visoke. V letu 1926. je 
znašala najvišja zabeležena vsota 278 mm. Visoke vsote beleži 
tudi severnojadransko primorje, kajti povprečna letna množina 
padavin tega ozemlja znaša v goratih predelih tudi še 3000 mm. 
Sicer je 26. septembra padlo na tem območju v Sv. Križu pri 
Proseku 320 mm, vendar pa take vsote niso normalne, kajti po
plavna katastrofa od 26. septembra je bila nekaj izrednega. 
Dnevne vsote nad 100 min so na tem ozemlju, predvsem v je
senskem času, nekaj navadnega. V vsej kontinentalni Jugoslaviji 
s poletnim režimom padavin pa dnevne množine padavin ne do
sežejo nikdar 100 mm. V Zagrebu je znašala v letu 1926. naj
višja dnevna množina samo enkrat nad 100 mm, in sicer 117 ram 
dne 9. avgusta. Istega dne je padlo v Beogradu 88 mm in je to 
tamkaj najvišja dnevna množina padavin v letu 1926. Skoplje je 
zabeležilo kot najvišjo dnevno padavino 63 mm, in sicer 29. ju
nija. V Subotici kot predstavniku najbolj ekstremno kontinen
talnega padavinskega režima v naši državi je znašala najvišja 
dnevna vsota samo 22 mm, ki je bila zabeležena 28. septembra.

4 Hamn-Siiring: Lehrbuch der Meteorologie, Leipzig 1926, stir. 375.
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Preden smemo iz opazovanj enega leta delati zaključke na 
splošnost, moramo primerjati razmere leta 1926. z normalnimi, 
povprečnimi razmerami. Y razpravi o „Ciklonih na Slovenskem“, 
sem podal karto izalohiet. Videli smo, da so padavine ob jugo- 
zapadnem /pobočju Karnijskih in Julijskih Alp ter nad Kvarner
skim zalivom do 1000 mm nad normalo. Ta previšek se razteza 
vzdolž vsega grebena Dinarskega gorovja do Albanije, vendar 
pa ni povsod tako visok kot v Alpah in nad Kvarnerom, kajti 
Kalinovik5 (abs. viš. 1090 m) blizu Bjelašnice ima komaj 220 mm 
nad normalo (1059), Bjelašnica sama (abs. viš. 2067 m) pa samo 
150 mm nad normalo (2067). V ostalih predelih Jugoslavije so bile 
padavine pod normalo, in sicer največ na južnojadrainskih otokih; 
Hvar izkazuje 321 mm pod letnim povprečkom (povprečno 797 
mm) in v Črni Gori Cetinje 690 mm manj (povprečno 3530 mm). 
V Povardarju je zabeležilo Skoplje 110 mm manj (povprečno 
487 mm) in v skrajno kontinentalnem predelu Jugoslavije Osijek 
90 mm manj tpovpr. 711 mm).

V splošnem smemo torej reči, da je v letu 1926. 'prevladoval v 
Jugoslaviji severnojadranski ekvinokcijalni tip padavinskega 
režima, ostala dva režima, kontinentalni poletni ter južnojadran- 
ski zimski pa sta bila bolj slabo zastopana.

Résumé.

Les relations entre les cyclones et les précipitations dans la Yougoslavie.
L’ auteur étudie les rapports entre les cyclones et les précipitations dans 

la Yougoslavie toute entière d’ après la même methode qu’ il a appliqué 
1’ année passée au territoire de la Slovénie.1

Pour chaque journée, où il y avait des précipitations, une carte ombro- 
métrique a été faite selon les indications des stations ombrométriques à
7 heures du matin.2 On s’ est borné à élaborer seulement les cartes pour 
Г année 1926. Le territoire étudié dans les deux dissertations comprend toute 
la Yougoslavie et les Alpes Orientales. On a constaté sur ce territoire, en 1926, 
284 journées avec des précipitations.

Sur le territoire mentionné il y a cinq centres de précipitations: 1° La 
pente septentrionale des Alpes Orientales. 2° Les prolongements des Alpes en 
Pannonie et tout le nordest et l’ est de la Yougoslavie. 3° Le territoire de la 
rivière Vardar dans la Yougoslavie méridionale. 4° La côte adriatique septen
trionale. 5° La côte adriatique meridionale. Dans la première dissertation1 
on a distingué sur la côte adriatique septentr. deux centres, celui du golfe

5 A. Gavazzi: Razpored padavin na Balkanskem polotoku, Geografski 
Vestnik, št. i, str. 38— 39, Ljubljana 1925.

1 Publiée dans le „Geografski Vestnik“ , VIII, Ljubljana 1932.
2 Publiées dans le „Bulletin ombrométrique du Ministère des Travaux 

publics“ , Belgrade 1926.
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de Trst (Trieste) et celui du golfe de Quarnero. Dans cette dissertation, ce
pendant, on ne parle que d’ un seul centre sur le nord de la côte adriatique.

Le tableau I représente les jours et les centres où il y  a eu des pré
cipitations. Si 1’ on a constaté des précipitations dans plusieurs centres, ils 
se trouvent inscrits tous; si elles depassent 20 min, le centre correspondant 
est imprimé en gros caractères.

L’ étude des 284 situations barométriques correspondantes a permis de 
les grouper en 5 classes: 1° Le cyclone se trouve dans les contrées les plus 
septentrionales de 1’ Europe. 2° Le cyclone est situé un peu plus au sud que 
dans le premier cas; au nord des Alpes s’ étend un coin de haute pression 
venant d’ ouest; un cyclone secondaire s’ est formé sur l’ Adriatique. 3° Le 
cyclone se trouve dans l’ Europe Centrale. 4° Le cyclone est situé dans 
l’ Europe occidentale; un coin de haute pression venant d’ est s’ étend au 
sud des Alpes; un cyclone secondaire s’ est formé sur le Golfe de Lyon et 
de Gênes. 5° Le cyclone se trouve sur la Mediterranée. La tableau III repré
sente 1’ apparition saisonnière des différents cyclones.

Si 1’ on compare les tableaux II et III, on peut conclure que les cyclones 
1, 2, 3 donnent les précipitations aux centres 1 et 2. Ce sont les centres 
avec les précipitations en été. Le cyclone 4 donne les précipitations au centre 
4, surtout en printemps et en automne. Le cyclone 5 donne l«s précipitations 
au centre 5 surtout en hiver. Le centre ombrométrique 3, c’ est à dire le 
territoire de la Yougoslavie du Sud, reçoit en mai et en juin les précipitations 
de cyclones 2 et 3; en novembre et en décembre, cependant, le même territoire 
reçoit les précipitationes du cyclone 5.

La figure 1 représente la situation dans laquelle les Alpes du nord-est 
et toute la Yougoslavie continentale reçoivent des précipitations du cyclone 2, 
la figure 2 représente la situation dans laquelle la côte adriatique méridionale 
reçoit des précipitations du cyclone 5.


