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O SKLADNOSTI PADAVINSKIH SINGULARITET V JUGOSLAVIJI
Danilo F u r 1 a n *
Uvod
V zadnjih letnikih Geografskega vestnika so bile objavljene med drugimi tudi
tri klimatološke razprave, v katerih so bili obravnavani cikloni in anticikloni manj
kot običajno. Težišče obravnavanja je prešlo na barične makroelemente, grebene in
doline, ter zračne mase, ki te napolnjujejo. Barični makroelementi so deli polarne
fronte; te ni mogoče raziskovati parcialno, ampak le globalno; je v neprekinjenem
valovanju, ki poteka po zakonih termo- in zlasti hidrodinamike. Ker so grebeni področja pretežno ustaljenega vremena, doline pa spremenljivega, vreme pa je klimatski makroelement — klima je sinteza vremena —, je ustrezno poimenovanje novega
obravnavanja klime: dinamična klimatologija. Ta pomeni le nadaljevanje spoznanj,
ki so jih dale v preteklem stoletju statistična klimatologija in klimatologija zračnih
mas, v prvi polovici tega stoletja pa sinoptična klimatologija. Cikloni in anticikloni,
elementi sinoptične klimatologije, so sestavine dolin in grebenov in zato ni ostre
meje med sinoptično in dinamično klimatologijo.
V letošnji, četrti zaporedni razpravi, je po principih dinamične klimatologije
obravnavana skladnost padavinskih obdobij na področju Jugoslavije.
Od treh gospodarskih dejavnosti, ki jih v odločilni meri pogojuje ugodna klima
Jugoslavije (poljedelstvo, hidroenergetika in tujski promet), sta v letu 1983 zatajili
dve. V kolikšnem obsegu, ni mogoče ugotoviti natančno. Dejstvo pa je, da je pridelek pšenice v delu severnega Banata zatajil za preko 50% in da so bila akumulacijska jezera v jeseni prazna, ko bi morala biti polna. Neposreden povod za tako stanje
je bilo pomanjkanje moče; prišlo je do odstopov od tistih padavinskih razmer, ki pri
normalni razporedbi pogojujejo uspešnost naštetih gospodarskih dejavnosti. Medtem ko je jesenska suša prizadela relativno enakomerno elektrogospodarstvo vse
države, je bila škoda zaradi pozno pomladanskih, poletnih in deloma jesenskih sušnih in izjemno vročih obdobij zelo različna. Mimo različnih potreb posamezne kulture po vlagi so bili namreč tudi padavinski odstopi razporejeni zelo neenakomerno.
O tipu vremena odločajo barični makro elementi, grebeni in doline. Ker pokrivajo velike površine, neredko tudi več od polovice kontinenta in ker potujejo praviloma od zahoda proti vzhodu, najčešče preko vse države, bi bilo pričakovati, da bo* Dr., načelnik klimatološke službe (v pokoju). Rožna dolina 1/9, 61000 Ljubljana, YU
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do po vsej Jugoslaviji imeli odstopi od normalnih dolgoletnih mesečnih vrednosti
vsaj isti predznak, če že ne isti velikostni razred. V analiziranem letu 1983 ni bilo
tako. Mesečni padavinski odstopi so imeli le v treh mesecih isti predznak, in sicer
negativni. Bistveno bolj enotne niso bile niti temperaturne razmere. Pozitivni in
negativni predznak so imeli odstopi kar v sedmih mesecih (Mesečni bilten ZHMZ
1983). Skladnost mesečnih odstopov pri temperaturah in padavinah torej zagotovo
ni pravilo.
Mesečni odstopi so najčešča, nikakor pa ne najustreznejša dokumentacija o odstopih. Gospodarstvu in znanosti so potrebne namreč bolj dekadne, kot pa mesečne
informacije. V tej razpravi pa je storjen še nadaljnji korak. Osnova za novo, izčrpnejšo informacijo niso niti povprečne mesečne vrednosti, niti dekadne, ampak dnevne. Te kažejo v dolgoletnem povprečju na datum vezana bolj ali manj izrazita obdobja suše in moče: singularitete. Njihovo časovno zaporedje zagotavlja sprotnejšo informacijo o morebitnih odstopih od normalnega vremena, tako informacijo, ki omogoča v rokah gospodarstvenika pravočasno ukrepanje, za znanost pa trden opornik v
