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O s k a r  R e j a :

Navali hladnega in toplega zraka v 
Dravsko banovino.

Me t o d a  d e l a .  Navali različno temperiranih zračnih mas 
se dado najlažje zasledovati z opazovanjem spreminjanja 

temperature. Če stvorimo temperaturno diferenco med dvema 
zaporednima dnevoma in sicer med vrednostima, ki smo jih 
opazovali ob istem opazovalnem terminu, tedaj izvemo, ali se je  
zračna toplina dvignila ali padla. Pri svojem delu sem si izbral 
opazovalni termin ob 7. uri zjutraj. Če sem primerjal tempera
turo ob 7. uri zjutraj katerekoli postaje s temperaturo ob 7. uri 
zjutraj naslednjega dne, sem uvidel, ali se je  dvignila ali zni
žala. Take negativne ali pozitivne diference sem ugotavljal za 
vsak dan posebej skozi vse mesece za leto 1928 in to za vse po
staje, ki so v tem letu opazovale v Dravski banovini, odnosno v 
ozemlju meteorološke mreže, ki stoji pod vodstvom Zavoda za 
meteorologijo in geodinamiko v Ljubljani.

Prvotno sem hotel v svoje delo vključiti celokupno slo
vensko zemljo, toda na žalost nisem mogel priti do terminskih 
opazovanj ostalega ozemlja, kajti meteorološka zavoda na Du
naju in v Benetkah publicirata za inozemstvo samo povprečne 
dnevne in mesečne podatke, kar je  za svrho mojega dela nevpo- 
rabljivo. Zato je  moje delo omejeno samo na Dravsko banovino.

V letu 1928. je  delovalo v Dravski banovini 41 postaj, na 
katerih se je  opazovala tudi temperatura trikrat na dan. Ker 
publicira zagrebški Geofizički zavod tudi terminska opazovanja
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za Zagreb, sem k svojemu delu priključil še to mesto. Računanje 
vsakodnevnih temperaturnih diferenc zahteva ogromno dela. 
Samo za relativno majhno ozemlje, kakor je  Dravska banovina, 
je  bilo potrebno za eno leto stvoriti 15330 diferenc. Prvotno sem 
nameraval obdelati več let; ko pa sem uvidel, da tega ne zmo
rem, sem se omejil samo na leto 1928.

Stvor jene diference sem sproti vpisoval k vsaki postaji v 
karto meteorološke mreže Dravske banovine. Ko sem imel na 
n je j vse diference, sem kraje z enako diferenco zvezal s črto — 
izalotermo. Na ta način sem dobil 365 kart z izalotermami, ki so 
mi pokazale, k je v Dravski banovini je  temperatura padla ali 
se dvignila. Najmarkantnejša je  vedno izaloterma 0°, ki veže 
kraje, kjer se temperatura od enega dne do drugega ni nič iz- 
premenila. Negativne izaloterme predstavljajo padce, pozitivne 
dvig temperature. Izaloterme sem risal v stopnjah po 1°.

Ko sem imel vseh 365 kart, sem sestavil tabelo 1. Ta tabela 
nam da pregled za vse leto, katerega dne je temperatura v 
Dravski banovini padla ali se dvignila. Padec ali dvig sem za
znamoval z znaki minus (—) odnosno plus (+ ). Če je v enem 
delu banovine temperatura padla, v drugem pa se dvignila, tedaj 
sem za ta dan vpisal oba znaka (_+). V kartah za take dneve se 
zelo jasno vidi potek mejne izaloterme 0°. Često se je dogodilo, 
da se temperatura v vsej banovini od enega do drugega dneva 
ni nič izpremenila. Mnogo postaj je  zaznamovalo diferenco 00°, 
večina njih pa le majhno, bodisi v negativnem ali pozitivnem 
smislu, in to brez reda po vsej banovini. Take dneve sem zazna
moval enostavno z 0, to je  brez diference. Neznatne majhne di
ference, v večini slučajev niso dosegle niti 1°, so povzročile le 
lokalne razmere, ki pri izrazitih toplih in hladnih navalih ne 
igrajo nikake vloge.

Pri dnevih, ko je  le na eni izmed postaj presegala tempe
raturna diferenca 5° in je  bilo torej v karti potrebno vrisati
izalotermo z vrednostjo 5°, sem v tabeli dodal še klicaj (!). Če
je temperaturna diferenca znašala nad 10°, tedaj sem dotični
predznak označil debelo in s klicajem; če pa je presegala 15°
sem debelemu predznaku dodal dva klicaja (!!).

Preobširno bi bilo, če bi hotel opisovati spreminjanje tem
perature za vsak dan posebej. Omejil se bom samo na izrazite 
dni, to je  na take, ko je  na eni izmed postaj temperaturna di
ferenca presegala 5°, torej na dneve zaznamovane s klicaji.

У naslednjem hočem najprvo podati pregled in opis naj- 
markantnejših navalov hladnega in toplega zraka, to je takih,



Tabela 1.
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I I. II. III. IV. 1 V. j VI. I v il. VIII. IX. 1 X. j XI. XII.

l î / l  + +! i  + -  + + - !  + , + +
1/2 -  _  -  +  +  -  ! ±  +  -  — !! — +
2/3 - !  +  +  +  0 —! +  — ! — — ! “ ! ±
3/4 +  — +  _ i _ ! + ! +  +  +  + !  +1 +
4/5 +!  —! +  +  -  + !  —1 +  —! +  ! ~ ! ±
5/6 +!  —! +  — ±  ±  ±  — ! +  +  — —
6/7 + ! + ! +  — +  0 +  - !  +  +  ±  ±
7/8 — ! +_■ —! — +  0 — ! +  0 — +  +'■
8/9 +!  +  +1 +!  -  0 -  +  o — ! + ! +■'
9/10 _ + ! _  +  — ! o ±  +  +  + !  —

10/11 — +1 -  O ±  + + O —
11/12 + - ! _  +  0 — ! +  — 0 + !  — +
12/13 — ! —! -  0 + 0 + _  _ l  — ! — !

13/14 + ! + ! + _ ! +  +  +  +  _  - !  + !  ±
14/15 +  +  -  + ! ±  +  ! 0 -  -  — ! ± ±
15/16 + !  +  -  _____ j +  ! — ! 0 — -  - ! —! - !
16/17 + !  +  +  - I  O 0 — ! ±  -  +'• ±

17/18 0 -  0 + ! — ! ±  
18/19 — — — +  +  + !  -  -  +  —
19120 +  — — — +  +  ±  +  — ±  +  — !
20/21 — I - ! - ! —! ±  -  -  +  + ;  — + !
21/22 + - ! + ! + ! — -  +  -  O -
22/23 +  +  +  ±  ±  +  +  — ! + ! ±
23/24 +  — ! +  +  -  +  O +  - ! + ! + ! - !
24/25 - ) - ! , + !  ±  +  ±  +  O +  — ! “ !1 + !
25/26 +  — ! +  — ! — ! +  O +  + ! ~  +  —
26/27 + + ! +  +  + ! 0  O +  +  ± ~ ! +!
27/28 +  ±  +  +  — — ! +  °  -  + ! ± ±
28/29 +  +  -  ±  +  -  + ! 0  + ! ±  -  +
29/30 ±  - ! _  +  +  — ! - + !  -  ±  ~
30/31 ±  + ! +  O — ±_ +

pri katerih je  temperaturna diferenca od enega dneva do dru
gega znašala kjerkoli v banovini nad 5°. Če govorim na pr. o 
hladnem navalu od 2. januar ja na 3., je  zamudno govoriti vedno
o obeh datumih. Zato sem se odločil, da bom vedno imenoval le 
drugi, naslednji dan, ko je  bil naval že dovršen. Torej v gornjem 
primeru naval z dne 3. januarja.

