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O U V ELJA V LJA N JU SREDN JEEVROPSKIH SINGULARITET NA
PO D RO ČJU JU G O SLA V IJE
V
domači strokovni literaturi imamo dve razpravi, ki pri obravna
vanju cirkulacije v atmosferi posežeta preko m eja naše domovine,
zajem ajoč področje večjega dela Evrope, severnega Atlantika in Sredo
zemlja. To sta razpravi B. Borka (1) in D. Furlana (2). Kot je iz naslova
razvidno, sta si avtorja izbrala nasprotni barični tvorbi, prvi anti
ciklone, drugi pa ciklone; oba pa sta obravnavala tudi pripadajočo
cirkulacijo.
Pri motrenju srednje lege ciklonov in anticiklonov na kartah, pri
loženih obema razpravama, se pokaže že znano dejstvo (3, 4, 5, 6, 7),
da v višjih plasteh (500 mb) razdalje, s kakršnimi imamo opravka v
Jugoslaviji, ne morejo igrati vidnejše vloge. To bi praktično pomenilo,
da obvladujejo v danem obdobju celotno področje Jugoslavije iste
ali vsaj sorodne zračne mase in iste osnovne barične tvorbe ter da
morejo imeti izrazite razlike le prehodni značaj.
Nasprotne trditve dobimo v literaturi, prav tako jih poznamo iz
vsakdanjega življenja. Van Bebber (8) je ugotovil pota depresij. Po
njegovih zaključkih, ki so bili tudi pozneje potrjeni (9, 10), imamo
med drugimi tudi pota 5 b, 5 c, 5 d in 5 e. Ako si recimo predočimo
vremenski razvoj pri prehodu cikloma po poti 5 c, t. j. od Tržaškega
zaliva preko Slovenije in vzdolž Save d alje proti vzhodu, pomeni to, da
je področje severno od navedene liinije preplavil polarni zrak, medtem
ko je južno od te linije ostal še nadalje tropski zrak. Statistični pre
gled padavinskih primerov v 1. 1956 (2) tudi pokaže, da so v 25 %
primerov padavine zajele le severna področja in v 12 % primerov le
južna področja Jugoslavije. Pri tem naj bo še podčrtano, da so bili
primeri, ko so padavine zajele le severno Jugoslavijo, brez izjeme
poleti, nasprotni primeri pa le pozimi. Do podobnih rezultatov so prišli
tudi pri analizi prodorov hladnega zraka v letu 1951 i,n 1952 (11, 12).
O boje govori o neenotnosti vremenskega d ogajan ja na področju Jugo
slavije.
Končno imamo še vsakdanjo prakso! Srednja Evropa je v zimskih
mesecih področje prevladujočih anticiklonov, medtem ko je južna
Evropa, torej tudi južni del Balkanskega polotoka, pozimi glavno
frontalno področje. Cas nastopa lepega »poletnega vremena« pa zavisi
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v povprečku predvsem od tega, kako daleč proti ju gu sega določeno
področje. To so dejstva, ki jih poznamo tako iz izkušnje kot tudi iz
vsakega klimatološkega učbenika. Ta dejstva sto jijo v popolnem na
sprotju z ugotovitvami, o katerih smo govorili v prejšnjem odstavku.
Y okviru sodobne klim atologije načeti problem ne more ostati
nerešen.
V zadnjih 30 letih srečujemo vse češče izraze dinamična, sintetična,
sinoptična klim atologija (13) kot nasprotje analitični oziroma stati
stični klim atologiji iz preteklosti. Y čem je razlika med obema klim a
tologijama, izvemo iz prim erjave starejše in kasnejše definicije klime,
kot jo je postavil že pred približno 80 leti Julius Hann. Po starejši
definiciji je klima povprečno stanje v atmosferi (14), po kasnejši pa
celokupnost vremenskih režimov, kakršni nastopajo v povprečku v
določenem letnem času (15). Zadnjo definicijo sta izpopolnila Bergeron
in Flohn (13), vendar sta spremenila le besede, vsebina pa je ostala
ista (Bergeron (16) : opis pogostosti in intenzivnosti jasno opredeljenih
dinamično-'termodinamično zaključenih sistemov; Flohn (13): časovno
zaporedje, pogostost in krajevna izrazitost značilnih vremenskih re
žimov. Bistvo sodobne klim atologije je v tem, da obravnava dinamično
in termodinamično zaključene enote; da torej ne pride do razčlenjenja
enote vreme v posamezne elemente (temperatura, vlaga, vidljivost itd.),
ampak da ostanejo vsi klimatski elementi združeni v določenem tipu
vremena, ki predstavlja klimatski element višjega reda. Meteorološki
elementi ®o prikazani v medsebojni povezavi, (kar je osnovno pravilo
dialektičnega pojm ovanja prirode in torej tudi procesov v atmosferi.
