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Uvod 

Najkrajša definicijo klime se glasi: Klima je sinteza vremena (C. D u r s t ; 
R. H u s c h k e, 1959). Ker tudi druge definicije po vsebini ne odstopajo od nave-
dene, pomeni to, da ni klimatologije brez znanja o vremenu. 

Slovenija je sestavni del zahodne polovice Evrope. Za nastanek avtohtonih 
zračnih mas je ta polovica premajhna in tudi njena potegnjeno oblika ne ustreza. 
In ker so zračne mase glavni dejavnik, ki odloča o vrsti in razvoju vremena 
(H. D o v e , H. R e u t e r , 1968) in ker lastne zračne mase zahodna polovica Evro-
pe nima, pomeni to, da odločaijo o vremenu, in torej tudi o klimi Slovenije, dove-
dene zračne mase. Advekcija jo oskrbuje predvsem z dvema zračnima masama. 
Prva je topla, praviloma subtropska, katere domovina je subtropski pas visokega 
pritiska, od koder napreduje proti polarnim širinam. Zaradi napredovanja nad 
hladnejša področja se ohlaja, zato krči, greza in razteka. Posledica je razblinja-
nje oblakov in prevladovanje lepega vremena. Na sinoptičnih kartah so področja, 
ki jih poplavlja topli zrak, področja visokega pritiska, anticiklonov. Druga od 
najčešćih zračnih mas je hladna, praviloma polarna, njen izvor so področja po-
larne kolute. Ker prodira nad toplejše zemljepisne širine, se zračna masa labili-
zira, kar vodi do nastanka oblakov in nagnjenja k padavinam, torej slabemu vre-
menu, ki je najizrazitešje na vzhodni strani prodorov. Na sinoptični karti so pro-
dori hladnega zraka področja nizkega pritiska, ciklonov, s prevladujočim slabim, 
padavinskim vremenom. (R. S c h e r h a g , 1948, W. C o n r a d , 1950, V. M a -
n o h i n, 1955). 

Prodori hladnega zraka (v nadaljnjem: prodori) in poplave subtropskega zra-
ka (v nadaljnjem: poplave) potujejo od zahoda proti vzhodu in to v presledkih 
štirih do pet dni — v poprečju. In prav to izmenjevanje dveh zračnih mas je glavni 
vzrok za veliko spremenljivost vremena pri nas. Ni pa to edini vzrok! 

• Dr.. načelnik klimatološke službe (v pokolu), Meteorološki zavod SR Sloveni|e, Volkova 13, 
61000 L|ubl|ana, YU 
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Izvorno področje polarnega zraka je okoli obeh polov, od koder prodira proti 
subtropskim širinam. Najugodnejša mesta za začetek prodora so reliefno pogo-
jena (H. F l o h n , 1969). Na severni poluti so to področja: vzhodno od Skalnih 
gora (Sev. Amerika), vrata med vzhodno Grönlandijo in Islandijo, dalje vzhodno 
od Nove Zemlje in kočno vzhodno od severovzhodnih gorovij Azije. Za Zahodno 
in Srednjo Evropo pridejo v poštev predvsem prodori, ki se razvijejo nad Sever-
nim Atlantikom, v manjši meri tisti iznad Severne Amerike, medtem ko so pro-
dori iz smeri Nova Zemlja mnogo redkejši in omejeni predvsem na najhladnejše 
mesece. 

Med prodori polarnega zraka so kot kompenzacijski tokovi razvrščene popla-
ve subtropskega zraka. 

Že nad izvornim področjem se prodori, enako tudi poplave, močno razliku-
jejo od primera do primera. Razlike so tako v globini prodora (ali poplave) proti 
subtropskim (polarnim) širinam, torej v poldnevniški smeri, enako kot tudi po raz-
potegnjenosti v vzporedniški smeri in končno po velikosti temperaturne razlike 
med strženom prodora (poplave) in okolnim zrakom, kar odloča tudi o njihovi 
vertikalni razsežnosti , izrazitosti ( s p o z n a n j a a t o r ja). Vse troje pa vpliva 
na hitrost gibanja, napredovanja proti vzhodu. Posledica naštetih razlik je še po-
večana različnost vremena in seveda tudi različnost trajanja vsake od obeh 
okvirnih vrst vremena, tako v sklopu prodorov kot tudi poplav. Do dodatnih razlik 
v obliki in globini prodorov pride tudi ob njihovem prehodu na kopno in zlasti ob 
stiku z velikimi gorstvi. 

