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D a n i l o F u r l a n 

KLIMATSKA RAZMEJITEV SLOVENIJE 

Uvod 
Med različnimi klasifikacijami klime priznavamo danes kot naj-

popolnejše Köppenovo (1), Thorn thwaitovo (2) in Bergevo (3). Njihovi 
avtorji so obrnili najprej pozornost na posledice, ki jih izvajajo na 
rastlinski svet klimatske raznolikosti posameznih področij. Za velike 
rastlinske asociacije so skušali najti meteorološke ekvivalente, pri 
čemer sta bila osnovna elementa podavine in temperatura odnosno od 
obeh pogojena evapotranspiracija (4, 5, 6). 

Med citiranimi klasifikacijami je Bergova manj poznana, Tornth-
waite pa svojo še dopolnjuje (7). Zato se najčešće opiramo na Köppe-
novo, ki doživlja sicer razne izpopolnitve (6), osnova pa je ostala slej 
ko prej ista. Zemlja je razdeljena v pet k Li matov: tropski, suhi, zmerni, 
hladni in arktični. Ločimo jih z vrednostmi srednjih temperatur v 
ekstremnih mesecih in pa s kombinacijo padavin in temperatur. Za 
mejo med klimati z gozdom (to so tropski, zmerni ter hladni) ter arktič-
nim k lima tom vzamemo srednjo temperaturo najtoplejšega meseca, ki 
j e v višini 10° C. Prag med tremi gozdnimi klimati samimi pa pred-
stavlja srednja mesečna temperatura 'najhladnejšega meseca m to 
v višini 18® C 

Z ozirom na temperaturni kriterij smo torej bodisi v zmernem, 
bodisi v hladnem klimatu. Po shemi Köpipenove klasifikacije sta to 
klimata C in D, (medtem ko sta simbola za tropski in suhi klimat A 
in B, za arktični pa E). Najinižja srednja temperatura najhladnejšega 
meseca v klimatu C mora biti nad — 3° C. Aiko je nižja, pridemo v 
hladni klimat. Ker v nižjem svetu pri nas kljub inverziji pragu — 3° C 
ne dosežemo (8), ležimo torej v zmerno toplem pasu (C po Köppenu). 

V tem klimatu razlikuje Koppen 3 podklimate; pri njihovem raz-
mejevanju se opiramo na padavinski režim. Ce je najbolj suhi mesec 
pozimi in prejme le Vio tiste moče, ki jo prejme najbolj namočeni 
mesec v poletju, potem govorimo o zmernem klimatu s suho zimo 
(Cw). Drugi podkliimat, s suhim poletjem, imamo, kadar prejme najbolj 
mokri mesec v zimi vsaj trikrat toliko padavin, kot jih prejme najbolj 
isuhii mesec v poletju; to je sredozemski podnebni tip (Cs). V Sloveniji 
prvi sploh ni zastopan, drugi pa le lokalno, a ne pod višino 800 m. Ce 
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je razlika manjša, potem govorimo o zmernem pasu z enakomerno 
raz p oredb o padavin (po Köppenu Cf). V tem podklimatu leži vsa Slo-
ž n i j a (9, 10). I 

Takšna klasifikacija le težko koristi praksi. Ne pomaga nam spo-
znati klimatskih vzrokov za velike razlike v rastlinskih asociacijah, 
kakršne so vzemimo med Primorjem in Prekmurjem. Potrebna je torej 
podrobnejša klasifikacija- Do nje nam pomore podrobna analiza tem-
peraturnih in padavinskih razmer. 

Razmejitev na osnovi temperaturnih razmer 
Z ozirom na različno specifično toploto vode in kopne površine 

moremo v zmernem paisu pričakovati velike temperaturne razlike med 
kontinentalnimi področji in obmorskim pasom le v glavnih letalih 
časih, medtem ko so razmere v prehodnih letnih časih bolj ali manj 
izenačene (5). Obsežna puščavska področja, ki obdajajo Sredozemlje, 
pa so vzrok, da odpadejo na tem področju tudi poletna nasprotja. Prav 
po tej posebnosti, vročem poletju, se razlikujeta niaritimno in sredo-
zemsko podnebje. Slovenija leži tako in tako na skrajnem severnem 
obrobju Jadranskega morja in so zato temperaturne razmere v poletju 
še celo izenačene. Potrdilo za pravkar navedeni zaključek dobimo 
v tabeli (11). 
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I 4.2 3.5 —1.2 —2.1 —2.3 —1.1 —0.6 
II 12.2 12.4 8.0 9.1 9.5 10.6 10.8 
VII 23.3 22.8 18.0 19.1 19.2 20.1 21.0 
X 14.1 13.0 9.0 9.3 ' 9.2 10.5 10.5 
a 8.0 8.9 9.2 11.3 11.8 11.7 11.4 
b 9.2 9.8 9.0 9.8 10.0 9.6 10.5 
C 9.9 9.5 10.2 11.4 11.5 11.6 11.1 
d 19.1 19.3 19.2 21.2 21.5 21.2 21.6 
e 1.9 0.6 1.0 0.2 —0.3 —0.1 —0.3 