Prva karakteristika sodoibne klim atologije je potemtakem v nadome
stitvi analitičnega prikazovanja posameznih meteoroloških elementov
s sintetičnim pojmovanjem vremena oziroma vremenskega režima kot
prvine klime.
Drugo bistvo je v časovni opredelitvi. Analitična klim atologija
je skušala prikazati klimatske prilike v povprečkih srednjih in ek
stremnih vrednosti za celo leto, za posamezne mesece in- v novejšem
času tudi iza dekade. To je samovoljna delitev. Sintetična klim atologija
take delitve ne more prenesti, sa j bi z veliko verjetnostjo prišlo do
razbitja enotnega vremenskega tipa v dve računski enoti, bodisi na
dve dekadi ali na dva meseca. Prav tako pa je nujno, da pride v račun
ski enoti do srednjih vrednosti, nastali ob povsem različnih baričnih
tvorbah, pa so zato take srednje vrednosti smiselno brez podlage.
Pri obravnavanju istih ali vsaj močno podobnih vremenskih reži
mov pridemo hitro do pojm a singularitete, t. j. na določen čas vezanega
istega vremenskega tipa. In prav singularitete so klimatski elementi
višjega reda. Ker pa imenujemo temperaturo, zračni pritisk, vlago itd.
meteorološke elemente, potem naj bi zadoščala za posamezne singula
ritete oznaka xklimartološki elementi«, torej brez dopolnila »višjega
reda«. S a j je klima dejanska celokupnost oiklonskih in anticiklonskih
singularitet ter prehodov Vned njimi.
Osnovno vprašanje singularitet je njihova realnost, to se pravi
pogostost njihovega nastopanja. Na prvi pogled se zdi stvar enostavna,
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saj zadošča, da seštejemo, kolikokrat je v določenem obdobju singulariteta nastopila in že lahko izrazimo stopnjo njene verjetnosti v od
stotkih. Stvar pa ni tako enostavna! Bistvo singularitete je sicer njena
vezanost na termin, vendar nastopajo časovni odkloni, zaradi česar
je izraiz »termin« relativen, z odstopanji za tri, morda tudi za pet dni
od najpogostejšega koledarskega datuma. Prav od tega, kolikšna od
stopanja dovoljujemo, pa je odvisno tako število singularitet kot tudi
njihova pogostost, torej realnost.
S srednjeevropskim i singularitetami so se največ bavili Schmaus
(17), d alje Hess in Brezowsky (18), Bauer (19), Sdhuepp (20). V domači
literaturi sta to vprašanje načela Manoihin (21) in Be m ot (22). Posa
mezni avtorji so prišli do zelo različnega števila singularitet in to pirav
zato, ker dovoljujejo različno velika časovna odstopanja in s tem tudi
različno pogostost. Sohaus (17) jih je iza Srednjo Evropo ugotovil preko
60, medtem ko je Flohn (13) prišel do številke 25, od tega 12 anticiklonskih. Paradoksno zveni, da se pri določanju posameznih singularitet poslužujemo zopet analitične metode, namreč prikazovanja s
poedinimi meteorološkimi elementi. Poudarjeno pa naj bo, da posa
mezni meteorološki elementi nimajo samostojne vloge. Služijo le kot
pokazatelji, kot sestavni deli celote; njihov pravilni prikaz omogoči
jasno sliko o določeni singulariteti kot vremenski enoti.
N ajobičajnejši pokazatelji so: število padavinskih dni, srednje
dnevne temperature, srednja dnevna oblačnost, število dni s fenom
im podobno. Osnova pri določitvi meteorološkega elementa kot poka
zatelja je vrsta singularitete, zelo važno vlogo pa igra seveda dolžina
opazovalne dobe. Za kratke opazovalne nize miso primerni elementi,
ki me kažejo večje konservativnosti. Med take neprikladne elemente
spada oblačnost in število padavinskih dni. Mnogo bolj uporaben je
prikaz temperaturnih razmer, saj je tempeTatura t. im. zvezni element,
medtem ko sta p rej navedena nezvezna in dajeta zato tudi m anjši
kolektiv opazovanj.