J a n u a r .  У januar ju  vidimo zabeleženih 12 markantnih 
navalov. Od teh so 4 hladni, 6 toplih, v 2 primerih pa je  bano
vina zabeležila istočasno dvig in padec temperature. Tako pri 
hladnih kakor pri toplih navalih more biti smer rastočih kakor
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padajočih izaloterm različno usmerjena.1 Po tem se tudi isto- 
smiselni navali razlikujejo med seboj. Pri prvem hladnem na
valu z dne 3. jan. je  temperatura najbolj padla v Prekmurju, 
za 6°, najmanj ob italijanski meji, na nekaterih postajah komaj 
za 0-l°. Vrednost izaloterm je  rastla od zapada proti vzhodu. 
Ostali trije hladni navali pa imajo popolnoma obratno smer. 
Vrednost izaloterm se veča na pr. pri hladnem navalu 13. I., od 
vzhoda proti zapadu. Panonska ravnica, Zagreb in Prekmurje 
beležijo že izalotermo 0°, medtem ko je na postajah na Go
renjskem in Kočevskem padla za 8°. Jasno je, da morata biti 
vzroka različne razporedbe izaloterm različna. Toda za enkrat 
se omejimo le na golo opisovanje enih in drugih navalov.

Slične razlike najdemo tudi pri toplih navalih. Dne 6. in
7. jan. se je  velikost izaloterm večala od zapada proti vzhodu. 
V Prekmurju so dosegle izaloterme 11°, ob italijanski meji pa 
je  temperatura že padala. V ostalih štirih slučajih toplih navalov 
je  potek izaloterm zopet obraten, njih velikost se veča od 
vzhoda proti zapadu. Pri toplem navalu od 5. jan. se je  na Ko
čevskem v Kočevski Reki temperatura zvišala za 11‘8°, medtem 
ko je  v  Podravju že padla za 22°. Tudi tu bo vzrok različni 
razporedbi izaloterm različen.

V ostalih dveh „mešanih“ navalih, predvsem 17. 1., so po
zitivne izaloterme do 7° na severovzhodu banovine v Prekmurju, 
negativne do —4° v jugozapadnem kotu. Mejna izaloterma 0° po
teka z Gorenjskega kota proti jugovzhodu.

Končna bilanca januarskih navalov je  ta, da prevladujejo 
topli navali, tako po številu kakor po vrednosti. V treh slučajih 
se je  temperatura zvišala nad 10°. Tudi pri mešanih navalih ima 
v banovini premoč topli naval.

F e b r u a r .  V februarju je  bilo 15 navalov, od teh 8 hlad
nih, 6 toplih in 1 mešan. Tudi v tem mesecu razlikujemo pri 
hladnih navalih dva tipa; prvega, pri katerem pade temperatura 
najbolj na vzhodu in drugega, pri katerem pade najbolj na za
padu banovine. Navala z dne 6. in 21. spadata k prvemu, ostali 
hladni navali pa so drugega tipa. Oba pa se razlikujeta med 
seboj tudi po veličini padca temperature. Pri prvem tipu pade 
temperatura za 9°, pri drugem pa je  padla v splošnem le za 6° 
in se je  znižala v 6 slučajih samo enkrat za 8°.

Da ločimo slična dva tipa tudi pri toplih navalih, smo vi
deli že pri januarju. Isto srečamo tudi v februarju. Od vseh

1 Nazorno vidimo posamezne tipe na priloženih skicah proti koncu 
razprave.
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6 toplih navalov spadata dva, z dne 11. in 27., k prvemu tipu, 
to je, temperatura se je  zvečala na vzhodu banovine, v Panonski 
ravnici in predvsem v Prekmurju. Pri ostalih štirih pa se je  
temperatura zvečala na zapadu banovine, predvsem v Kočevskem 
okraju. Tudi ta dva tipa se ločita po veličini dviga temperature. 
Pri navalu drugega tipa ima temperatura tendenco, da se bolj 
dvigne kakor pri prvem tipu. Pri drugem tipu, to je  v Kočevskem 
okraju, se temperatura zelo pogostokrat dvigne za preko 10°.

Y tem mesecu je  bil zabeležen tudi markanten mešan tip. 
Dne 8. febr. je  temperatura v Sodražici padla za 7°, v  Prekmurju 
v Markovcih pa se je  dvignila za 5'5°.

Končno smemo za februar reči isto kakor za januar, namreč 
da je učinek toplih navalov večji kot hladnih. Sicer sta bila 
zabeležena dva hladna več, vendar je  pri toplih navalih v dveh 
slučajih dvig temperature presegal 10°.

M a r e c .  У marcu je prišlo v banovino 7 navalov, 3 hladni 
in 4 topli. Od hladnih je  pripadal samo zadnji v mesecu, z dne
30., prvemu tipu, prejšnja dva pa drugemu tipu. Glede toplih 
navalov smemo reči, da so bili vsi drugega tipa, to je  maksimum 
dviga temperature je  bil na Kočevskem. Vendar pa se oba topla 
navala proti koncu meseca, z dne 22. in 31., v nečem razlikujeta 
od prvih dveh. Dvig temperature se je  namreč zabeležil, ne 
samo na Kočevskem, temveč tudi v vsej Panonski ravnici in v 
Prekmurju. Izaloterme se ne večajo pri teh od vzhoda proti za
padu, temveč od severo-zapada proti jugovzhodu. Gotovo mora 
ta nova razporedba izaloterm, predstavljajoča tretji tip toplega 
navala, imeti drugačen atmosferski vzrok kot prvi in drugi tip 
toplih navalov.

Tudi pri končni bilanci za marec smo ugotovili, da prevla
dujejo topli navali nad hladnimi, tako po številu, kakor po ve
ličini toplinskega dviga. Dvakrat je  temperaturna diferenca pre
segala 10°.