Tab. 1. Srednje mesečne temperature in intermenzualne diference: 
a = IV—I; b = VII—X; c==X—I; d = VII—I; e = X - I V 

(obdobje 1925—1956) 

Še boljše potrdilo dobimo v grafikonu 1, iz katerega razberemo, 
da imamo od morja do Sežane, v višini 400 m (linija I), srednje mesečne 
temperature relativno le za slabo stopinjo višje kot na izoliranih vrho-
vih in pobočjih notranje Slovenije (linija IV); nasprotno pa znaša 
relativna razlika srednje mesečne temperature med osamljenimi vrhovi 
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in dnom alpskih kotlin (linija III) poldrugo stopinjo, torej dvakrat 
več. Ker je izven diskusije, da spada vrh šmarne gore v isto klimatsko 
področje kot 300 m niže ležeči Tacen (ali ljubljanski aerodrom), bi 
bilo, sodeč po julijskih temperaturah, nesmisel iskati v Sloveniji v 
tem mesecu na osnovi temperaturnih raizlik katkršnokoli klimatsko dife-
renciacijo. Saj znaša relativna razlika v temperaturi med Šmarno goro 
in aerodromom 1,5° C, med Šmarno goro in Koprom pa 0,8° C. Sodeč 
po intermenzualnih razlikah (tabela 1) tudi v aprilu in oktobru razmere 
niso bistveno drugačne, čeprav so zaradi počasnejšega ohlajanja ob-
morskega pasu (Koper) in tudi Vipave (Lože) jeseni razlike v tempe-
raturah v porastu. Razlika je tem večja, čim bolj smo oddaljeni od 
temperaturnega viška v juliju, odnosno čim bliže smo zimi (12). 

Iz graif. 2, ki ponazarja vertikalni temperaturni gradient v janu-
arju, razberemo, da je relativna razlika med kotlinskimi postajami v 
notranjosti dn postajami ob morju do višine ca. 300 m (Kubed) narasla 
od 2,5 na 5,0° C (—1,2 in 4,3° C), da se je torej podvojila. Prav posebno 
je treba poudariti, da se je močno ohladilo tudi prosto ozračje, kar 
spoznamo po legi dobro zračenih postaj (linija IV): njihove relativne 
temperature so bližje temperaturam v kotlinskih postajah — diferenca 
znaša okrog 2° C — kot pa temperaturam ob morju, kjer znaša razlika 
okrog 3° C. 

Pri obravnavanju julijske razporedbe smo videli, da so visoke 
temperature ob morju še -dosegle Sežano v višini 400 m, medtem ko je 
ta postaja v januarju že izven očitnega dosega morskega zraka. Iz 
linije I vidimo, da pride med Knbedom in Postojno do naglega padca 
temperature. Upoštevajoč vertikalni gradient v januarju v velikosti 
0,42° C/100 m (grafikon 2) in temperaturno razliko med obema krajema 
v velikosti 4,2° C spoznamo, da gre za klimatsko mejo. V meridionalni 
smeri znaša namreč razdalja le 24 km dn medtem ko se moramo v naših 
širinah pomakniti proti severu za ca. 80 km, da pade temperatura za 
1° C (5), pade med Kuhedom in Postojno, preračunano na 80 km, za 
preko 13° C. 