Za nekatere k raje v severnih področjih Jugoslavije, tako za L ju b 
ljano, Zagreb iin Beograd že poznamo srednje dnevne vrednosti vsega
leta, medtem ko jih .za južna področja še nimamo. Izračunali smo jih
tudi še za Skoplje, vendar le za dobo 10 let ,in to za število padavinskih
dni, d alje za število jasmih dni, za srednjo oblačnost in za dnevno tem
peraturo. Z ozirom na naše ugotovitve v prejšnjem odstavku se bomo
v tej razpravi oprli na srednje dnevne temperature in skušali z n ji
hovo pomočjo ugotoviti, v koliki meri se srednjeevropske singularitete,
katerih u v eljavljan je na področju Slovenije ni več sporno, uveljav
lja jo tudi na področju celotne Jugoslavije.
Osnovo za naša izvajan ja predstavlja grafikom 1, na katerem im a
mo prikazane srednje dnevne temperature (obdobje 1947-1956) za tri
reprezentativne postaje. Te postaje so: L ju b ljan a za skrajn i severozapadni del Jugoslavije, Palić-Subotica za sk rajn i severovzhodni del
in končno Skoplje za skrajn i ju g odnosno jugovzhod.
Ze bežen pogled na temperaturne zveznice nas prepriča, da je
bila naša prva podmena o relativno istočasnem zam enjavanju
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zračnih mas nad celotnim področjem Jugoslavije pravilna. Saj moremo
takoj ugotoviti, da nastopajo veliki odstopi od idealne temperaturne
razporedbe na vseh treh postajah istočasno. Prim erjava zveznic pokaže
še naslednje značilnosti:
a) pozimi so nasprotja med toplimi in hladnimi obdobji ostreje iz
ražena na severu Jugoslavije. To v elja tako za decembrsko ohladitev,
kot tudi za januarsko otoplitev in končno za glavno ohladitev v vsem
letu, na prehodu iz jan u arja v februar. Nasprotje pride do izraza bolj
v trajan ju kot pa v stopnji odstopa od idealne temperaturne razpo
reditve.
b) Spomladi so nasprotja mnogo očitnejša na jugu, k jer so štiri
obdobja izrazito nadpovprečno topila; zadnja dekada februarja in prva
marca; prehod iz marca v april; prehod iz aprila v m aj in končno za
ključek m aja. Vmesna obdobja so relativno hladna.
c) Poleti so nasprotja na ju gu močno izravnana, medtem (ko na se
veru take izravnave ni. Vsekakor pa so razlike med toplejšim i in hlad
nejšimi skupinami dni manjše kot spomladi.
d) Jeseni so nasprotja izrazita tako na severu kot tudi na jugu.
Odstopanja so približno tolikšna, kot smo jih ugotovili spomladi na
ju gu države.
Tolmačenje za navedene razlike med severom in jugom v posamez
nih letnih časih moremo iskati v različni geografski širini naših eks
tremnih področij in zato v različni oddaljenosti od frontalnega pod
ročja.
Manj izrazita temperaturna nasprotja na ju gu države pozimi so
posledica pogoste odklonske aktivnosti nad vzhodnim Sredozemljem.
Srednja Evropa bi z ozirom na pretežno kontinentalni značaj morala
imeti nizke temperature. Bližina Atlantskega oceana in s tem zvezana
ciklonska aktivnost pa onemogoča takšno stabilizacijo vremena, do
kakršne pride sredi velikih kontinentov kot sta Severna Amerika in
A zija skupno z Vzhodno Evropo. Tako se v Zapadni, dejali bi pol otoški
polovici Evrope, vrstita 'kontinentalni in oceanski tip vremena. Iz gra
fikona spoznamo, da ne gre za neprestano m enjavanje, temveč za (re
lativno dolgotrajno dominacijo bodisi polarnega bodisi tropskega (odn.
polarno-tropskega) zraka.