Koledar in značilnosti prodorov in poplav 

Klima je torej sinteza vremena, nosilci osnovnih dveh vremenskih tipov pa so 
poplave in prodori. In ker ni klimatologije, enako kot tudi ne klimatskega prikaza, 
brez poprečnih vrednosti, moramo te poiskati tudi za prodora in poplave. Cilj 
statistične obdelave so povprečni datumi njihovega pojavljanja v normalnem le-
tu, prav tako pa tudi njihova povprečna oblika in vertikalna razsežnost. Predmet 
tokratnih raziskav pa niso vsi prodori in poplave, ampak samo tisti, ki kažejo 
tendenco k pojavljanju v relativno ozko opredeljenih datumih. 

Za dosego zastavljenega cilja morata biti izpolnjena dva pogoja: 
1. Čim preglednejša prostorska razmejitev med poplavami in prodori; 
2. Dovolj dolg opazovalni niz. 

Ad 1. Iz sinoptičnih kart, torej iz razmer na dnu atmosfere, prostorska raz-
mejitev ni mogoča, saj je slika le dvodimenzionalna. Zlasti na meji med obema 
zračnima masama so pogosti plitvi vrtinci, češče cikloni kot anticikloni, ki s svo-
jo cirkulacijo močno zapleteje razmejitveni pas med toplim in hladnim zrakon 
(S. H r o m o v, 1940). Očitnejšo, trodimenzionalno razmejitev spoznamo iz raz-
poredbe zračnih mas v višjih plasteh ozračja. Na kartah absolutne topografije 
850, 700 in 500 mb ploskve (absolutne višine ca 1.400 m, 2.800 m, 5.500 m) tvorijo 
področja pod toplim zrakom grebene, tista pod hladnim pa doline. Skupaj pred-
stavljata greben in dolina vat na polarni fronti, ki potuje v skladu z vetrovi zmer-
nih širin od zahoda proti vzhodu. Iz predhodnih izvajanj in v skladu z barometrič-
no formulo sledi, da so grebeni višinskih kart področja visokega pritiska in le-
pega ali vsaj brezpadavinskega vremena, doline pa nizkega pritiska in prevladu-
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jočega padavinskega ali vsaj nestalnega vremena. Velja še poudariti, da na vi-
šinskih kartah med obema zračnima masama ni preloma, ampak izrazit prehod, 
saj poteka gibanje zračnih mas po principih hidrodinomike (V. B j e r k n es , 1933). 

Gorovja in vrtinci utegnejo spremeniti osnovni tip vremena, vendar praviloma 
le v mejnem pasu in le prehodno, ne pa v glavnini grebenov in dolin; ti pred-
stavljajo barióne makroelemente, nosilce osnovnih tipov vremena in s tem tudi 
klime. Brez višinskih kart jih ni mogoče dovolj jasno ločiti, še manj pa statistično 
obdelati. Vključitev aerološke dokumentacije v klimatologijo je zato neizogibna. 

Ad 2. 
Iz klimatološke statistike je znano, da mora biti opazovalni niz tem daljši, 

čim bolj spremenljiv je meteorološki element (ali parameter). Za srednje letne 
temperature naprimer zadošča že 15 letni niz, da dobimo povprečno vrednost, 
ki jo je že mogoče označiti kot normalno; da se namreč z daljšanjem niza 
njena vrednost ne spreminja več (V. C o n r a d , 1950; D. I v a n o v i c , 1976). 
Vreme pa je pri nas zelo spremenljivo in zato niti 100 letni niz ne bi zadoščal niti 
za ugotovitev normalnega časovnega zaporedja med letom, v še manjši meri pa 
za ugotovitev normalne oblike prodorov in poplav, dolin in grebenov. In ker datira 
aerološka dokumentacija šele od petdesetih let tega stoletja, ne moremo do nor-
malnih vrednosti po neposredni poti. 