Iz lege postaj Sežana in Kozina je razvidno, da leži prelom med 
postajama Kubed in Sežana. Ako upoštevamo tudi postaji Kozina in 
Postojna, dobimo vertikalni gradient 1,5° C/100 m, to je približno tri-
kratno velikost normalnega celotnega vertikalnega gradienta in skoro 
3,5 kratno velikost gradienta v januarju. Napačno pa bi bilo zaključiti, 
da segajo s e ve г n o j ad,ran she januarske temperature morda še nekoliko 
višje od Kubeda, nato pa naj bi zavladal kontinentalni temperaturni 
režim v vsej ostrini, torej že od Sežane dalje. Iz nagnjenosti zveznice I 
med postajami Kubed in Postojna spoznamo, da se nadaljuje ohlajanje 
vzporedno z oddaljevanjem od morja. Stopnja ohlajevanja je na različ-
nih odsekih različna. Številčno tega ni mogoče precizirati. Upoštevajoč 
reliefne prilike, razkoisanost področja (Pivka, Reka itd.), smemo za-
trdno zaključiti, da ohlajevanje ni enakomerno, temveč postopno. Ker 
pa nimamo podatkov za vsako geografsko enoto, zato kvantitativno 
tega ohlajanja ni mogoče točno spremljati. Vsekakor pa iz grafikona 
spoznamo, da so razmere v Kozini vendarle bližje razmeram ob obali 
kakor pa v notranji Sloveniji. 
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S vojske so srednje januarske temperature v porečju Soče (linija 
II). Ajdovščina in Solkan sta za približno 1° C hladnejša od Kopra 
(relativno). Le okrog 60m višja Most na Soči in Tolmin imata za več 
kot 2° C nižje temperature od Solkana. Vpliv Jadrana torej močno 
popusti v soteski med Solkanom in Mostom (3). Postaji Trenta in Bovec 
sta sicer toplejši od dobro ven t ili rami h postaj severovzhodno od dinar-
skoalpske pregrade, vendar je prednost, kot vidimo iz grafikona, zelo 
majhna. Ce pa primerjamo srednje mesečne temperature na dnu doline 
Soče z onimi na dnu doline Save, potem vidimo, da je vpliv še vedno 
velik, namreč okrog 2° C. 

V notranji Sloveniji, to je severovzhodno od najvišjih dinarsko-
alpskih planot, je temperaturna razporedba enotna. Res je sicer, da že 
na prvi pogled opazimo razliko med postajami na dnu kotlin (Ljublja-
na, Voglje, Babno polje) ter ne preveč zračnih dolin (Planica) na eni 
strani, pa med postajami na pobočnih legah in vrhovih na drugi strani. 
Toda te razlike so posledica lokalnih, mikroreliefnih prilik. V mislih 
so inverzna področja, v katerih se temperature nad inverzno ploskvijo 
približujejo temperaturam v prosti atmosferi in na izoliranih vrhov ili 
(14). Temperaturna razporeditev, kakršna je prikazana na zveznici IV, 
pa je omejena na najnižja področja posameznih dolin odnosno kotlin, 
od koder (dna) temperatura postopno narašča vse do inverzne ploskve, 
kjer pride do preloma, skoka (15, 16). Inverznost, naraščanje tempera-
ture z naraščanjem absolutne višine, se ustavi na inverzni plasti, nakar 
sledi normalna zavisnost med temperaturo in nadmorsko višino (15, 17). 
Ob antioiklonskem vremenu s tropskim zrakom je meja v kotlinah 
zlasti v hladnem delu leta vidna, saj je jezero hladnega zraka zapol-
njeno z meglo. V anticiklonih s polarnim ali arktičnim zrakom megle 
zaradi premajhne absolutne vlažnosti ni in meja ni vidna (16, 18). 

V notranjem pasu so torej srednje mesečne temperature tem višje 
(relativno), čimbolj je področje izpostavljeno vetrovom. Nekoliko iz-
jemen položaj ima nižji svet Bele Krajine in Posavja od Zidanega 
mosta navzdol. Postaje Hotemež, Krško, Brežice in Črnomelj izka-
zujejo kljub inverziji skoro isto temperaturo kot izolirani vrhovi. To 
so tudi postaje, ki imajo srednjo mesečno temperaturo v aprilu višjo 
kot v oktobru (tabela 1, vrsta E); taka razlika med navedenima mese-
cema je izraz kontinentalne razporedbe (9, 13). Ker pa srečamo isto 
potezo tudi v Mariboru in Soboti, ki spadata med kraje z najnižjimi 
(relativno) srednjimi januarskimi temperaturami, zato moramo sma-
trati, da je razlika v januarskih temperaturah premajhna za odcepitev 
posebnega temperaturnega pasu. Področje, v katerem je oktober top-
lejši od aprila, zavzema vse obrobje Panonske nižine (12). Ker se ta 
pas idealno ujema s področjem vinogradništva, je tako dana utemelji-
tev, da ga smatramo za posebno in sicer subpanonsko temperaturno 
področje; saj je april toliko bolj topel od oktobra, koliko dlje se 
spustimo v osrčje Panonske nižine. Na morski nivo reducirane janu-
arske srednje mesečne temperature v tem pasu pa so približno iste 
kot v ostali notranji Sloveniji; zato moramo smatrati to področje kot 
sestavni del notranjega temperaturnega pasu, vendar kot posebno, 
najugodnejše področje. 
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Klimatska razmejitev Slovenije 