spoznavanju klimatske slike Jugoslavije.
V tem prispevku je narejen velik korak do take dokumentacije. Izračunane,
prikazane in analizirane so zveznice srednjih dnevnih padavin za vsak dan v letu za
tri reprezentativne postaje notranje Jugoslavije in dve za obalni pas. Ugotovljene so
bile singularitete spremenljivega vremena, stopnja časovne skladnosti njihovega pojavljanja na področju države in njihove karakteristike o izdatnosti, trajanju in deležu v višini padavin (mesečnih in celoletnih). Zaradi dolgega imena: »singularitete
spremenljivega vremena« bo v primerih, ko bo iz besedila jasno, da gre za take singularitete, napisano samo singularitete ali padavinske singularitete.
Dokumentacija
Razdelitev države na samo dve klimatski enoti, kontinentalno in obmorsko, in
za vsako od njiju upoštevati samo po eno postajo, bi bilo zgrešeno. Podravje leži na
vznožju Alp in je pod njihovim močnim vremenskim vplivom; drugačno je vremensko zaporedje na sotočju velikih rek v najnižjem delu Panonske nižine. Od obeh pa
se loči Povardarje z močnim vplivom mediteranskih vremenskih značilnosti. Razlike
so tudi vzdolž Jadrana. V Tržaškem zalivu je čutiti močan vpliv Alp, medtem ko je
Črnogorsko primorje že v območju sredozemskega vremenskega dogajanja. Glede
na prikazana razhajanja so bile kot reprezentanti naštetih petih klimatskih rajonov
izbrane postaje: Maribor, Beograd in Skopje za notranjost države, Koper in Budva
pa' za obmorski pas.
Z ugotovitvijo, da so bile izostale padavine eden od vzrokov za kritično stanje,
v katerem se je znašlo naše gospodarstvo v drugi polovici leta 1983, je bil meteorološki element, na katerem temelji raziskava, določen. Odločitev, ali naj bodo upoštevane višine padavin, ali pa njihova pogostnost, ni bila samoumevna. Klimatski
prikazi se opirajo bolj na višino padavin in le najnovejši tudi na njihovo pogostost.
Ker je ugotovljeno, da so v zmernem pasu obdobja z najštevilnejšimi padavinskimi
dnevi tudi najizdatneje namočena, odločitev za višino in ne za pogostost ni pomembna ( F u r l a n , 1980).
Zaporedne srednje dnevne višine padavin so zelo različne in obdelava postaje
Ljubljana ( F u r l a n , 1961) je pokazala, da niti stoletni niz ne zadošča povsem.
Razlike med zaporednimi dnevi so nesistematično razporejene in velike. Zato je bil
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potreben izračun drsečih sredin ( ± 5 dni) kot izravnalna operacija. V tem prispevku
je za postaje Beograd, Skopje in Budvo uporabljen 30-letni niz, za Maribor 85-letni
in za Koper 56-letni niz. Skrčenje nizov je bilo neizbežno; brez računalnika je
namreč izračun povprečnih dnevnih vrednosti ne le duhamorno delo, ampak predvsem časovno silno zahtevno.
Analiza zveznic
Zveznice povprečnih dnevnih višin padavin imajo dve vrsti valov. Veliki valovi
predstavljajo viške in nižke po letnih časih in omogočajo padavinsko rajonizacijo Jugoslavije. Drugi, manjši valovi pa govore o zaporedju spremenljivega in ustaljenega
vremena v okviru letnih časov. Zaradi pogostega časovno skladnega ponavljanja v
zaporedju let predstavljajo mali valovi po izkustvih v Srednji Evropi (F 1 o h n,
1954; S c h ü e p p , S c h i r n e r , 1977) verno sliko o razvoju vremena med letom,
torej tudi hrbtenico klime obravnavanega področja ( F u r l a n , 1980). So sestavine
velikih valov in bi morali biti zato obravnavani prvi. Ker pa je razprava naravnana
na sezonske spremembe v planetarni cirkulaciji, posledice teh sprememb pa se zrcalijo bolj v velikih valovih, začenjamo analizo prav z njimi.
A