Povečana izenačenost, ki jo vidimo spomladi pri zveznicah Subo
tice in zlasti Ljubljan e, govori o neprestanem m enjavanju ciklonskega in anticiklonskega vremena. Znano je, da so zimski anticikloni, ki
razširjajo svoje gospostvo iz jed ra Evrazije ali v saj severovzhodne
Evrope proti zahodu, dolgotrajne tvorbe, medtem ko je življenjska
doba azorskega anticiklona v povprečku 6—8 dni (24). Če pri tem
upoštevamo prehodni značaj časa med poletnim in zimskim monsu
nom — in področja —• zapadna polovica Evrope je dejansko polotok —
potem je razumljivo, da se spomladi v naših severnejših področjih ne
morejo sistematično vrstiti trajn ejše barione tvorbe. Drugače je to na
jugu. Medtem ko se je zadrževalo glavno frontalno področje pozimi
južno od Makedonije, nad vzhodnim Sredozemljem (25, 26), leži po
mladi severno odn. severozahodno od Makedonije (2,9). Medtem ko je
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v zimski dobi prinašal anticiklonski tip vremena ohladitve in bil red
kejši, prinaša spomladanske ohladitve ciklonski tip vremena. O ddalje
nost frontalnega področja pa je bila v zimskem kot pomladanskem času
približno enaka, le da leži frontalno področje pozimi južno, spomladi
pa v povprečku severno (2,9); zato so tudi nasprotja na ju gu države
v obeh obravnavanih letnih časih približno enaika. Izrazito kolebanje
sega še v drugo polovico jun ija.
Poleti se polarna fronta poslovi od vzhodnega Sredozemlja (24, 6).
Njena lega je nad Severnim morjem, vendar p rih aja do monsunskih
vdorov proti jugovzhodu (13, 23, 27). Ti vdori se pogosto ustavijo na
severnih obronkih Alp, pogosto tudi preplavijo Alpe ali pa jih obidejo
od jugozapada (2).
Z ozirom na polovico krajšo pot, ki jo prevali hladni zraik, da dospe
do nas, kot pa da prodre do Makedonije, ima tudi mnogo manjšo mož
nost transformacije. Zato morajo biti temperaturne razlike na jugu
mnogo m anjše in je tudi učinek na razvoj vremena precej manjši.
Razvoj temperaturnih razmer jeseni mi enostavna ponovitev po
mladanskih .razmer. S a j so takrat enako izrazita nasprotja med hlad
nimi in toplimi obdobji na ju gu kakor na severu države, medtem ko
so bila spomladi izrazita le na jugu. Poizkus utemeljitve tega pojava
ni preprost.
K er so temperaturne razmere podlage, bodisi morske površine,
bodisi kopnega, naj odločilne jši faktor pri nastajanju in trajan ju baričnih tvoirb (13, 23, 28), nastanejo nad evrazijskim kopnim pozimi iz
raziti anticikloni, za poletje pa je značilno nagnjenje k ciklonom. Za
naše področje je v zimskem času važen anticiklon nad Evropo, med
tem ko predstavlja vzhodna polovica severnega Atlantika izrazito ciklonsko področje. To je znana situacija zimskega monsuna (6, 13, 24).
Spomladi se kopno hitro ogreva in medtem ko sega pozimi glavna
aktivnost polarne fronte še v širine južno od A tlasa in od tod v ju 
govzhodno Sredozemlje (29), se spomladi koncentrira na srednje iin se
verno Sredozemlje (13, 23, 30). S tako lego polarne fronte v pomladan
skih mesecih se ujema tudi najčešče zadrževanje centralnega ciklona
ali vsaj višinske doline nad Srednjo Evropo (23, 30). Poleti pride, kot
znano, do velike ciklonske aktivnosti v obliki polletnih monsainskih
vdorov nad jedrom Evrope. Jeseni se Srednja Evropa hitreje in moč
neje ohlaja kot pa področje Baltika in Severnega m orja (31). In prav
v tem je bistvena razlika med vremenskim razvojem spomladi in je 
seni. V prim erjavi med Severnim morjem z Baltikom in Srednjo Evro
po je namreč slednja spomladi toplejša, jeseni pa hladnejša od se
verneje ležečih morskih površin. Prav zato je nad Srednjo Evropo anticiklonsko vreme najčešče jeseni, ciklonsko pa spomladi.
Izrazita obdobja lepega vremena so torej posledica pogostih in
časovno dovolj fiksiranih anticiklonov, ki onemogočajo preplavljanje
Srednje in Južne Evrope s polarnim zrakom. K adar pa teh blokirajočih anticiklonov n;i, takrat pride do vdorov globoko na ju g, tako da je
njihova intenzivnost skoro enaka na sev ernih obalah Egejskega m orja
kot v našem alpskem svetu.
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Potem ko smo opisali osnovne poteze temperaturnega razvoja v
Jugoslaviji in ga skušali tudi utemeljiti, preidimo na nastlednjo na
logo, da namreč najdemo povezavo med singularitetami, kot jih k a
žejo sekularna opazovanja v Srednji Evropi in med njihovim morebit
nim uveljavljanjem v 10 letih našega niza. Pri tem bodemo vzeli kot
osnovo za prim erjavo tiste singularitete, ki jiih je izbral Flohu v svo
jem sodobnem opisu kllirne Srednje Evrope.