Iz istega vzroka, specifičnosti v rastju, bi kot posebno področje 
v okviru enotnega temperaturnega pasu označili tudi območje ruševja. 
Gornjo in polarno mejo gozda naj bi predstavljala izoterma srednje 
temperature najtoplejšega meseca v višini 10° C (7, 19). Pri nas poteka 
v juliju ta izoterma v višini ca. 2000 m, gozdna meja pa poteka mesto-
ma mnogo niže. Tako jo dobimo na Snežniku v višini 1600 m, na Go-
lakih pa še mnogo niže (19, 20, 21, 25). Ker je problem gornje gozdne 
meje močno zamotan, se moramo zadovoljiti le z znano konstatacijo, 
da temperaturne razmere same ne odločajo o njeni absolutni višini, 
saj imajo nemajhen vpliv tudi drugi elementi kot ekspozicija napram 
soncu, prevladujočim vetrovom itd. Verjetno pa ®o temperaturne raz-
mere vendar najpomembnejše. Prav zato navajamo pri analizi tempe-
raturnih razmer pas ruševja kot posebno območje, čeprav ga številčno, 
v stopinjah Celzija, ne moremo opredeliti. Z ozirom na različne nad-
morske višine obravnavanih temperaturnih postaj je primerjava možna 
le, ako reduciramo vse vrednosti na morski nivo. Ob upoštevanju 
vertikalnega termičnega gradienta v januarju v velikosti 0.42° C/100 m 
spoznamo, da imamo v obmorskem pasu, Vipavi in Brdih srednjo 
januarsko temperaturo višjo od 3° C, v prehodnem pasu pa med 3 in 
1° C, medtem ko imamo v notranjosti srednje januarske temperature 
negativne. Vrhovi in pobočja, ki jih ne zajame talna inverzija, imajo 
reducirane temperature okoli + 1° C, in predstavljajo drugi vmesni 
člen med najtoplejšimi in najhladnejšimi področji Slovenije v ja-
nuarju. 

Padavine 
Približno isto pot, ki smo jo izbrali pri temperaturah, moramo 

prehoditi tudi pri padavinah. Problem diferenciacije pa je pri tem 
elementu mnogo težji. V našem območju so tempera ture pogojene pred-
vsem s cirkulacijo (4, 5). Bilanca sevanja ob anticiklônskem, sončnem 
vremenu sicer učinkuje na temperaturne razmere, vendar je advek-
tivni, alohtoni delež odločilnejši. Gorski sistemi morejo pomeniti in 
na našem področju dejansko tudi pomenijo klimatsko mejo predvsem 
takrat, kadar slemene v eonalni smeri. Preprečujejo potencionalno 
najhladnejšemu zraku, ki se nabira na najnižjih mestih, prehod preko 
grebenov proti jugu (16). Poleg tega pa ščitijo pri južni, topli advekoiji 
jezera hladnega zraka, ki ee prav zato v kotlinah zelo dolgo ohranijo 
(9, 23, 24). 

Pri padavinah je drugače. Baza padavin je zlasti v poletnem času 
visoko nad našo morfološko in temperaturno ločnico (26). Zajezitveni 
vpliv gorovja začenja že daleč pred gorovjem in nekako enako daleč 
sega še ina nasprotno stran (4, 27). Čeprav prevladuje pri nas kot de-
ževni veter jiugozahodnik (10, 28), vendar nam prineso tudi drugi 
vetrovi dokaj padavin (28, 29). Posledica obeh dejstev (širokega pasu 
zajezitvenih padavin na obeh straneh gorovja in različnost smeri, iz 
katerih vejejo vlažni vetrovi) je ta, da v prirodi ne smemo pričakovati 
nikakih prelomov v padavinski razporedbi. To ne velja samo za mno-
žino padavin, temveč tudi za padavinski režim, s pomočjo katerega 
razčlenjujemo posamezne klimate. 
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Iz grafikona 3 spoznamo, da imamo preko vse Slovenije v glavnem 
isto razmerje v množini padavin jeseni, pozimi in spomladi. Nasprotja 
so le poleti, ko imamo na jugu, v Gomancah, minimum padavin, v se-
verovzhodnem delu pa maksimum. Zato nam more le razporedba v tem 
letnem času pokazati morebitno ločnico med področjem s kontinental-
nim in področjem z mediteranskim padavinskim režimom. 