Veliki valovi

Analizo začenjamo na severozahodu države s postajo Maribor (si. 1). V vsem
letu so najizdatnejše padavine v juniju, torej v zgodnjem poletju. Iz zveznice je vidno, da nastopa maksimum prav sredi meseca. Prehod iz zgodnjepoletnega maksima
v zimski minimum je postopen; najprej je nazadovanje padavin počasno, in sicer do
srede novembra, nato pa, v mesecu dni, zelo hitro. V zadnji dekadi decembra so
najnižji dnevni povprečki, in taki ostanejo tudi v naslednjih treh mesecih. Junijski
srednji dnevni maksimum je skoraj trikrat večji. Od srede marca začno dnevne višine padavin hitro naraščati, zlasti v prvem mesecu, to je do konca prve dekade aprila. Od zimskega minima do poletnega maksima minejo trije meseci, od tu do zimskega minima pa šest, torej dvakrat več. Ker poletne padavine (v treh mesecih) ne
presežejo 36% celoletnih padavin, ima Podravje modificirane celinski klimat z maksimom v juniju. Glede na razporedbo na ostalih postajah pa je bistveno, da ima
Podravje en sam maksimum in en sam minimum, prvega v poletju, drugega pa pozimi.
Zveznica Beograda je podobna zveznici Maribora, ima pa prekinjeno neposredno zvezo med zgodnje poletnimi in jesenskimi padavinami. Med njimi je poletni
minimum, ki komaj zaostaja za zimskim, značilnim za kontinentalna področja. Dobimo torej dvojni val: minimalne padavine v glavnih letnih časih in maksimalne v
prehodnih, saj nastopi poletni maksimum že na začetku junija in ne šele sredi meseca, kot je to v Mariboru. Značilno je tudi, da so jesenske padavine le malo nad poletnimi in zimskimi, da pa krepko zaostajajo za tistimi na prehodu iz pomladi v poletje. Zaradi nizkih padavin v poznem poletju se zlasti jugovzhod približa stepni klimi
( T o d o r o v i ć , M i l o s a v l j e v i č , 1978; V u j e v i e , 1953; R a n k o v i ć,
1981).
Dvojni val ima tudi Skopje na jugovzhodu države. Njegova posebnost je maksimum že na prehodu iz maja v junij; analogni maKsimum je namreč v Beogradu v
prvi dekadi junija, v Mariboru pa šele sredi junija. Še bolj pomembna pa je prestavitev celoletnega minima na začetek avgusta, ki je izrazitejši od podaljšanega zimskega v marcu. Sicer pa ima Skopje najbolj enakomerno razporedbo padavin preko
vsega leta.
25

SI. 1. Zveznice srednjih dnevnih višin padavin (I)

O skladnosti padavinskih singularitet v Jugoslaviji

Kasnitev maksimalnih padavin od prehoda iz maja v junij na jugovzhodu na
sredo junija na severozahodu države spremlja vzporedno naraščanje absolutnih in
relativnih višin poletnih padavin. Vzrok je spremenjena vdorna smer hladnega zraka, ki je pogojena s spremembo v razmerju zračnega pritiska nad evrazijskim kopnim in tistim nad morjem severovzhodnega Atlantika (S c h e r h a g, 1948;
M a n o h i n, 1955). V poletju se nad severovzhodnim Atlantikom pogosto zadržujeta greben visokega pritiska ali pa blokirajoči ciklon. Zaradi njune navzočnosti je
vdorom hladnega zraka nad razgreto celino odprta neposredna pot le s severozahoda in severa, ne pa posredna preko Francije in Španije v sredozemski bazen, kot je
to najčešče v ostalih letnih časih (C a n t u, 1977; S c h u e p p, S c h i r m e r, 1977;
M a n o h i n, 1941; R a d i n o v i ć — L a l i č , 1959). Kadar greben ali blokirajoči
ciklon izostaneta, pride do vdora v sredozemski bazen preko Francije ali Španije.
Posledica so vlažni jugozahodni vetrovi nad nami in krajša ali daljša padavinska obdobja tudi poleti. Obratno pa v poletnih mesecih niso izjema grebeni nad osrčjem
Evrope. Takrat pride do prekinitve nestalnega, spremenljivega poletnega vremena,
značilnega za večino Evrope in sploh kontinentalna področja zmernih širin. Vdore
vlažnega morskega zraka s severne smeri, ki se ponavljajo v presledkih okoli štiri
dni, prekinejo v takih primerih poplave suhega, toplega zraka z juga in jugozahoda.
Pozornost zaslužijo zlasti primeri, ko v sklopu grebena priteka nad Srednjo Evropo
tropski zrak iznad Afrike. Dnevni maksimi se v takih primerih dvignejo za preko
5°C nad tiste, ki jih sicer povzročajo grebeni nad vzhodnim Atlantikom in zahodno
Evropo (Bilten Z H M Z Beograd, 1983). Ne glede na lego pa pomeni njegov režim
nad Srednjo Evropo ustalitev sončnega vremena za daljše obdobje tudi poleti (F u r1 a n, 1981).
Posledica vdorov s severno komponento neposredno nad Srednjo Evropo povzroča tam poletni maksimum padavin, hkrati pa je nad vzhodnim Sredozemljem
celoletni minimum. Primerjava zveznic (si. 2) naših treh postaj v kontinentalni Jugoslaviji z zveznicami Krakova in Aten pokaže, da so poletni maksimi padavin na
naših postajah nekako obglavljeni (O k o 1 o v i c z, 1977; F u r 1 a n, 1977). Čim
globlje leži postaja v evropskem trupu, tem manj oslabljen in tem poznejši je poletni
maksimum (si. 2). Zato nastopi »obglavljenje« najpozneje v Mariboru, in sicer sredi junija, pred tem v Beogradu v prvi dekadi junija in na prehodu iz maja v junij v
Skopju.
Manj sistematičen je obratni vrstni red v jeseni, pač pa se sistematičnost ponovi
pri stopnji poletne sušnosti. Ta je najmočnejša in pogojuje celoletni minimum padavin le v Skopju, ki leži od Srednje Evrope najdlje, medtem ko je v Mariboru komaj
še opazen. Zaradi zimskega glavnega minima je za Beograd še sprejemljiva oznaka
»modificirana« kontinentalna klima, za Skopje pa ne več. Iz zveznice je vidno, da
pade v poletju (avgust) minimum padavin, in ne maksimum, to pa je značilnost sredozemskega padavinskega režima. Zaradi sekundarnega minima v zimskih mesecih,
od januarja do aprila, pa gre tudi v Povardarju le za modificirano in ne pravo mediteransko padavinsko razporedbo.
Zveznici Kopra in Budve na skrajnih mejah naše Jadranske obale se medsebojno bolj razlikujeta kot zveznici Maribora in Skopja, čeprav je razdalja med njima za
dobrih 10% manjša. Zveznica Kopra z dvojnim valom je najbližja tisti Beograda,
vendar sta jesensko-zimski maksimum in poletni minimum ob severni obali izrazitejša. Zveznica Budve je v osnovi inverzna slika mariborske: minimum v Budvi poleti, v Mariboru pozimi, maksimum v Budvi v pozni jeseni in pozimi, v Mariboru pa
poleti.
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SI. 2. Obglavljeni poletni maksimi padavin na prerezu Krakovo—Atene