Anticiklonska singulariteta »zgodnja zima« (Z,), takoj ob začetku
zadnje dekade decembra, je izrazita v vseh treh geografskih enotah,
k:i jih reprezentirajo postaje Ljubljan a, Subotica in Skopje. Čas na
stopa se ujem a s časom sekularnega povpreoka za Srednjo Evropo.
Nekoliko bolj komplicirana je druga anticiklonska singulariteta, »pra
va zima« (Z2), ki bi morala zajeti zopet začetek tretje dekade, tokrat
v jan u arju . Y našem desetletnem povprečku je sicer pravočasno na
stopila. T rajala pa je do konca prve dekade februarja, talko da je za
jela se anticikl omsko singulariteto, nazvano »pozna zima« (Zs), ki na
stopa alternativno od 8. do 10. februarja ali pa od 19. do 24. februarja.
Iz temperaturnih zveznic vseh treh postaj je razvidno, d a sta se na se
veru siugulariteti »prava zima« im »pozna zima« — prva alternacija —
združili v okrog 20 dnii trajajoče obdobje za vse leto najmižjih tem
peratur. Na ju gu države je bil v obravnavanem obdobju razvoj tak kot
ga vidimo v sekularnem povprečku. Med obe anticiklonski singulariteti je namreč vrinjeno k rajše ciklonsko obdobje.
Singulariteta »pozna zima« (Z3) nastopa okrog 5 dni prezgodaj,
namreč v času od 14. do 20. februarja in je dobro opazna na področju
vseh treh geografskih enot. Se opaznejša je ciklonska singulariteta
med zadnjima zimskima anticiklonskima singularitetama (Ca).
V pomladanskih im deloma tudi v jesenskih mesecih (november,
december) srednje dnevne temperature ne kažejo izrazitih nasprotij.
To je posledica relativno hitrega m enjavanja baričnih situacij; pa tudi
če nastopajo anticiklonske in ciklo,nske singularitete, jih pri analizi
ranju temperaturne zveznice dokaj težko spoznamo. Zlasti za kotlin
ska dna pomenijo zimske anticiklonske singularitete občuten padec
temperature, poleti pa njem dvig. Ciklomske singularitete učinkujejo
v obeh glavmih letnih časih obratno. V prehodnih letnih časih je stvar
bolj zamotana, saj nastopajo subtropski anticikloni z izrazito visokimi
temperaturami, medtem ko je ciklomska aktivnost v prvi fazi karakte
rizirana s poplavo toplega zraka, v drugi fazi pa hladnega zraka. To
je vzrok, da v mesecih marec, april im m aj ter november in december
temperaturne zveznice niso dober reprezentant posameznih singula
ritet.
V marcu imamo amticiklonsko singularitete »zgodnja pomlad« (Уг
— Vesna) v začetku zadnje dekade dobro izraženo le na severu (na
stop točen); »prava pomlad (V2 ) ob komeu prve dekade aprila je slabo
izražena, kar velja kot pravilo tudi sicer za viso Srednjo Evropo (13,
17, 19). »Kasna pomlad« (V3 ) v zadnji dekadi m aja je nastopila v ob
ravnavanih 10 letih v normalnem terminu. Med »pravo« im »kasno«
pomladjo pride ciklonalna singulariteta »ledeni možje« (Сз) z alterna127
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ti vu im datumom okoli 13. in 19. V., medtem ko n avaja Fiojm za zadnje
decenije datuma 9. in 17. 5., tako da imamo zakasnitev v našem obdobjiu okrog 3 dni.
Iz samega naslova razprave ni popolnoma razviden njen glavni
namen. Ugotovili naj bi, v koliki meri smemo srednje evropske singularitete, katerih uv eljavljan je v Sloveniji ni več sporno, uporabiti za
tolmačenje, kako nastanejo dekadne in mesečne srednje ter ekstremne
vrednosti itd. ne le v Sloveniji, temveč na področju celotne Jugosla
vije. Pri obravnavanju temperatur je taka razširitev —• o tem govori
prepričljivo naš grafikon — utemeljena. Bodo analize za ostale me
teorološke elemente dale podoben rezultat?
Vsaka sprememba izračne mase, ali p a (njeno trajnejše gospostvo,
ustvarja določen vremenski režim, ki ga mimo fizikalnih lastnosti zrač
nih mas pogajajo še faktorji: relief (v zvezi s sm erjo strujanja), abso
lutna in relativna višina, oddaljenost od m orja, zemljepisna širina.