Zo osrednjo Slovenijo je znan koledar vremena (V. M a n o h I n, 1941; 
D. Fu r i a n, 1959), izdelan na osnovi preko stoletne dokumentacije postaje 
Ljubljana. Ker je dokazana neposredna povezanost med padavinskimi obdobji in 
colinomi, podobno kot med brezpadavinskimi obdobji in grebeni, je koledar sin-
gularitet lepega in padavinskega vremena (H. L a n d s b e r g, 1960) hkrati tudi 
koledar tistih prodorov in poplav, dolin in grebenov, ki kažejo tendenco k pojav-
ljanju v časovno dovolj ozko opredeljenih datumih. 

Vprašanje normalne časovne razporedbe grebenov in dolin med letom je 
torej rešeno po posredni poti. Za drugo vprašanje, njihovo normalno obliko, pa 
niti posredne poti ni. Aerološka dokumentacija ja bila namreč dosegljiva le za 
decenij 1951—1960. Ker pa singularitete ne nastopajo vsako leto, pomeni to. 
da celo v najugodnejšem primeru ni bilo na razpolago (za izdelavo povprečne 
absolutne topografije grebenov in dolin v času ustreznih singularitet) niti 10 os-
novnih kart. Z ozirom na različnost oblike grebenov in dolin tako dobljene 
povprečne karte niso reprezentativne. Koledar vremena, sestavljen na osnovi ljub-
ljanskih preko stoletnih opazovanj, šteje 16 anticiklonskih in 23 ciklonskih singu-
laritet. Za vsako od 39 singularitet je bila izdelana povprečna višinska karta, ven-
dar iskanje zakonitosti v njihovi obliki in globini z že doslej znanimi nihanji po-
larne fronte v različnih letnih časih ne vodi do prepričljivih rezultatov. Tak, ne-
gativen rezultat je narekoval zasilno rešitev: izdelavo skupnih povprečnih abso-
lutnih topografij dolin, enako tudi grebenov, za vsakega od štirih letnih časov. 
Dokumentacija za vsako od 4 zasilnih kart je bila na ta način dovolj obsežna, 
žal na račun sistematičnega študija vseh tistih dolin in grebenov, ki pogojujejo 
specifičnosti poedine singularitete. 

Vpliv lege grebenov in dolin na vreme v Sloveniji 
Sliki 1 in 2 prikazujeta povprečno absolutno topografijo dolin 700 mb ploskve 

v zimskih mesecih: december - februar, in v poletnih: junij - avgust. Povprečni to-
pografiji dolin — spomladanska in jesenska — nista prikazani, ker se bistveno ne 
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razlikujeta od zimske. Za vse tr i je značilna lega osi: poteka v poldnevniški 
smeri in kar je posebno važno, zahodno od nas, tako da leži Slovenija v pasu jugo-
zahodnih vetrov, ki so vlažni in zato glavni nosilci vlage za dobršen del Evrope. 
Dolina sega še globoko v Afriko. 

S l . l . Povprečna absolutna topografi ja 700mb ploskve zim-
skih padavinskih singularitet 

Vdor hladnega polarnega zraka povzroča nad toplim Sredozemskim morjem 
ojačano ciklonsko aktivnost (R. S c h e r h a g , 1948; S. H r o m o v , 1940; D. 
R a d i n o v i č , 1959), poglabljanje ciklonov in zato njihovo upočasnjeno napre-
dovanje proti vzhodu, pogoste pa tudi popolno stagnacijo, pogojeno z novimi 
prodori. Padavinska obdobja so zato dolga in ustrezno namočena. (V. M a n o h i n , 
1941). Poleg trajanja stopnjuje namočenost tudi nad Sredozemljem zelo ovlaženi 
zrak in pa njegovo naglo dviganje, do katerega pride zaradi pravega kota, v ka-
terem se prevladujoči jugozahodnik srečuje z dninarsko - alpsko pregrado. Zadnje 
poveča intenzivnost padavin v prave nalive (D. F u r l a n , 1978). 