Iz karte 1 spoznamo, da so poletne padavine v odstotkih celoletne 
moče v severnih področjih res več ko dvakrat tako visoke kot na jugu, 
v območju Snežnika. Očitno pa je tudi, da ni področij, kjer bi bile 
linije istih odstotkov tesno druga ob drugi, kar bi pomenilo mejo dveh 
padavinskih režimov. Izjemen primer koncentraoije dzolmij okoli 
Snežnika in deloma okoli Trnovskega gozda bo obravnavan kasneje. 
Ob analizi poletnih razmer spoznamo torej, da celo v tem letnem času 
ni jasne meje; saj gre za širok prehod, torej tako, kot smo predvidevali. 
Ostane pa vendarle dejstvo, da imamo v poletju na jugu minimum, na 
severu pa maksimum padavin. Ker fizikalno utemeljene meje nimamo, 
se moramo dogovoriti za konvencionalno (30). 

Modificirani mediteranski padavinski režim zavzema področje, 
kjer je maksimum padavin v jeseni, primarni minimum pa pozimi, 
medtem ko je julijski minimum sekundarni (v pravem mediteranskem 
režimu je primarni). Poleg tega padavinskega pasu razlikujemo še mo-
dificirani srednjeevropski režim, za katerega je bistveno, da so sicer 
poletne padavine izdatnejše od jesenskih, vendar ne dosežejo 36 % 
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celotne moče. Na osnovi takega kriterija razpade Slovenija v 3 pada-
vinska področja: 

A) Področje z le navidezno pravim mediteranskim režimom za-
jame Snežnik, Trnovski gozd in Slavnik, torej svet, ki se strmo dviga 
nad bližnjo okolico. Prav zato moramo glavni minimum v poletju 
smatrati kot posledico izdatnih zajezitvenih padavin v zimskih mese-
cih, ko so barična nasprotja največja in zato tudi vetrovi najmočnejši. 
Le iz tega vzroka prejme februar več moče kot julij (10). O tem nas 
prepriča povsem osamljena lega Trnovskega gozda; pred njim in ob 
morju stoječi Koper ima modificirani in ne pravi mediteranski pada-
vinski režim. In kakor najvišjega visokogorskega sveta ekvatorialnih 
in zmernih širin ne štejemo zaradi nizkih temperatur v arktični pod-
nebni pas, prav tako v našem primeru glavnih sredogorskih vzpetos ti 
v zaledju Jadrana ne moremo vključiti v pravi mediteranski pada-
vinski režim. Saj bi to istočasno pomenilo vključitev v pas pravega 
mediteranskega podklimata (Cs po Köppenu). 

B) Področje z mod if j ci ranim mediteranskim režimom. 
C) Področje z modificiranim srednjeevropskim padavinskim re-

žimom. 
Meja med njima poteka v neposredni bližini Savinje in Vo-

glajne. Severovzhodno "od te meje imamo glavno močo poleti, jugo-
zahodno od nje pa jeseni (K 1). Tako je bilo povprečno stanje v nor-
malnem nizu 1925—I956~V mokrih obdobjih se meja pomakne proti 
severovzhodu (10), v suhih pa v nasprotno smer. V petletnem nizu 
1954—1958 je celo osrčje Julijskih Alp, Bovška kotlina, izpadlo iz ob-
močja modificirane mediteranske klime (8). V omenjenem petletnem 
nizu je prejelo poletje 17% več padavin kot jesen, medtem ko znaša 
v normalnem nizu razlika 14 % v dobro jeseni. 

Ob zaključku obravnavanja padavin kot pokazatelja za klimato-
loško razmejevanje naj omenimo še en indikator, namreč sneg. Število 
dni s sneženjem, višina snežne odeje, njeno trajanje, pri vseh teh 
podatkih se pokaže, da so močno odvisni od nadmorske višine, to je 
od vertikalne temperaturne razporedbe (33). To seveda pomeni, da 
mora v vsaki od prej naštetih prvin (število dni s sneženjem, višina 
in trajanje povprečne ali maksimalne odeje) priti do večjega ali manj-
šega izraza morebitna raznolikost temperaturne razporedbe tudi v 
horizontalni smeri. 