Meteorološke postaje [ 1 - 7 ]
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SI. 3. Popuščanje poletnih padavin na prerezu od Baltika do Sredozemlja (1 Gdansk, 2 Varšava, 3 Praga,
4 Budimpešta, 5 Beograd, 6 Solun, 7 Atene)
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Obstaja več tolmačenj, zakaj preide srednjeevropski padavinski maksimum, ki
je še izražen v Panonski nižini, že v zgornjem Povardarju v minimum. Med drugim:
1. Prodirajoči hladni zrak, ki doseže Povardarje, se je na poti nad Pomoravjem
ves čas izcejal in je njegova osušenost nad Skopsko kotlino tolikšna, da zaostanejo
poletne padavine za zimskimi kljub kontinentalni legi Skopske kotline.
2. Izrazitost poletnega minima, ki je še očiten v Skopju in ki naj bi bil posledica
cirkulacije, pogojene s karačijskim minimom (M a k j a n i č, 1978), izginja vzporedno z večanjem od vzhodnega Sredozemlja proti severozahodu.
Prehod od maksima na severu na minimum na jugu naj bi bil torej posledica
dveh vzporednih procesov, ki delujeta v nasprotni smeri, njihovi rezultati pa se pokrivajo.
Toliko o velikih valovih, dobljenih iz zyeznic srednjih dnevnih padavin. Slika, ki
jo dobimo po klasični poti iz srednjih mesečnih višin padavin, kaže manj točno razporedbo predvsem v mesecih z najizrazitejšimi singularitetami, na primer v Kopru iz
aprila v maj, na vseh postajah pa v jesenskih mesecih.
B