Bistveno drugačna je povprečna topografija dolin v poletju. O osi iz dobljene 
karte sploh nI mogoče govoriti. Prevladujoča smer izohips nad Evropo je zahodna, 
nad Alpami pa je zaznavna šibka severna komponenta. Ciklogenetičnega področ-
ja, sličnega onemu nad Genovskim zalivom, ni, zato potujejo doline, ki praviloma 
ne sežejo bistveno globje od Alp, hitro proti vzhodu. Posledica so kratka pada-
vinska obdobja, 2 do 4 dni, tako da jih tista v zimskih in jesenskih mesecih 
prekose za več kot dvakrat (D. F u r l a n . 1965). V resnici pa so prehodi prodo-
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SI .2 . Povprečna•absolutna topograf i ja 700mb ploskve po-
letnih padavinskih singularitet 

rov-dolin še hitrejši, vendar so obdobja nestalnega vremena podaljšana zaradi 
pofrontalnih popoldanskih neviht (D. F u r l a in , 1959). 

Vsaj delni vpogled v spreminjanje oblike in lege absolutne topografi je v času 
padavinskih singularitet v vseh š t i r i h letnih časih (in s tem vremena v Slo-
veniji) omogočata sliki 3 in 4. Na sliki 3 so narisane izohipse 2.200 m povprečne 
topografije 700 mb ploskve. V zimskih mesecih poteka daleč na jugu, nad sever-
no Afriko, v poletju jo pas visokega subtropskega pritiska potisne na sever. Na 
5. poldnevniku (vzhodne dolžine) poteka nad srednjo Anglijo in severno Nemčijo,, 
ok. 20. širinskih stopinj (ca 2.200 km) oddaljeno od zimske lege nad Afriko. 
Lega izohipse spomladi (V-esna) in jeseni pa samo potrjuje spoznanje, dobljeno 
ob primerjavi celotne povprečne topografije jesenskih in pomladanskih dolin. V 
enem prejšnjih odstavkov je bilo namreč, brez sl ikovne dokumentacije, navedeno, 
da so absolutne topografi je zimskih, pomladanskih in jesenskih singularitet tako 
podobne, da zadošča že opis ene sdme — zimske. Odgovor pa terja vprašanje: 
zakaj seže teme doline jeseni globje proti jugu, kot pa je to primer spomladi. 
Verjetno je vzrokov več, glavni pa naj bi bila večja labilnost atmosfere nad Sre-
dozemljem v jesenskih mesecih, saj je osnova, morje, tedaj še zelo toplo in so 
zato temperaturna razhajanja s polarnim zrakom mnogo izrazitejša. Posredno vodi 
večja labilnost do poglablanja doline, s tem pa do njenega upočasnjenega napre-
dovanja proti vzhodu. Zato je povečana možnost, da dohiti relativno stagnirajočo 
dolino nov val hladnega zraka, ciklon se poglobi, teme doline pa prodre dlje proti 
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SI.S. Povprečna lega lzohipse 2.200 ш ob padavinskih s in-
gularité tah v š t i r ih letnih ôasih /700mb/ 

iugu, nad Afriko. Zanemarlj ivo tudi ni dejstvo, da se v spomladanskih mesecih 
pojavljajo vse češče prodori hladnega zraka naravnost proti osrčju Evrope, ne 
da bi pred tem prodrli nad Sredozemlje. Prav zaradi njih kažejo izohipse v spo-
mladanskih mesecih (na primer tista na višini 2.200 m) večjo sploščenost od tistih 
v jeseni. 

Slika 4 je impresivna zaradii izjemno sistematičnega poteka izolimj, pred-
s tav l j a j oč i razliko v višini absolutne topografije med poletnimi in zimskimi do-
linami. Razlike so največje nad srednjim delom Sredozemlja. To je v zimskih 
mesecih eno najizrazitejših ciklogenetičnih področij sveta (R. S c h e r h a g, 1948; 
D. R a d i n o v i ć , 1959), poleti pa je situacija povsem drugačna; saj je tedaj Sre-
dozemlje že v območju suibtropskega pasu visokega pritiska. Kljub logičnosti raz-
poredbe pa skladnost v poteku izolinij, zlasti ob upoštevanju kratkosti niza, vendar 
iznenadi. 

Na naslednjih 4 slikah so na podoben način obdelani tisti grebeni, ki časovno 
ustrezajo singularitetam lepega vremena nad Srednjo Evropo in tudi nad Slovenijo. 