A p r i l .  V aprilu je  udrlo v banovino 13 navalov, 8 hladnih,
4 topli in eden mešan. Vidimo, da prevladu je jo hladni navali, 
ki pa se sedaj drugače ponašajo kot v prejšnjih mesecih. Samo 
v enem slučaju, in sicer 14., je  temperatura padla najjačje v 
Panonski ravnici, v Prekmurju. Ravnotako je  tudi samo v enem 
slučaju (18.) temperatura padla najjačje na Kočevskem in sicer 
v  Kočevski Reki za 10-2°. To je  tudi prvi slučaj, da je  tempera
tura padla za 10°. V prejšnjih mesecih tega še nismo videli. V 
dveh primerih, in sicer 4. in 17., se je  temperatura najbolj zni
žala na Gorenjskem in sploh ob severni meji banovine. Vrednost 
izaloterm pojema v teh dveh slučajih od severa proti jugu.



NAVALI HLADNEGA IN TOPLEGA ZRAKA V DRAVSKO BANOVINO. 71

Zelo zanimiv je  primer z dne 15. t. m. Po sredi banovine v 
smeri sever-jug se vleče pas, kjer se je  temperatura najbolj zni- 
žaila. Ta pas je  z leve in z desne strani omejen z izalotermo
— 6°. Hrbtna linija tega pasu se nekako vleče od Slovenjega 
gradca proti Novemu mestu. Najnižje je  temperatura padla v 
Novem mestu, kjer je  prof. Seidl zaznamoval 8 4° padca. Od tega 
pasu pojem ajo izaloterme enakomerno proti zapadu in vzhodu.

Dalje srečamo v tem mesecu še drug zanimiv sličen pas 
nizkega padca zračne temperature. Y primerih od 16., 21., in 
26. t. in. se tak pas vleče od severovzhoda proti jugozapadu, 
nekako od Murske Sobote preko Celja do Snežnika. Slično kakor 
prej pojema tudi sedaj zniževanje temperature levo in desno 
od te hrbtne linije. Na Gorenjskem se pojavi celo že mejna 
izaloterma 0°. N ajbolj zanimivo je pri tem pasu dejstvo, da 
zaznamuje najnižji padec temperature vsakokrat trikot Rogaška 
Slatina—Celje—Laško. Y vseh treh primerih je imela ena teh 
postaj najnižji padec temperature.

Nekaj sličnega opazimo na primeru z dne 1. t. m., ki pred
stavlja mešani naval. Tu opazimo zopet otok hladnega zraka v 
omenjenem trikotu. Od tega otoka na vse strani se razmere 
naglo izpreminjajo, predvsem proti jugovzhodu in severozapadu, 
zlasti v poslednji smeri. Tega dne je temperatura padla najnižje 
v Celju (za 5‘8°). Opazimo pa, da poteka mejna izaloterma 0° 
severozapadno tega otoka ne daleč od Celja, in v  Slovenjem 
gradcu, ki leži samo 30 km od Celja, se je  istega dne temperatura 
dvignila za 6°. Izredno zanimiv primer, da je  menjavanje tem
perature na razmeroma tako majhnem prostoru tako izrazito.

Od štirih toplih navalov sta nam dva, od 9. in 15., že znana. 
Pri teh dveh se je  temperatura zvišala najbolj v Prekmurju. 
Ostala dva, od 11. in 22., pa spadata k tipu, ki smo ga prvič 
srečali v prejšnjem mesecu. Temperatura se je  najbolj zvišala 
na jugovzhodu banovine.

Končna bilanca v aprilu se že dobro razlikuje od prejšnjih 
mesecev. Predvsem prevladuje jo  hladni navali, v razmerju 8 : 4 
napram toplim. Sicer je  pri dveh toplih navalih toplinska razlika 
znašala dvakrat nad 10°, vendar je  v tem mesecu tudi en hladni 
naval prinesel temperaturni padec nad 10°. Vidimo torej, da 
prično v aprilu hladni navali prevladovati nad toplimi.

Ma j .  V maju je  bilo samo pet izrazitih navalov, 3 hladni 
in dva topla. Vsi trije hladni navali so nam že znani. Pri hladnem 
navalu z dne 4. t. m. je  temperatura najbolj padla v Prekmurju, 
hladni naval od 26. t. m. pa je imel obraten potek, temperatura
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je  najbolj padla na Kočevskem. N ajbolj zanimiv je  liladni naval 
z dne 10. maja. Prvič, toplinski padec presega 10° in drugič, 
temperatura je  najjačje padla v že gori omenjenem trikotu, ki 
se je  v tem slučaju povečal na trikot Rogaška Slatina—Celje— 
Brežice. Ta hladni naval je  karakterističen sploh za maj, kajti 
pade v dobo takozvanih „ledenih mož“ , ki se pojavi v splošnem 
vsako leto.

Oba topla navala sta nam po tipu že znana. Sicer se je  
temperatura pri prvem, 16. t. m., zvišala najbolj na Kočevskem, 
pri drugem 27. t. m., pa na Gorenjskem, vendar obakrat v za
padnem delu banovine.

Tudi v maju prevladujejo hladni navali nad toplimi, bodisi 
po številu kakor tudi po veličini. Pri enem hladnem navalu pre
sega padec temperature 10° in noben topli naval ni prinesel zvi
šanja nad 10°.

У tem mesecu tudi prvič srečamo take dneve, pri katerih 
je  temperatura praktično ostala nespremenjena. Mnogo postaj 
je  zabeležilo toplinsko razliko 00 napram prejšnjemu dnevu, 
druge postaje pa beležijo brez reda malenkostno pozitivno ali 
negativno diferenco, ki v splošnem ne presega 1°. Takih indife
rentnih ali nevtralnih dni je  bilo v maju pet. Izrazito mešanega 
navala pa ni bilo nobenega.

j u n i j .  Y juni ju je  bilo menjavanje temperature izrazi
teje kot v maju, kajti v vsem je  bilo 10 izrazitih navalov, od teh 
6 hladnih in 4 topli. Štirje hladni navali so nam že znanega tipa. 
Dne 2. in 16. t. m. je  bil padec najnižji na vzhodu, 3. in 17. na 
zapadu. Če pazimo na datume, vidimo, da sta pri teh 4 hladnih 
navalih po dva zaporedoma zaznamovana, 2. in 3. ter 16. in 17. 
Iz tega sklepamo, da morajo biti taki zaporedni hladni navali v 
tesni vzročni zvezi. Druga dva hladna vala, od 12. in 28. pa se 
glede razporedbe izaloterm razlikujeta od vseh dosedanjih. Pri 
obeh se veličina padca temperature manjša od severa proti jugu. 
Temperatura je najbolj padla ob severni meji banovine. Kranj
ska gora je 28. t. m. zabeležila celo 11 ‘4° padca temperature.

Vsi štirje topli navali so znanega tipa. Temperatura se je  
najbolj zvišala na jugozapadu banovine, na Kočevskem.

Premoč hladnih navalov nad toplimi se tudi v juniju jasno 
vidi predvsem po razmerju 6 : 4 .

J u l i j .  Za mesec juli j  je  značilno zelo majhno število 
naglih temperaturnih sprememb. Zabeleženi so samo trije hladni 
in en topel naval. Pri hladnem navalu z dne 5. ju lija  je  tempe
ratura najbolj padla v Prekmurju, pri ostalih na jugovzhodu
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banovine. Pri hladnem navalu z dne 30. je  znižanje topline pre
segalo 10°. Edini topli naval je  bil zabeležen dne 29. in se je 
temperatura najbolj zvišala na Dolenjskem in Kočevskem.