Mali valovi — singularitete

Izraz ni najustreznejši, saj je meja med obdobji ustaljenega in spremenljivega
vremena češče ostra kot izravnana.
Tudi tokrat je prvi na vrsti Maribor. Poudariti moramo, da se v njegovem vremenskem razvoju uveljavljajo vse srednjeevropske singularitete, razen ene, in sicer
V2 sredi aprila ( F u r l a n , 1980). Zlasti izrazite so singularitete ustaljenega vremena, podobno kot v Ljubljani (M a n o h i n, 1941; F u r l a n , 1980). Ker sta njihovo
trajanje in vezanost na datum večja od singularitet spremenljivega vremena
(F 1 o h n, 1954; S c h i r m e r, 1957), jim vsaj na začetku tega poglavja dajemo
prednost.
V vsakem letnem času so po tri glavne singularitete ustaljenega vremena, ki so
najčešče v zadnji dekadi meseca. Nekatere od njih imajo alternacijo že v prvi dekadi. Imena so povzeta iz tuje literature ( F l o h n, 1948; 1954), saj ustrezajo njihovi
datumi vremenskemu razvoju zmernih širin, torej tudi naših. Imena so: »zgodnja«,
»prava« in »pozna« zima, pomlad, poletje, jesen. Zaradi lažjega operiranja z njimi
nadomestimo prvi del imena z indeksom od 1 - 3, za drugi del imena, ki ga postavimo pred indeks, pa zadošča velika začetnica letnega časa. Primer: prava zima v zadnji dekadi januarja Z2. Ker imata pomlad in poletje isto začetnico P, je za pomlad
uporabljena črka V (vesna). Kadar nastopi alternacija, uporabimo oklepaj. Primer
za prvo alternacijo »prava zima« v prvi dekadi januarja: Z<2>.
Singularitete s p r e m e n l j i v e g a vremena označimo z ulomkom. Števec in
imenovalec sta imeni sosednjih, najbližjih singularitet ustaljenega vremena. Primer
za znano padavinsko singulariteto sredi februarja, ki je iznenadila organizatorje sarajevske olimpiade: Z<2>/Z2. Okvirni datumi so vidni na slikah 1 in 4 zgoraj.
Pri potrditvi ali zanikanju datumske skladnosti padavinskih singularitet je treba
upoštevati razlike v višini padavin primerjanih postaj. Nerealno bi bilo pričakovati,
da bodo na primer v Budvi, ki prejme trikrat več padavin od Skopja, singularitete
izstopale enako neizrazito kot v Skopju. Druga stvar so nujne datumske premaknitve. So primeri, ko nastopi maksimum padavin ob prvem prodoru, lahko pa tudi ob
zadnjem ali kateremkoli vmesnem. Ob višinskem ciklonu sta kraj in čas glavnih padavin še bolj spremenljiva. Tudi lokalni dejavniki povzročajo pri sicer relativno istih
pogojih za kondenzacijo različen datum maksimalnih padavin. Poleg glavnega vzro30
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ka, le okvirnega datuma singularitete, so navedena dejstva opozorile, da je pri odločanju o skladnosti ali neskladnosti padavinskih obdobij nerealno pričakovati popolno datumsko skladnost, zlasti še, ker tudi neizbežne drseče sredine prekrijejo mnoge podrobnosti ( F u r l a n , 1980).
Ugotavljanje časovne skladnosti singularitet spremenljivega vremena začenjamo s primerjavo zveznic Maribora in Beograda (si. 1).
Skladnost je prav dobra. V decembru je skladnost malone idealna, saj se pokrivajo vse tri singularitete ustaljenega vremena, torej tudi tista spremenljivega vremena Јз/Zi. V januarju, februarju in marcu — zadnji je po svoji sušnosti del zimskega minima — sicer pride do prestavitve za nekaj dni, ni pa mogoče prezreti zaporedja, v katerem si slede grebeni in doline. Nestalna obdobja so: Zi/Z<2>; Z<2>/Z2;
Z3/V1. V februarju pokvari skladnost le nakazana alternacija Z<2>, tako da je vsa
prva polovica februarja v Beogradu enotna, spremenljiva singulariteta.
V mesecih od srede marca, v aprilu, maju in do srede junija ni singularitet.
Očiten je le skladen porast padavin do izrazitega maksima, v Mariboru šele sredi junija, v Beogradu pa že bliže začetku meseca. Vzrok za izostale singularitete v pomladanskih mesecih so nevihtne padavine, ki porušijo običajno shemo padavinske
razporedbe ob približevanju, prehajanju in odhodu doline. Bolj kot v ostalem delu
leta pogojuje pljuske močno labilizirano ozračje zaradi še vedno relativno in absolutno hladnih prodorov na že ogreto kopno (S e i d 1, 1892; M e 1 i k, 1935).
Skladnost singularitet, z večdnevnimi prestavitvami, se pojavi zopet v juniju in
traja do konca leta. Od srede avgusta do srede novembra skladnost ni povsem zadovoljiva. Videz je, da so padavinske singularitete v omenjenem času le delno obglavljene in zato manj očitne, kar pa ne velja tudi za tiste ustaljenega vremena.
V vsem letu je na jugovzhodu Panonske nižine 11 singularitet nestalnega vremena,
istih kot v Mariboru je od teh devet. Najizrazitejša je tista v prvi dekadi junija (V3/P1),
ki prinaša maksimalno namočenost v vsem letu. Maribor pa nima tiste beograjske singularitete v prvi polovici februarja (Z2/Z3).
Zmanjševanje števila skupnih singularitet se proti jugovzhodu nadaljuje in od
9 v Beogradu jih je v Povardarju le še šest skupnih. Od avgusta (Рз/Ji) do
vključno januarja (Z<2>/Z2) jih nastopi skupno pet, kot šesto pa lahko štejemo tisto na