V času zimskih singularitet (slika 5) je Slovenija praviloma pod režimom se-
verozahodnika, na vzhodni strani grebena, katerega os poteka nekako na meji 
med vzhodnim delom Severnega Atlantika in evropsko zahodno obalo, torej v 
smeri jugozahod — severovzhod. Slovenija uživa ob takih višinskih vetrovih lepo 
vreme že pred prihodom glavnine toplega zraka v sklopu grebena, saj jo pre-
plavlja severozahodni fen. Ta je najučinkovitejši nad zahodno Slovenijo, vzpored-
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SI.4 . Povprečna razlika v absolutni topogra f i j i 700mb 
ploskve med padavinskimi singularitetami poletja in zime 

no z oddaljevanjem proti vzhodu pa njegov učinek slabi ( s p o z n a n j a a v t o r -
j a . . ) In to zaradi navzočnosti hladnega zraka v sklopu odhajajoče predhodne 
doline, ki se neredko zadrži nad zahodnim obrobjem Panonske nižine. Lepo vre-
me se razširi nad vso Slovenijo šele po tem, ko pride v sklop glavnine toplega 
zraka tudi njen najvzhodnejši del. 

V poletju se os grebena pomakne nad vzhodno Evropo (slika 6) in ob sin-
gularitetah lepega vremena severovzhodni vetrovi nad nami sicer niso izjema, 
vsekakor pa tudi ne pravilo. Prevladujejo zahodni vetrovi z bolj ali manj izra-
zito poldnevniško, tudi južno komponento. V jedru grebena ni glavni vremenski 
dejavnik smer vetra, ampak stopnja sušnosti; ta mora biti tolikšna, da kljub veliki 
absofutnJ vladi toplega zraka in adiabaitnemu ohlajanju zaradi morebitnega pri-
silnega dviganja (gorska ovira) porast relativne vlage ni zadosten niti za strnje-
no oblačnost, še manj seveda za padavine. 

Prestavitev grebena (v času poletnih singularitet lepega vremena) iznad obal 
zahodne Evrope (v zimskih mesecih) nad vzhodno Evropo je posledica dejstva, 
da je jugovzhodna Evropa tudi sama v najtoplejših mesecih pogosto pretvori v iz-
vorno področje subtropskega toplega zraka. 

Na sliki 7 je prikazana povprečna lega izohipse 3.000m, zopet v vseh 4 letnih 
časih, tokrat ob singularitetah lepega vremena. Prvo, kar pritegne pozornost, je 
dokajšnja vzporednost v legi obravnavane izohipse v 3 letnih časih, poletju in 
obeh prehodnih, in sicer nad Atlantikom zahodno od Španije, medtem ko od-
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stopa zimska, če je potek izohips realen (kratek niz), pomeni to, da segajo v času 
lepega vremena nad Srednjo Evropo prodori hladnega zraka nad Vzhodnim Atlan-
tikom spomladi (V-esna) globje proti jugu kot pozimi. In drugo: jesenske tem-

S1.5. Povprečna absolutna topografi ja 700mb ploskve zim-
skih singularitet lepega vremena 

perature v sklopu grebenov so bližje tistim v poletju, kot pa je to primer s po-
mladanskimi; saj poteka jesenska izoterma bližje poletni, kot pa pomladanska 
(kar pomeni višje temperature v jeseni). Skoro poletne temperature v času jesen-
skih singularitet lepega vremena so znan pojav, zlasti v gorskem svetu nad in-
verzno plastjo (D. F u r l a n , 1965). Zaradi toplejše advekcije kot v pomladanskih 
mesecih je zmanjšana možnost za razvoj opoldanskih in popoldanskih kopastih 
oblakov; to pa je dodaten vzrok, zakaj je prav jesen v gorskem svetu najlepši letni 
čas. Zlasti še, ker so obdobja lepega vremena jeseni najdaljša (D. F u r l a n , 1965). 