Tudi ju lij potrjuje, da prevladujejo v toplejši polovici leta 
hladni navali nad toplimi. Številčno razmerje 3 : 1 in dejstvo, da 
je  eden izmed hladnih navalov celo znižal temperaturo za 10°, 
to jasno izpovedujejo.

A v g u s t .  Še bolj jasno vidimo navedeno dejstvo v av
gustu, ko se je zabeležilo pet izključno hladnih navalov. Pri 
prvih dveh je  temperatura najbolj padla v Prekmurju, pri zad
njih treh pa na jugozapadu, predvsem na Kočevskem in Do
lenjskem.

S e p t e m b e r .  Hladni navali so prevladovali vse do konca 
meseca septembra. Kajti vseh 6 hladnih navalov je  bilo zabele
ženih do 25. t. m. Izraziti topli navali so se pričeli pojavljati 
proti koncu meseca in 29. se je temperatura zvišala za več 
kot 10°.

Pri hladnem navalu z dne 1. septembra je  bila toplinska 
razlika najjačja na vzhodu, v Prekmurju, pri dveh, dne 5. in
21., na jugozapadu banovine. Zanimiv je sistem treh zaporednih 
navalov od 23., 24. in 25. Prvega dne je  temperatura najbolj 
padla ob severni meji, v naslednjih dveh dneh pa se je  hladni 
val pomikal proti jugu, tako da se je  najnižji padec zabeležil 
na Dolenjskem, medtem ko se je  zadnjega dne temperatura na 
Gorenjskem že pričela dvigati.

Slično prodiranje spremembe zračne temperature opazimo 
pri toplih navalih dne 29. in 30. sept. Prvega dne je  temperatura 
najbolj porastla na jugozapadu, drugega dne pa se je  ta val 
prenesel na severovzhod.

O k t o b e r  se od vseh dosedanjih mesecev najbolj odli
kuje po mnogih, naglih in izrazitih toplinskih spremembah. V 
vsem je  bilo 19 navalov; tako velikega števila ni dosegel še noben 
mesec. Od tega je bilo 10 hladnih in 9 toplih. Ta mesec se od
likuje tudi po veličini dviga. Štirikrat je  dvig ali padec tempe
rature presegel razliko 10°, in enkrat, 2. t. m., celo 15°. Tega dne
se je  v Kočevski Reki na jugozapadu banovine temperatura 
znižala za 17-4°, kar predstavlja največjo diferenco od enega dne 
do drugega, ki je  bila sploh na meteoroloških postajah banovine 
zabeležena v letu 1928. Zato tudi še v tem mesecu prevladujejo 
hladni navali, tako po številu, kakor po veličini diference.

Pri petih hladnih navalih, to je  pri polovici vseh hladnih
navalov v tem mesecu, je temperatura najbolj padla na jugo-
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zapadu banovine, v Kočevskem okraju. Trikrat, to je  13., Ib. in
23., se je  toplina najbolj znižala na severovzhodu v Prekmurju, 
dvakrat, 3. in 22. pa se je  pojavil padec temperature v že zna
nem trikotu Rogaška Slatina—Celje—Laško.

Od devetih toplih navalov se je  temperatura štirikrat naj
bolj dvignila ob zapadni meji, predvsem v Kočevskem kotu, v 
vseh ostalih primerih pa bolj na jugovzhodu in v Panonski rav
nici. Kakor smo videli, da se temperatura čestokrat zniža najbolj 
v Celjski kotlini, tako opažamo, da se večkrat v tej kotlini tudi 
najbolj zviša. Lepo se to vidi pri toplem navalu dne 2il. N ajbolj 
se je  temperatura zvišala v Celju, za 11.3°. Slično izolirano 
zvišanje temperature opazimo tudi pri drugih toplih navalih, 
tako 24. in 28. Trikot Rogaška Slatina—Celje—Laško zavzema 
tako pri hladnih kakor pri toplih navalih neko posebno in zato 
zanimivo razmerje. Tu potekajo čestokrat izaloterme, pozitivne 
kakor negativne, koncentrično ter doseže padec ali dvig tempe
rature svoj maksimum v nekem kraju omenjenega trikota.

Končno opazimo, da so s tem mesecem prestali tisti indife
rentni dnevi, pri katerih se temperatura ni niti znižala niti zvi
šala in ki smo jih v tabeli zaznamovali z 0.

N o v e m b e r .  Tudi v novembru je bilo men javan je toplih 
in hladnih zračnih mas zelo aktivno. Izrazito hladnih navalov 
je  bilo 8, toplih 6. Vidimo, da prevladujejo še vedno hladni na
vali, vendar pa je  njihova premoč zelo neznatna. Kajti dejstvo, 
da sta od hladnih navalov samo dva več in da so topli navali 
bolj izraziti, saj je v dveh slučajih pozitivna toplinska razlika 
znašala nad 10°, jasno govori, da prihajajo v zimski polovici leta 
topli navali zopet do veljave.

Pri večini hladnih navalov se je  temperatura najbolj zni
žala na jugu, predvsem na jugozapadu banovine, na Dolenjskem 
in Kočevskem. Dvakrat, 4. in 5., je  temperatura najbolj padla 
na severu banovine, predvsem v Prekmurju.

Pri obeh toplih navalih, pri katerih se je  temperatura dvig
nila več kot za 10°, namreč 17. in 24., je  pristrujil topli zrak z 
južne strani, tako da se je  najvišji dvig temperature zabeležil 
na Kočevskem. Isto se je  dogodilo pri nekoliko manj izrazitem 
toplem navalu dne 14. t. m. Pri ostalih treh toplih navalih je  bil 
najvišji porast temperature na vzhodu v Panonski ravnici.

D e c  e m b e r .  V tem mesecu se že opazi premoč toplih na
valov. Glede števila si držita obe vrsti navalov ravnotežje v raz
merju 5 : 5, vendar so topli navali bolj izraziti. Kajti v tem 
mesecu so hladni navali, pri katerih pade temperatura več kot
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za 10°, popolnoma izginili in se pojavijo, če vzamemo obravna
vano leto kot periodično, zopet šele v aprilu. Do tedaj tudi obdrže 
topli navali svojo absolutno premoč, tako po številu kakor po 
veličini temperaturne diference.

Pri hladnih navalih je  tendenca, da se temperatura najbolj 
zniža na južni strani banovine, samo pri hladnem navalu dne 
24. t. m. se je  temperatura najbolj znižala na severovzhodu in 
se je  zopet pojavil najnižji padec na črti Celje—Rogaška Slatina.

Najmarkantnejši topli naval je  bil dne 8. Temperatura se 
je  najbolj zvišala na jugozapadu in je  Kočevska Reka zazna
movala .porast za 13‘6°. Pri ostalih štirih toplih navalih pa se je  
temperatura najbolj dvignila na vzhodni strani banovine, v Pa
nonski ravnici. Le pri toplem navalu dne 9. se je  občutil porast 
bolj izrazito samo v Prekmurju.