prehodu iz maja v junij, ki nastopa na jugovzhodu Panonske nižine teden dni pozneje, v
Podravju pa približno dva tedna pozneje. Sicer v mesecih marec — avgust ni skupnih
singularitet, vsaj po dokumentaciji izbranih treh postaj ne.
Zanimiv je primer v februarju. V Mariboru sihgulariteti ustaljenega vremena
Z2 in Z<3> nista ločeni po vmesni singulariteti spremenljivega vremena, kot je to na
primer v srednji Evropi in tudi v Ljubljani. Združeni sta v eno samo, ki traja od srede januarja do srede februarja. V Skopju pa se ponovi enaka razporedba kot v Ljubljani ( F u r l a n , 1961 ; M a n o h i n, 1941) in v Srednji Evropi (F 1 o h n, 1948;
S c h i i e p p - S c h i r n e r , 1977). To singulariteto bomo srečali še pozneje, sicer
pa se v Povardarju pojavi zelo dobro razvita padavinska singulariteta sredi marca, to
je v dneh srednjeevropske pomladi (Vi).
Razhajanja med singularitetami vzdolž Jadranske obale so večja kot v notranjosti. Časovna skladnost naj bi bila le sporadična. Tak zaključek je prenagljen; je
posledica spregledane razlike v stopnji namočenosti obeh postaj. Razmerje v višini
celoletnih padavin je 2 : 3 v korist Budve, v zimskih mesecih pa je razhajanje še ve31
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čje. Če to upoštevamo, ugotovimo, da je časovna skladnost dobra. Razhajanja so
predvsem v zimskih mesecih, vključno z aprilom, in zlasti v oktobru. Od 12 padavinskih singularitet v Kopru se jih javlja v Budvi 8.
Ponovno je bilo poudarjeno, da o osnovnem tipu vremena odločajo barični makroelementi in zračne mase v njih. Različno vreme v isti zračni masi in istem makroelementu pa je vendarle realnost, ki je ni mogoče obiti. Pri padavinah na primer, ki
so predmet naše razprave, so razlike v času nastopa padavin, njihovem trajanju, višini in intenzivnosti. Te razlike so posledica učinkovanja vremenskih faktorjev, pri
nas predvsem gorstev ( F u r l a n , 1955). Vendar so te vrste vremenskih razlik, ki so
svojske za področje istega makroelementa, časovno omejene morda na teden dni.
Razlike med Koprom in Budvo, ki ne trajajo le nekaj dni, ampak mesece, ko na severu naše obale ni srednjeevropskih singularitet (razen sredi februarja), ne sodijo v
to vrsto. So posledica meje, ki ločuje dve vremenski področji: prvo je kontinentalna
Evropa, v katero se vključuje tudi ozki severni Jadran, drugo pa večina sredozemskega bazena.
Nad trupom Evrope odpove v zimskih mesecih osnovno pravilo, da se proti
ekvatorju, torej nad toplejšo podlago, napredujoči hladni zrak labilizira, zaradi česar
dobimo spremenljivo vreme z ustreznimi padavinskimi singularitetami. Žarkovna
bilanca je pozimi negativna že zaradi kratke dnevne insolacije, nad kopnim pa še
dodatno zaradi pogoste snežne odeje. Kopno je v toliki meri ohlajeno, da pogosto
izostane labilizacija ozračja, ki sicer spremlja prodore hladnega zraka na poti v
južnejše širine. Oslabljenost frontalnih padavin in izostanek (najčešće) pofrontalnih
ima za posledico kontinentalni zimski celoletni padavinski minimum.
V nasprotju s prikazanim razvojem nad kopnim, pač pa v skladu z običajno labilizacijo ozračja ob napredovanju hladnega zraka nad manjše zemljepisne širine,
gre razvoj v sredozemskem bazenu. Morje je relativno zelo toplo in za labilizacijo
polarnega zraka so zato dani najboljši pogoji. Sredozemlje sodi med ciklogenetična
področja prvega reda ( B i e l , 1944; S c h e r h a g , 1948; R a d i n o v i ć - L a l i ć ,
1959). Kolikor južneje od evropskega trupa smo, toliko bolj slabé posledice hladnih
tal, vzporedno pa narašča vpliv »tople podlage«. Vpliv morja je zlasti očiten v mesecih, ko se glavnina hladnega zraka v dolinah pomika preko danega področja: v jeseni, ko napreduje proti severnoafriški obali, spomladi pa, ko se umika nazaj nad kopno severno od Alp. Iz časovne razporedbe celoletnih maksimalnih padavin je vidno, da sta na jugu naše obale to meseca november in februar. Na severu (Koper)
je situacija bolj zamotana. Višku v Kopru, na prehodu iz aprila v maj (V2/V<3>),
ustreza februarski višek (Z2/Z3) na jugu, v Budvi. Da pa je jesenski maksimum podobno kot v Budvi tudi v Kopru, v novembru (Ј<з>/Јз), so verjeten vzrok severnoitalske depresije, ki so značilne za jesenske mesece. Te ne podaljšajo le padavinskih
obdobij. Z vključevanjem najtoplejšega zraka z jugovzhoda stopnjujejo labilnost,
kar povečuje izdatnost padavin in njihovo trajanje ( F u r l a n , 1955). Videz je, da
so temperaturne razlike med morsko vodo in polarnim zrakom največje v novembru
in so zato tudi padavine najizdatnejše vzdolž vse jadranske obale prav v tem mesecu.
Koper in Budva imata po 12 padavinskih singularitet, od teh skupnih 8, in sicer: Zi/Z<2>, Z2/Z3, V2/V<3>, V3/P1, Рз, Рз/Ji, Ј<з>/з in J3/Z1.
Zaključno sliko o časovni skladnosti singularitet spremenljivega vremena na
vseh petih upoštevanih postajah posreduje tabela 1.
Od 14 singularitet, kolikor jih ima Maribor, so tri take, ki pokrivajo vso Jugo32