Iznenadi zopet slika 8 in to zaradi izrazitih nasprotij. Razlike v višini absolut-
ne topografi je med brezpadavinskimi singularitetami poletja in zime so razpore-
jene okoli dveh osi. Maksimalne razlike potekajo od Tunizije, v severovzhodni 
smeri, proti Novi Zemlji, torej preko èvropskega trupa, maksimum, preko 500 m, 
pa leži na prehodu iz Vzhodnega v Zahodno Sredozemlje. Skoro vzporedno z osjo 
doline največjih razlik poteka os grebena najmanjših razlik in sicer nad vzhod-
nim Atlantikom, blizu in vzporedno z obalo zahodne Evrope. 

Obe osi že poznamo in sicer iz slik povprečne absolutne topografije poletnih 
in zimskih grebenov (slike 5, 6). Os doline največjih razlik, preko 400 m, poteka 
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SI.6 . Povprečna absolutna topografi ja 700mb ploskve po-
letnih singularitet lepega vremena 

na istem mestu, kot os grebena v času poletnih poplav. Maksimalna razlika, pre-
ko 500 m, pa leži na področju, kjer zavije zimska izohipsa izrazito proti jugu, to 
je na prehodu iz Zahodnega v Vzhodno Sredozemlje. Lega in smer osi največjih 
razlik med poletnimi in zimskimi grebeni je torej utemeljena in nujna. 

Isto velja tudi za greben najmanjših razlik blizu zahodnih obal Evrope. Na 
navedenem področju leži v zimskih mesecih le slabo izražen greben, medtem ko 
je potek izohips poleti malone vzporedniški. In ker na tem področju tudi ni bistve-
nih razlik med poletnim in zimskim povprečnim pritiskom (R. S c h e r ha g, 1948), 
izkazuje tudi greben razlik le vrednosti nekoliko nad 200 m, in samo okoli Velike 
Britanije preseže 250 metrov. 

Os grebena razlik pa se zato nujno ujema z osjo povprečne topografije zim-
skih grebenov. Da pa je greben najmanjših razlik mnogo bolj opazen, temu so 
vzrok izrazite razlike vzhodno in zahodno od njega, nad Evropo in Srednjim Atlan-
tikom. 

Zaključek 

Z vključitvijo aferološke dokumentacije je torišče klimatologije bistveno raz-
širjeno. Spremljati more procese v vsej atmosferi, zlasti tiste na polarni fronti, 
življenje grebenov in dolin: njihov nastanek, razvoj, deformacije, vključno z od-
cepitvami in končno razkroj. In to v posameznih primerih in njihovem zaporedju, 
enako tudi v povprečju posameznega leta in nizu let. Le z novo razširitvijo je 
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SI .7 . Povprečna lega izohipse 3.000 m ob singularitetaìi 
lepega vremena v š t i r ih letnih časih 

mogoče utemeljiti tóko oli drugačno vreme in njegovo sintezo, klimo izbranega 
področja. Brez aerološke dokumentacije pa zastavljeni cilj ni dosegljiv, saj bi 
ostalo le pri opisovanju statist ično ugotovljenih povprečkov (za posamezne ele-
mente) na dnu ozračja. 

Slike, vključene v razpravo, so prvenci v domači, verjetno pa tudi v svetovni 
literaturi. Uporaba ene same, to je 700 mb ploskve, ni slučajna. V letu 1961, ko 
je bila zaključena priprava dokumentacije za ta prispevek, je namreč obstajala 
sistematično urejena aerološka dokumentacija le za 700 mb in to le za decenij 
1951—1960. Danes, 20 let kasneje, je aerološka dokumentacija mnogo bogatej-
ša, saj pokriva že 3 decenije in celo vrsto izobarnih ploskev. To dejstvo pa do-
voljuje neopredeljivo število izboljšav in dopolnitev na nakazani novi poti, med 
drugimi specifikacijo učinkov hladnega zraka v toplem delu leta, ko se javlja kot 
nosilec vdorov poleg polarnega tudi subtropski (morski) zrak. še pomembnejše 
pa bo spremljanje življenja višinskih ciklonov, zlasti v toplem delu leta, ko so ti 
vzrok pogostih in neredko izjemno trdoživih padavinskih obdobij, v najhladnejših 
mesecih pa razvoja vremena v zvezi z vzhodnoevropskim, včasih celo sibirskim 
anticiklonom, ko nad njimi razvita ciklonska cirkulacija krmili z zahoda pribli-
žujoče se motnje nad Sredozemlje. Večina Evrope ima tedaj izrazito mrzlo in pra-
viloma brezpadavinsko vreme, trajajoče tudi po več tednov. 