Grafikon 4 nas o tem povsem prepriča. Število dni s sneženjem 
je do višine okrog 750m jugozahodno od glavnih dinarskih planot 
(krivulja 2) za približno 20 dni nižje kakor na severovzhodu (krivulja 
3). To nasprotje pride do popolne veljave šele, ako upoštevamo, da 
imamo na Primorskem do višine okrog 500 m od 1—10 takih dni, v 
notranjosti pa od 20—30. Srednja krivulja velja za Posočje, vključno 
s~Trnovskim gozdom, ne pa tudi za Snežnik in planote pred njim. To 
razhajanje med številom dni s sneženjem in temperaturno razporedbo 
moremo raz tolmači t i s posebnimi učinki genovske depresije (33). 

Enake rezultate dobimo tudi pri analiziranju snežne odeje. Dinar-
ske planote in seveda Julijske Alpe se pokažejo v vsakem primeru kot 
izrazita temperaturna ločnica. 
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Graf. k 

KRIVULJA NARAŠČANJ A POGOJTOJTI SNIŽENJA Z 
NAOMORSKO VlilNO 

nadmorska višina 

Zaključek 
Analiza temperaturnih in padavinskih razmer je pokazala, da leži 

Slovenija po Köppenovi klasifikaciji v zmerno toplem klimatu z raz-
poreditvijo padavin, ki je v glavnem enakomerna. Podrobnejša analiza 
temperaturnih razmer pokaže 3 temperaturne pasove: morski pas, pre-
hodni in notranji pas. Ako reduciramo srednje januarske temperature 
na morsko gladino (vertikalni gradient v januarjn znaša 0,42e C/100 m, 
v juliju pa 0,65° C/100 m), dobimo za obmorski pas srednje tempera-
ture v januarju višje od 0° C, v prehodnem pasu med 3 in 0° C, v 
notranji Sloveniji pa so negativne. 

Prehodni pas sega od prvih kraških planot pa do glavne dinairsko-
alpske pregrade. Notranji pas, ki leži severovzhodno od pregrade, 
ima dve posebni področji: subpanonsko, v katerem je april toplejši 
od oktobra in se ujema s področjem vinogradništva, ter področje nad 
gozdno mejo. Nobenega od njiju ni mogoče s temperaturami točneje 
razmejiti. 

Z ozirom na padavinski režim razdelimo Slovenijo v področje z 
modificiranim mediteranskim režimom, ki ima maksimum padavin 
jeseni, minimum pa pozimi, in v področje z modificiranim srednje-
evropskim režimom, ki ima maksimum padavin poleti; poletne pada-
vine vendar ne dosežejo 36 % celoletne moče. Meja med obema poteka 
v neposredni bližini Savinje in Voglajne. 

Čeprav je bil v tej razpravi uporabljen povsem nov in zelo ob-
sežen dokumentarij, se nova klimatska razmejitev Slovenije ne razli-
kuje od dosedanje (9). 
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DIE KLIMATISCHE GLIEDERUNG SLOWENIENS 

D a n i l o F u r l a n 

Die Analyse der Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse zeigt, 
das der Köppenschen Klassifikation nach Slowenien in der mesoklimatischen 
Zome liegt. Eine detaillierte Analyse der Temperaturverhältnisse erweist 3 
Unterzonen: 1. Diejenige des Küstengebietes, 2. die Übergangszone und 3. die 
Zone im Innern Sloweniens. Reduzieren wir die mittleren Januartempera-
turen aufs Meeresniveau (Vertikalgradient im Jänner 0,42° C/100 m, im Juli 
0.65° C/100 m), so bekommt man für das Küstengebiet samt dem Vipavatail und 
dem Gebiet der Brda die Temperaturen, die + 3° C überschreiten, in der 
Übergangszone herrschen die Temperaturen zwischen + 3° C und + 1° C. In 
der Temperaturzone des Innern Sloweniens (nordöstlich von den höchsten 
dinarischen Plateaus) liegen die Temperaturen unter 1° C. 

Mit Rücksicht auf den jährlichen Gang der Niederschläge haben wir 
in dem südwestlichen Teil die Zone des modifizierten mediterranischen plu-
viometrischen Regimes mit dem Herbstmaximum und dem Winterminimum; 
der nordöstliche Teil gehört dem modifizierten mitteleuropäischen Regime 
mit dem Sommermaximum, das aber nicht 36 % der alljährlichen Nieder-
schläge überschreitet. Die Grenze zwischen beiden läuft in der unmittelbaren 
Nähe der Savinja und Voglajna. 
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