Tabela 1
Razporedba singularitet po mesecih
Mes/
Mesec
Postaja

I

v.

Maribor

• •

Beograd

• •

»

Budva

•

Vsota/dekada

4

Vsota/mesec

•

•

3

8

1 2

•

•

6

2

VIII

IX

•

•
•

•

•

2

5

•

•

»

•

1

3

5

•

<

•

2

•

•

•

•

•

4

VII

•

•

•

VI

• •

•

• •

•

Skopje

Koper

•

V

IV

III

II

•
•

4 1

5

•

•

2 1

5

2

2

4

•

•

2

5

5

• •

»

ХП

XI

X

•

/i
14

•

•

•

11

•

•

•

11

•

• •

•

12

•

•

12

5

5

60

•

4

1

7

2

5

5

60
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slavijo: v prvi polovici septembra Рз/Ji, novembra Ј<з>/Јз in decembra Јз/Zi. Na
prvi pogled je to malo. Drugačna pa je ocena, če prikličemo v spomin velike padavinske valove in njihovo razporedbo po letnih časih. Na področju Jugoslavije se srečujejo pomladanski (Koper) in jesenski (Budva) višek padavin, pa poletni (Skopje)
in zimski (Maribor) nižek. Res je sicer, da v nobeni od naštetih dvojic ne pride do
ekstremnih razlik; iznenadi pa, da kar dobrih 20% mariborskih singularitet prinaša
padavine v času istega padavinskega obdobja vsej Jugoslaviji. Iz tabele T 1 je vidno
tudi, da so poleg obravnavanih treh singularitet, ki nastopajo na vseh petih postajah,
še nadaljnje štiri, skupne le na štirih postajah: J1/J2 na začetku oktobra, Zi/Z<2> na
začetku leta in Z<3>/Z3 sredi februarja.
Poseben primer je četrta singulariteta. Pojavlja se v presledku dveh tednov, in
sicer: na prehodu iz maja v junij v Povardarju, v prvi dekadi junija v jugovzhodnem
delu Panonske nižine in sredi junija v Podravju (posredno je bila obravnavana že ob
analizi velikih valov). Zaradi tolikšne zakasnitve je ni mogoče prišteti brez pomisleka tistim trem singularitetam, ki so zastopane na vseh petih postajah. Ne glede na
odločitev, ali jo prištejemo v prvo ali drugo skupino, ostaja dejstvo, da je od 14 padavinskih singularitet, kolikor jih ima izhodiščna postaja Maribor, kar 50% takih, ki
so skupne vsaj štirim od petih klimatskih področij. Tolikšen odstotek pa dokazuje,
da so tudi padavinske singularitete v Jugoslaviji časovno usklajene. Prav iskanje tega dokaza je bil glavni namen prispevka.
Vzroki singularitet
Podmeno, da je ugodna slemenitev gorstev glavni vzrok za zadrževanje grebenov nad Srednjo Evropo in sosednjimi področji, z njimi pa tudi singularitet ustaljenega vremena ( F u r l a n 1982), oslabi naslednja ugotovitev: zimske singularitete
spremenljivega vremena so razvite na obalah Severnega Jadrana manj kot na njegovem jugu, čeprav je Južni Jadran bolj oddaljen od gorstev Srednje Evrope. Tako
sklepanje pa je prenagljeno. Gorstva zahodne polovice Evrope pogojujejo zadrževanje g r e b e n o v in s tem rojstvo singularitet u s t a l j e n e g a vremena nad
Srednjo Evropo. Z oddaljevanjem od Srednje Evrope pa naj bi izrazitost singularitet
ustaljenega vremena slabela. Se prav posebno pride lahko do slabitve z oddaljevanjem proti jugovzhodu Sredozemlja, ki je v zimskih mesecih glavno padavinsko področje (C a n t u, 1977; B i e l , 1944; R a d i n o v i ć - L a l i ć , 1959). Prirodno je,
da se ob slabitvi srednjeevropskih singularitet ustaljenega vremena utegnejo ojačiti
tiste spremenljivega vremena. Iz zveznice postaje Budva je res vidno, da je singulariteta Z<2> le nakazana, ker je stisnjena med izjemno razviti padavinski singulariteti
Zi/Z<2> in Z<2>/Z2. Opisani primer ni edini. Medtem ko je v Srednji Evropi singulariteta »pozna jesen« (Јз) dobro razvita, (F 1 o h n, 1954) je v Mariboru še močno
oslabljena ( F u r l a n , 1981), proti jugovzhodu pa sploh izgine (si. 1). Če to
upoštevamo, potem je podmena o odločilni vlogi gorstev s primerno slemenitvijo na
zadrževanje grebenov dobila s to razpravo solidno podporo.
Pojavi se nov problem!
Tabela 2
Časovni razmik med singularitetami na postaji Skopje