C e l o t n i  p r e g l e d .  Vsoto vseh hladnih in toplih na
valov, ki so znižali ali zvišali temperaturo več kot za 5° in njih 
porazdelitev po mesecih, nam kaže tabela 2. Navale sem v prvi

Tabela 2.

I. II. 1 14. I IV. 1 V. I VI. I VII. VIII. IX. X. I XI. XII. I.-XI1.
— 1 4  9 3 8 3 6 3 5 6 10 8 5 70
+  1 8  6 4  5 2  4 1 -  3 9 6 5 53

12 15 7 13 5 10 4 5 9 19 14 10 123
— ! —  1 —  1 1  1 1 —  —  2 1 — 8 
+  ! 3 2 2 2 —  1 — — 1 2 2 ____1 16

rubriki zaznamoval bodisi po kakovosti kot po jakosti z različnimi 
predznaki tako kakor v tabeli 1. V tabeli 2. razvidimo iz prve in 
druge vrste že ugotovljeno dejstvo, da prevladujejo v splošnem 
topli navali nad hladnimi v zimski polovici leta, hladni navali 
nad toplimi pa v poletni polovici. Posebno je  to razvidno iz spod
njih dveh vrst, ki obsegata primere, ko je  znašala toplinska 
razlika nad 10°. Premoč toplih navalov pozimi in hladnih poleti 
bode tu izrazito v oči.

Če premotrivamo število navalov, razvidimo iz zadnje ko
lone, da prevladujejo v vsem letu hladni navali nad toplimi. Iz
razitih hladnih navalov je  bilo v letu 1928. 70, toplih 53. Če pa 
pazimo na veličino temperaturne diference, vidimo, da prinesejo 
večjo spremembo temperature topli navali. Toplinsko razliko 
nad 10° je  prineslo od toplih navalov 16, od hladnih navalov pa 
samo 8.

Dalje izvemo še iz tretje vrste v tabeli 2., da eo zimski meseci 
glede spreminjanja temperature veliko bolj nestalni kot poletni. 
Saj smo že v tabeli 1. videli, da so takozvani indiferentni dnevi,
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ki smo jih zaznamovali z 0, bili zabeleženi izključno v poletnih 
mesecih. Izrazitih navalov je  bilo v hladni polovici leta, to je 
v mesecih I, II, III, X, XI, XII, zabeleženih 77, v ostalih mesecih 
tople polovice leta pa samo 46. Še bolj jasno vidimo to pri zelo 
izrazitih navalih v spodnjih dveh vrstah. V hladni polovici leta 
jih je  bilo 16, v topli pa samo 8. Y mesecu avgustu ni bilo nobe
nega takega navala, v januarju in februarju pa celo 3.

In končno vidimo iz zadnje kolone Še, da se je  pri 365 dneh 
v letu 1928. temperatura v Dravski banovini 123 krat izrazito 
spremenila; torej točno ena tretjina dni se ponaša z izrazitim 
padcem ali dvigom topline. Dni z zelo izrazito toplinsko razliko 
je  bilo v vsem letu samo 24. S tem smo se upoznali s hlad
nimi in toplimi navali predvsem glede njih številčnega nastopa. 
Oglejmo si sedaj natančneje tudi njihovo geografsko raz
poreditev.

G e o g r a f s k a  r a z p o r e d i t e v  h l a d n i h  n a v a l o v .  
Že pri obravnavanju navalov v posameznih mesecih smo opazili, 
da se morejo maksimalne diference koncentrirati na različnih 
krajih banovine. Rekli smo, da se more vrednost izaloterm večati 
ali manjšati v različnih smereh. Če s tega stališča klasificiramo 
navale, jih  lahko razporedimo v več tipov. Takšna kvalifikacija 
hladnih valov je  dala 5 jasno določenih tipov.

Tip 1. Temperatura se zniža najjačje na severovzhodu ba
novine, predvsem v Prekmurju.

Tip 2. Temperatura se zniža najbolj ob vsej severni meji 
banovine, vključivši tudi Prekmurje.

Tip 3. Temperatura se zniža najbolj na jugozapadu bano
vine, predvsem v Kočevskem okraju .

Tip 4. Temperatura se zniža najbolj na jugovzhodu bano
vine, predvsem v Panonski ravnici, vključivši Prekmurje in 
Dolenjsko.

Tip 5. Pod ta tip sem dal vse primere, ko so bile izaloterme 
razporejene tako, da so tvorile nekako progo ali otok največjega 
padca temperature.

Kako so posamezni tipi razdeljeni po mesecih, vidimo iz 
tabele 3.

Tabela 3.

Tip. I. II. III. I IV. V- Vi. УН. У1И- I IX. I X XI. XII. 1-XII
i  ï  ï  ï  Ï 5 ï  Ï  i i  3 ï  -  13
2 - -  — 2 - 2 — — 1 - 1 — 6
3 3 8 2 1  1 2 1 4 3  5 6 3  39
4 — — — — — 1 1 - 1 - 1 — 1 4
5 —  —  —  4 1 —  —  —  —  2 ! —  1 ______ 8_

__________  4 9 3 I  8 3 I  6 3 I  5 6 I  10 1 8 5 70
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Iz pričujoče tabele razvidimo, da je  največ hladnih navalov 
tipa 3, ko se temperatura najbolj zniža na Kočevskem. Več kot 
polovica vseh hladnih navalov odpade na ta tip. Dalje vidimo, 
da prevladuje ta tip v hladni polovici leta, kajti skupno število 
hladnih navalov tega tipa v vseh hladnih mesecih znaša 27, med
tem ko odpade na tople mesece samo 12 primerov.

Naslednji tip, ki smo ga tudi večkrat srečali, je  tip 1., pri 
katerem se temperatura najbolj zniža na severovzhodu banovine 
v Prekmurju. Ta tip se je  zabeležil 13 krat. Tip 2. je  zelo sličen 
tipu 1, kajti razlikuje se od njega samo v toliko, da pade pri 
tipu 1 temperatura najbolj samo na severovzhodu, medtem ko 
pade pri tipu 2 temperatura poleg severovzhoda še ob vsej se
verni meji banovine. Če združimo oba tipa v enega samega, tedaj 
vidimo, da prevladuje ta tip poleti. Od 19 primerov odpade na 
toplo polovico leta 11, dočim se je  v hladni polovici leta ugotovil 
samo 8 krat.

Tip 4. se je  zabeležil samo 4 krat in sicer predvsem v po
letnih mesecih. Zato ga lahko smatramo za bolj sorodnega tipu 1, 
kot tipu 3, kljub temu, da pade temperatura najbolj istočasno 
v Prekmurju in na Dolenjskem. Tudi zanimivi tip 5. se je  malo
kdaj zabeležil, namreč samo 8 krat in sicer predvsem v prehodnih 
mesecih, v aprilu in oktobru. O vzrokih različne razporedbe 
hladnih navalov bomo govorili kasneje.