Predvidena popolnejša spoznanja o povezavi med singularitetami in baričnimi 
makroelementi, kakršna omogoča sedanja aerološka dokumentacija, bodo ustva-
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SI.8. Povprečne razlike v absolutni topograf i j i 700mb 
ploskve med brezpadavinskimi singularitetami polet ja 
in zima 

rila nujni okvir že obstoječim vremenskim sistematizacijam, morda pa celo iz-
hodišče za novo, tudi za prognozo koristno klasifikacijo. 

Velik časovni razmik — minilo je 20 let med izdelavo tabelarnih pregledov 
in predložitvijo razprave — je posledica avtorjevega dvoma o splošni veljavnosti 
izbrane nove poti, povezave dolin in grebenov s singularitetami, ki so že same 
marsikje še sporne. Sicer pa današnja, obsežnejša aerološka dokumentacija že 
dovoljuje iskanje tistih poplav in prodorov, ki kažejo tendenco k poplavljanju v 
ozko opredeljenem datumu, po neposredni poti, mimo koledarja vremena, mimo 
singularitet na dnu atmosfere. 

Rezultat verjetno ne bo drugačen! 
Ob sklepu naj poudarim, da je zelo obsežni del aerološke dokumentacije na 

osnovi predloženih datumov izdelal računalniški center meteorološke službe ZDA, 
za kar se mu najtopleje zahvaljujem. Prav posebno zahvalo dolgujem takratnemu 
direktorju klimatološke službe ZDA, dr. H. Landsbergu, za njegovo uvidevnost in 
moralno podporo. 
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TROUGHS OF COLD AND RIDGES OF WARM AIR AND THEIR INFLUENCE 
ON THE WEATHER AND CLIMATE OF SLOVENIA 

Danilo F u r l a n 

(Summary) 

The author related 16 anticyclonic and 23 cyclonic singularities gleaned from 
over a century-old data of the weather burreau Ljubljana (southeast Alps, northwest 
Yugoslavia), with the corresponding ridges and troughs at the 700 ob level. Since 
the utilized aerological data for the decade 1951—1960 are too scanty to permit 
the portreyal of the mean absolute topography at the time of each of the sin-
gularities, for singularities do not occur every year, corresponding maps (abso-
lute topography of the troughs and ridges at the 700 mb level) were drawn up for 
each of the 4 seasons of the year (Fig. 1, 2, 5, 6). 

An analysis revealed that fine weather singularities were connected with the 
ridges of the warm subtropical air, those of bad weather with the troughs of the 
cold primarily polar air. The location of those ridges and troughs which give rise 
to the singularities tallies with the already known picture of the shift of the front 
during the year; from the northernmost latitude in summer to the southermost in 
winter. During most of the year the axis of the ridge at the time of anticyclonic 
singularities is located over Western Europe wherefore the Eastern Alps are 
swept by westerlies with a northern component. In summer, on the other hand, 
the ridges shift to Eastern Europe and the Eastern Alps are dominated by the 
anticyclonic southwesterlies. This southwestern direction is, as a matter of fact, 
typical of the bad weather singularities when the axis of the trough runs in the 
meridional direction over Western Europe while the trough itself extends into the 
Western Mediterranean and, especially in winter, deep into Africa. In summer 
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the troughs are not oriented towards the Western Mediteranean but rather 
towards Central Europe and further eastward. Then the westerlies have a northern 
component and the southeastern Alps lie in the lee, dominated by the northern 
foen. The precipitation occurs during the passage of the front which as a rule 
is fast. During the invasions into the Western Mediterranean the passages are 
considerably slower. 

These are the main findings obtained from the aerologica I data compiled 
during only one decade. The documentation published since 1961 affords an even 
clearer insight into the relationship between singularities and basic macroele-
ments, and in turn permits unforseable inmprovements along the above new line. 

The expected clearer picture will no doubt affort a framework for the existing 
weather classifications or perhaps will form the basis for an entirely new clas-
sification. 
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