Nujno je, da je pri istih zračnih masah in v glavnem pri enakih baričnih situacijah -— kadar je oboje vezano na isti letini čas — razvoj
več'ali m anj skladen. Prav to je bistvena poteza singularitet. Vprašanje
je samo, kako poedini od navedenih faktorjev vplivajo na posamezne
elemente in na njihov kolektiv, vremenski režim. To pa je že druga,
naslednja naloga, pri kateri bodemo tudi spoznali, s kakšnimi zakas
nitvami moramo računati pri nastopanju posameznih singularitet med
skrajnim severom in skrajnim jugom države in, verjetno v izrazitejši
meri, med skrajnim zahodom iin skrajnim vzhodnim področjem.
Za poletne mesece so značilni, kot že omenjeno, monsunski vdori.
Anticiklonsiki singulariteti »zgodnje poletje« (Рг od 15. do 18. 6.; za
kasnitev 3 dni), in »pravo poletje« (P2 od 25. 7. do 12. 8.; v pravem času)
sta slabo izraženi. Mnogo bolj izrazita je singulariteta »pozno poletje«
(Рз ob prehodu iz avgusta v september, prehitevanje okrog 3 dni). Mon
sunske siingullaritete v ju n iju (Мг od 28. 5. do 6. 6.; točna. M2 od 10. do
14 6.; prehitevanje okrog 2 dni. Мз od 22. do 29. 6.: prehitevanje okrog
2 dni) so bile dobro izražene. Podčrtati velja zlasti tretjo monsunsko
singulariteto, k i se je prav izrazito uveljavila tudi v Makedoniji. Ju 
lijsk i monsunski singulariteti sta na severu dobro izraženi. Zlasti ve
lja to za prvo (M4) okoli 11. ju lija , ki je nastopila z zakasnitvijo 4 dni.
Enako kot zadnja singulariteta v ju liju (Ms) je slabše izražena tudi
monsunska singulariteta v prvi dekadi avgusta (Me), okoli 6. 8. (nastop
točen), medtem ko je zadnja monsunska singulariteta (M7) zajela ob
dobje od 13. do 26. 8., torej kar 2 tedna; kljub prekinitvam je bila
zlasti na severu zelo izrazita. Močno ohladitev je prinesla ciklonska
singulariteta v prvi polovici zadnje dekade septembra (C4) in naslednja
okoli 11. oktobra (Cs) (zakasnitev okrog 3 dni). Vmes imamo anticiklonsko singulariteto »zgodnja jesen« (Ji) od 24. do 28. septembra
(točna). Singulariteta »babje poletje« ali »prava jesen« (J 2 ) se je po
daljšala od srede oktobra (normalni čas) še proti koncu meseca. V
vsej Jugoslaviji, predvsem pa na severu, imamo konec oktobra in še
bolj v začetku novembra izrazito ciklonsko vreme (Сб) z najvišjim šte
vilom padavinskih dni v letu — na zapadu 9 dni od 10 možnih dni,
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na vzhodu pa 7. Končno imamo še anticikIonsko singulariteto »pozna
jesen« (Ja), ob prehodu iz 2. v 3. dekado novembra (zakasnitev okro«
5 dni).
Tako je koledar glavnih anticiklonskih (12) im ci k Ionski h (z mon
sunskimi vred 13) singularitet zaključen.
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UBER DAS VORKOMMEN DER MITTELEUROPÄISCHEN SINGULARITÄTEN IM GEBIETE JUGOSLAWIENS
Danilo

Furlan

E s w urden V erbindungslinien d er täglichen ' M itteltem peratur fü r die
Zeitspanne 1947—1956 u. zw. für folgende m eteorologische Stationen an alysiert:
L ju b lja n a in Slowenien, das den nordw estlichsten T eil Ju goslaw iens einnimmt, Palić-Subotica in V ojvodina, w elches im N ordosten liegt, und Sk op je
in M azedonien das dem südöstlichsten Teil Jugoslaw ien s gehört. W ennauch
die zitierten Stationen im klim atisch sehr verschiedenen Regionen liegen,
zeigen uns die V erbindungslinien aller drei Stationen einen recht ü berein 
stimm enden T em p eraturverlauf. D ie m itteleuropäischen Sin gu laritäten komm
m en auch im südöstlichsten T eil Jugoslaw iens zum A usdruck.
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