G e o g r a f s k a  r a z p o r e d i t e v  t o p l i h  n a v a l o v .  
Slično razporeditev kakor smo videli pri hladnih navalih, vidimo 
tudi pri toplih. Tudi pri njih ločimo pet tipov.

Tip 1. Temperatura se najbolj poveča na severovzhodu 
banovine, v Prekmurju.

Tip 2. Temperatura se najbolj poveča na severozapadu ba
novine, predvsem na Gorenjskem.

Tip 3. Temperatura se najbolj poveča na jugozapadu, na 
Kočevskem in Dolenjskem.

Tip 4. Temperatura se najbolj poveča na jugovzhodu, vklju- 
Čivši često vso Panonsko ravnico od Bele Krajine do Prekmurja.

Tip 5. Temperatura se najbolj poveča na črti Celje—Ro
gaška Slatina.

Edino topli naval z dne 9. decembra se ni dal nikamor uvr
stiti. Tega dne se je  temperatura najbolj povečala istočasno v 
Prekmurju in na Kočevskem, kjer se je  zvišala za preko 10°, 
medtem ko se je  v Zasavju povzpela za 2° do 3°.



Klasifikacija vseh toplih navalov po ugotovljenih tipih in 
njih razporeditev po mesecih nam da tabelo 4.
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Tabela 4.

T ip . 1. II. 1 III. IV. V. 1 VI- 1 V il. V lil. IX. X . XI. X II. 1.-XII.
1 3  1 — 2 -  — -  - -  - -  1 7
2 — — — — 1 — — — — 1 — — 2 
3 4 4 3  — 1 3  — -  2 4 3 i 2 5
4 1 1 1 3 - 1 1 — - 1 3 1  13
5 -  - -  - -  - -  - 1  3 - 2 ______6_

8 6 4 j  5 2 4 1 — 3 9 6 5 53

Iz tabele razvidimo, da se pojavlja tip 1, to je  povečanje 
temperature v Prekmurju, najraje pozimi. Od 7 primerov se jih 
je  5 pojavilo v pravi zimi, 2 v aprilu, v pravem poletju pa noben. 
Zaradi redkega nastopanja tipa 2, — našel sem samo 2 primera, 
da se je  temperatura zvečala najbolj na Gorenjskem, — ne 
morem o njem povedati nič določnejšega.

Glavni in najbolj pogosti topli navali se zvrše v naši bano
vini na njenem jugozapadu na Kočevskem. Skoraj polovica vseh 
toplih navalov — od 53 jih odpade na tretji tip 25, se je  izvršilo 
v tem kotu banovine. Nadalje so se tri četrtine teh navalov do
godile v hladni polovici leta. O Kočevskem kotu naše banovine 
smemo sedaj že reči, da se od vseh delov banovine ponaša z naj
bolj pogostim in z največjim  menjavanjem temperature. V vsem 
smo našteli v letu 1928 123 hladnih in toplih navalov. In od vseh 
teh navalov se je  omejilo na Kočevski kot 63, 39 hladnih in 24 
toplih, torej dva več kot polovica.

Drugi najbolj pogosti tip je  tip 4., ko se temperatura naj
bolj poveča v vsej Panonski ravnici od Bele Krajine do Prek
murja. Ta tip se je  pojavil 13 krat in podoba je, da se pojavlja 
predvsem v prehodnih mesecih. Zanimivi tip 5, ko se tempe
ratura najbolj zviša na črti Celje — Rog. Slatina, se po javlja 
v zvezi s četrtim tipom. Temperatura se je  povečala najbolj na 
jugovzhodu banovine, torej kakor pri četrtem tipu, vendar pa 
potekajo izaloterme v okolici Celja, Rog. Slatine in tudi La
škega koncentrično in tvorijo nekak otok visokega dviga tem
perature. Ali taki primeri so vendarle redki; pojavili so se samo 
šestkrat in zdi se, da se pojavljajo v zvezi s 4. tipom najraje 
v prehodnih mesecih.

P r o d o r i  h l a d n i h  n a v a l o v .  Če hočemo razložiti 
prodore posameznih tipov hladnih navalov, se ne moremo ome
jiti na razlago vsakega posameznega tipa posebej, temveč jih 
moramo razlagati vse skupaj naenkrat. Videli bomo, da so vsi



NAVALI HLADNEGA IN TOPLEGA ZRAKA V DRAVSKO BANOVINO. 79

tipi v tesni medsebojni vzročni zvezi. Ko sem v začetku razprave 
začel opisovati posamezne tipe, sem se omejil le na take navale, 
pri katerih je  padec ali dvig temperature znašal najmanj 5°. 
Pri razlagi prodiranja posameznih navalov pa se moramo ozirati 
tudi na dozdevno malopomembne predhodne dneve, pri katerih 
se je  temperatura morda samo za malenkost dvignila ali padla. 
Videli bomo, da so ravno predhodni dnevi najvažnejšega po
mena in ravno zveza med posameznimi dnevi nam dokaže, da so 
si vsi tipi v tesni medsebojni zvezi.

Dravska banovina leži v tistih geografskih širinah, kjer se 
stalno menjavajo hladne severne ali polarne ter južne, tropične 
in zato tople zračne mase. Iz tega dejstva sledi, da se zvrše vsi 
prodori hladnih navalov s severnih geografskih širin. Ko sem 
proučeval prodore hladnih navalov, sem vzel v pretres pred
vsem tiste slučaje, ko je  toplinski padec presegal diferenco 10°, 
torej take primere, ki so v tabeli 1 zaznamovani z debelo natis
njenimi minusi (-—!). Pri vseh osmih primerih sem našel, da se 
je  prodor v banovino zvršil od severne strani, bodisi s severo- 
zapada preko Gorenjske ali pa s severovzhoda preko Prekmurja. 
Iz tega dejstva lahko sklepamo, da se vsi ostali manjši navali 
zvrše na sličen način. Kot primer si bomo ogledali dva hladna 
navala, z dne 6. februarja, ko je  hladni zrak prodiral s severo- 
zapada in z dne 2. oktobra, pri katerem je hladni zrak prodiral 
s severovzhoda.

Na karti, ki nam predstavlja padec temperature 6. februarja, 
vidimo, da se je  temperatura najbolj znižala na jugozapadu na 
Kočevskem. V Kočevju se je  temperatura znižala za 11-7°. Na 
vremenski karti istega dne vidimo, da je  razpored zračnega pri
tiska nad našimi kraji tak, da morajo pihati vetrovi nad bano
vino s severnih strani. Srednjo Evropo pokriva sedlo visokega 
zračnega pritiska, nad Jonskim morjem pa je depresija, ki pri- 
tega zrak s severne strani. Temperatura mora torej pojemati 
od juga proti severu in vendar je  6. februarja temperatura naj
bolj padla na jugu banovine. Če si pa ogledamo potek izaloterm 
prejšnjega dne, 5. februarja, vidimo, da je  temperatura najbolj 
padla na severni strani. Na Gorenjskem v Ratečah se je  tem
peratura znižala za 66° .Vremenska situacija 5. februarja je  zelo 
slična situaciji z dne 6. februarja, ki smo jo  zgoraj opisali. Ista 
vremenska situacija je  torej povzročila oba hladna navala, od
nosno najbolj točno rečeno, en hladni naval je  trajal dva dni. 
Prvega dne je temperatura pričela padati na severozapadu in se 
je  drugega dne padec nadaljeval na jugozapadu.
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Enako prodiranje hladnega vala vidimo pri prodoru, ki se 
je  zvršil 1. in 2. oktobra. Na vremenski karti od 1. oktobra vi
dimo situacijo s karakteristično sekundarno depresijo nad gor
njim Jadranom. Z Atlantskega oceana prodira proti vzhodu 
anticiklon, ki sega v srednjo Evropo z ostrim klinom visokega 
zračnega pritiska (odhajanje glavne depresije). Depresija nad 
Jadranom je  povzročila nad našo banovino severozapadne in 
severovzhodne vetrove, ki nosijo hladni kontinentalni zrak proti 
morju. Na kartici, ki predstavlja temperaturno spremembo od
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30. septembra na 1. oktober, vidimo, da je  temperatura najbolj 
padla na severovzhodu banovine, v Prekmurju, in je  mejna iza- 
loterma 0° že dosegla tudi Gorenjsko. Na kmetijski šoli v Raki
čanu blizu Murske Sobote so zaznamovali padec temperature 
za 6 2°. Nasprotno pa vidimo, da je  tega dne temperatura pred
vsem v Beli Krajini poskočila. Na postaji v Adlešičih ob Kolpi 
je  opazovalec zaznamoval 3-3° porastka. Medtem ko je  ves se
verni in predvsem severovzhodni del banovine že bil preplav
ljen s hladno severno zračno maso, je  v južni del banovine pro
dirala še topla južna zračna masa, ki so jo  opazovalci zaznamo
vali kot jugovzhodni topli veter. Po sredi banovine je  potekala

konvergenčna linija, proti kateri stremijo severni in južni ve
trovi, odnosno topla prednja fronta sekundarne jadranske de
presije. Imela je  isti potek, kakor izaloterma 0°. Naslednjega 
dne, 2. oktobra, je  zapadni anticiklon popolnoma preplavil vso 
srednjo Evropo. Mimogrede naj omenim, da je  anticiklon imel 
svoj izvor na Grönlandiji in da se je  v vsej drugi polovici 
septembra počasi pomikal preko Islandije in Anglije proti evrop
skemu kontinentu ter ga dosegel in prepravil 2. oktobra. Sekun
darna depresija se je  z zgornjega Jadrana umaknila dalje proti 
jugovzhodnemu delu Sredozemskega morja. Zračni pritisk je  
pojemal proti severnim in južnim delom Evrope. Nas zanima 
samo poslednje.

Dne 2. oktobra je preplavila severna hladna zračna masa 
vso banovino in močno znižala temperaturo, ki je  padla v vsej 
banovini, a najjačje na jugozapadu, k jer se je  v Kočevski Reki
e
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10°. Kar bomo videli pri njih, velja v splošnem za vse ostale 
manjše tople navale.

Na kartici za 10. februar vidimo, da je temperatura najbolj 
porastla na jugozapadu banovine. V Kočevski Reki se je  zvišala 
za 11°. V vsej severni banovini pa se je  temperatura znižala, 
predvsem v Prekmurju, kjer je  padla v Markovcih za 42°.

Vremenska situacija tega dne je bila sledeča: Na jugu leži 
subtropski anticiklon, na severu pa sta dve depresiji, večja nad 
Finsko ter manjša nad Atlantskim oceanom. Zrak se mora torej 
prelivati z juga proti severu. Naše kraje preplavljajo tople sub
tropske zračne mase v obliki vetrov iz jugozapadne smeri. Zato 
je  tudi temperatura porastla najbolj na jugozapadu banovine.

Na kartici za naslednji dan, 11. februarja, vidimo, da je  topli 
naval že preplavil vso banovino. Temperatura je  povsod v po

rastu, najbolj na Gorenjskem in Dolenjskem. Na skrajnem jugo
zapadu pa ima temperatura že tendenco k nižanju. Ob Snežniku 
se je  znižala za 0-2°. Na karti vremenske situacije vidimo, da se 
je  manjša depresija, ki je bila prejšnjega dne še nad Atlantskim 
oceanom, poglobila in da se je  približala Evropskemu konti
nentu. Dalje opazimo, da so se izobare na jugovzhodu te depre
sije deformirale, tako da je nad gornjim Jadranom v nastanku 
sekundarna depresija, ki pritega nase vetrove iz celinske notra
njosti. Taka vremenska situacija povzroča nad našo banovino 
zelo kompliciran vetrovni sistem. Vsa Gorenjska je  prepravljena 
s severozapadnimi vetrovi, ki pa so pozimi, v februarju, toplega 
značaja, ker prihajajo s toplega Atlantskega oceana. Odtod
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pride tako močan porast temperature na Gorenjskem. Visok po
rast temperature na Dolenjskem pa je  deloma še preostanek od 
prejšnjega dne. Prenehanje porasta temperature na skrajnem 
jugozapadu banovine pa je  posledica nastajajoče sekundarne 
depresije nad Jadranom, ker je  njen vetrovni sistem preprečil 
dohod toplih jugozapadnih zračnih mas. V splošnem torej vi
dimo, da je bil 10. in 11. februarja porast temperature v Dravski 
banovini zelo zapletenega značaja. Takih zamotanih situacij sem 
opazil v letu 1928. zelo mnogo in bi bilo vredno obdelati vsako 
posamezno v posebni studiji.

Oglejmo si še najizrazitejši topli naval v tem letu, pri ka
terem sem opazil največje zvišanje temperature. Dne 8. decem
bra se je  toplina najbolj zvišala zopet na jugozapadu banovine

in sicer v Kočevski Reki za 13-6°. Odtod je  temperatura pola
goma pojemala proti severovzhodu in se je  v Prekmurju že zopet 
nižala, v Dolnji Lendavi n. pr. za 2-6°. Na vremenski karti z dne
8. decembra vidimo globoko depresijo nad Skandinavijo, ki ima 
plitvo sekundarno depresijo nad Biskajskim zalivom. Anticiklon 
pokriva vso jugovzhodno Evropo. Od njega pihajo jugovzhodni 
vetrovi proti srednji Evropi. Oni jugovzhodni vetrovi, ki pihajo 
preko Jadranskega morja, so prinesli zvišanja temperature, ju
govzhodni vetrovi pa, ki pihajo preko notranjosti Balkanskega 
polotoka, so se med potoma ohladili, tem bolj, ker so se, do- 
spevši na Panonsko ravnino, združili z vzhodnimi in severo
vzhodnimi vetrovi, prihajajočimi iz Rusije. Vse to je povzročilo 
padec temperature na severovzhodu banovine.
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Drugega dne, 9. decembra, je  anticiklon, ki je  bil prejšnjega 
dne nad Balkanom, prešel nad južno Rusijo, z Atlanskega 
oceana pa prodira v srednjo Evropo novi subtropski anticiklon, 
ki je  sekundarno depresijo prejšnjega dne oddvojil od glavnega 
severnega ciklona. Južna, sedaj samostojna depresija priteguje 
nase severovzhodne vetrove, pihajoče iz ruskega anticiklona. Ti 
so znižali temperaturo v vsej jugovzhodni Evropi in je  tega zni
žanja deležna tudi naša banovina s svojim jugozapadnim delom.

V Sodražici je  n. pr. temperatura padla za 2-9°, v Kočevju za 3-i°. 
Vso severno in severovzhodno banovino pa preplavljajo topli 
severozapadni vetrovi, ki prihajajo od anticiklona na Atlant
skem oceanu. Ti so toplega značaja, ker pihajo s toplega oceana 
in iz subtropskega anticiklona. Zato se je  temperatura v severo
vzhodni banovini zvišala, v Mariboru n. pr. za 65°.

Videli smo pri opisovanju navalov v posameznih mesecih, da 
nastanejo včasih zelo zanimive in komplicirane sitnacije, kakor 
pač potekajo divergenčne odnosno konvergenčne linije vsako
kratnega vetrovnega sistema. O teh pa bom govoril v posebni 
razpravi, kjer bom primerjal spreminjanje temperature z dru
gimi meteorološkimi elementi, zlasti pa s spremembami zračnega 
pritiska in vetra, poskušal pa tudi proučiti, kako reljef modi
ficira vetrove.

S proučevanjem, kako se spreminja temperatura od dne do 
dne v naših krajih, se je bavil že prof. F. Seidl. V svojem delu1

1 F. Seidl: D ie Veränderlichkeit der Lufttemperatur von Tag zu Tag. 
12. poglavje v „D as Klim a von Krain“ pag. 118. L jubljana 1902.
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obravnava spremembo srednje dnevne temperature od dneva do 
dneva. Vse meddnevne razlike se brez ozira na predznak sešte
je jo  in vsota se deli s številom dni v mesecu. Dobljeni kvocient 
nam pove srednje spreminjanje srednje dnevne temperature v 
posameznih mesecih, ki ga lahko smatramo kot pozitivno ali ne
gativno. Na ta način se določi lokalni vpliv na meddnevno 
spreminjanje temperature. Ne da se pa s temi srednjimi vred
nostmi zasledovati premikanja toplih in hladnih valov. V ostalem 
je tudi prof. Seidl dognal, da je  meddnevno spreminjanje tempe
rature največje na Kočevskem.2 Kot absolutno pozitivno inter- 
diurno diferenco je  našel za Kočevje 14°, negativno 12 4°.

Veliko večjega pomena za zasledovanje predvsem toplih 
navalov je  Seidlova studija o dinarskogorskem fénu.3 Na vsak 
način igra tudi adiabatično segrevanje zraka ob dnevih fena 
veliko vlogo pri navalih že itak toplih zračnih mas z južne strane.
V koliko vpliva fen pri toplih navalih na porast temperature, 
bi se dalo določiti, če bi risali karte z izalotermami tudi za kraje 
v Primorju, predvsem ob Kvarnerskem zalivu. Primerjajoč dvig 
temperature tostran in onostran kraških planot bi gotovo dognali, 
da je  porast temperature na kontinentalni strani gorskih pregraj 
ravno radi féna večji kot na primorski strani. Žal za enkrat še 
ni mogoče tega s števili pokazati, ker je  zelo težko priti do po
datkov o terminskih opazovanjih z onostran meje.

Résumé.

Les invasions d’air froid et d’air chaud dans le banat de la Drave.

Le présent traité s’occupe des invasions d’air froid et d’air chaud 
dans le banat de la D rave en Yougoslavie.

Les invasions ont été établies d’après la variation interdiurne de la 
température, c’est-à-dire d’après les différences de la température observées 
de jour en jour —  et précisément entre 7 heures du matin d’un jour et 
7 heures du matin du jour suivant —  et à l ’aide de cartes isallothermiques 
dressées pour chaque jour.

Le tableau 1 donne un aperçu de ces différences pour l’année 1928. Le 
signe „moins“ (— ) désigne le décroissement, le signe „plus“ ( + )  l ’accroisse
ment de la température. Dans le cas où une station quelconque du réseau 
météorologique, ne fût-ce qu’une seule, signale une différence supérieure aux 
5°, le signe (— , + )  est suivi d’un point d’exclamation (!). Si la différence 
dépasse les 10°, les signes sont imprimés en gros caractères. Enfin, si la diffé
rence dépasse les 15° le signe est suivi de deux points d’exclamation (!!) . 
Mais on n’a constaté qu’un seul cas de ce genre, le 2 octobre. Les jours ne 
présentant pas de changements de température sont marqués par un zéro (0).

2 Isti: pag. 151.
3 Isti: Dinarskogorski fén, Geografski Vestnik VIII, Ljubljana 1932.
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Dans la suite l ’auteur donne une description détaillée des invasions 
pour les différents mois. Dans le tableau 2 on voit qu’on a pendant l’année 
1928, compté 123 invasions accompagnées de variations de température supé
rieures aux 5°. Il y  eut 70 invasions d’air froid et 53 invasions d’air chaud. 
Les invasions d’air froid sont plus fréquentes en été, celles d’air chaud en 
hiver.

Quant à la répartition géographique de ces phénomènes, on doit 
distinguer plusieurs types d’invasions froids et d’invasions chaudes. Les 
types les plus importants sont les numéros 1 et 3. Les plus grands change
ments de la température, dans le cadre du type 1, se produisent dans la partie 
nord-est, et dans le  cadre du type 3, dans la partie sud —  ouest du banat. 
Dans le tableau 3 on voit que le type 1 est noté 13 fois, le type 3 39 fois. Quant 
aux autres types on peut dire qu’ils sont moins importants. La répartition 
géographique des invasions chaudes est analogue à la précédente (voir ta
bleau 4). Le type 1 a été constaté 7 fois, les types 3 et 4, qui se ressemblent 
baucoup, 38 fois. D ’une façon générale, les changements de la température 
sont les plus fréquents dans la partie sud - ouest du banat.

Enfin, l ’auteur décrit avec plus de détails quatre cas spéciaux parmi 
les invasions étudiées dans son traité, à savoir deux invasions froides (hladni 
navali), celle du 5— 6 février et celle du 1er— 3 octobre et deux invasions 
chaudes (topli navali), celle du 10— 11 février et celle du 8— 9 décembre. Les 
quatre invasions sont expliquées par rapport à la situation barométrique gé
nérale de l ’Europe.

Le plus grand décroissement de la température a été observé le 2 
octobre (17-4), le plus grand accroissement le 8 décembre ( 13*6). Ces différen
ces furent constatées à la même station —  Kočevska Reka, dans la partie 
sud-ouest du banat.