Datum
Dni
razlika

15/1

1/2
17

16/2
15

14/3
25

15/5
61

1/6
17

34

31/7
60

5/9
36

6/10
31

5/11
30

3/12
28

42

O skladnosti padavinskih singularitet v Jugoslaviji

Že v »Klima Srednje Evrope« (F 1 o h n, 1954) pritegnejo pozornost datumi
singularitet ustaljenega vremena v jesenskih in zimskih mesecih. Skoraj vse se zvrste
v zadnji dekadi meseca, njihove alternacije pa v prvi. Zaokroženo znaša razlika med
datumom alternacije in glavno singulariteto približno pol meseca, med glavnimi singularitetami pa ves mesec.
Še večjo pozornost pa pritegne časovno zaporedje, ugotovljeno v tej razpravi, v
katerem si slede singularitete spremenljivega vremena v Povardarju. Časovni
razmik (tab. 2) znaša približno pol meseca, češče pa dva, tri ali štirikrat po pol meseca. S to ugotovitvijo pa presenečenja še ni konec. Zakonitost v časovnem razmiku
(v zaporedju singularitet) na jugovzhodu države, torej daleč od glavnih gorstev zahodne Evrope, ne velja le za jesen in zimo, ampak za vse leto. Če primera v Skopju
in Srednji Evropi ne ocenimo kot slučaj, kot igro številk, ampak kot prirodno zakonitost, potem je podmeno o odločilnem vplivu gorstev na valovanje polarne fronte
in rojstvo singularitet potrebno dopolniti.
Valovanje polarne fronte je pogojeno z žarkovno bilanco, ki je različna na različnih zemljepisnih širinah, na morju in kopnem. Različen je tudi delež kopnega in
morja na različnih zemljepisnih šL inah. Posledice samo teh naštetih razlik so tolikšne, da je sistematično polmesečno utripanje polarne fronte praktično nemogoče.
Taka ocena pa rodi misel, da izvor valovanja polarne fronte in s tem tudi singularitet ni v troposferi, ampak nad njo, v stratosferi, verjetno v jonosferi, iz katere naj bi
prihajali impulzi v polmesečnem razmiku. Neenaki odstopi od sistematičnega utripanja polarne fronte, različna izrazitost singularitet in tudi njihov izostanek v posameznih letih pa naj bi bili posledica dogajanj v troposferi.
O vplivu oceanov in kontinentov ter visokih in obsežnih gorstev na valovanje
polarne fronte je bilo v predhodnih razpravah povedanega že mnogo. Odgovor na
vprašanje, kakšen je njihov delež pri hromljenju učinkov, povzročenih z impulzi iz
stratosfere, njihovem ohranjanju ali stopnjevanju, bodo prinesle nadaljnje raziskave.
Takrat bo tudi jasneje, kako je treba dopolniti podmeno o odločilnem vplivu Alp in
sploh zahodnoevropskih gorstev za nastanek srednjeevropskih singularitet.
Ob sklepu razprave še en poblisk. Nemogoče je obiti misel, da obstaja zveza
med polmesečnim ali mesečnim ponavljanjem singularitet in razdelitvijo leta na 12
mesecev. Ni izključeno, da bo prav študij singularitet pripomogel do odgovora, zakaj je bilo število mesecev povečano od 10 na 12. Zaenkrat vemo le, kdaj je do povečanja prišlo, ne pa tudi zakaj.
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ON THE CHRONOLOGICAL COINCIDENCE OF PRECIPITATION
SINGULARITIES IN YUGOSLAVIA
Danilo

Furlan

(Summary)
The discussion is based on the curves of the mean diurnal precipitation values
recorded by the stations Maribor, Beograd and Skopje as the representatives of
continental Yugoslavia and those recorded in Koper and Budva as the representatives of the coastal belt. The curves form two kinds of waves: large ones and small
ones.
The large waves with their maxima and minima confirm the picture of the transitional precipitation conditions in Yugoslavia obtained from the mean monthly precipitation values. The small waves represent singularities. The paper deals with the
singularities of unsettled weather beginning at Maribor which has the same singularities as has Central Europe. Twenty percent of the 14 singularities of unsettled weather tally at all five stations whereas 50 percent of them tally at no less than four
stations. Considering the fact that in Yugoslavia there reign almost inverse precipitation conditions, i.e., precipitation minima in the north and precipitation maxima in
the south occur in the same season, the high percentage of concommitant singularities is somewhat surprising. This concommitance likewise confirms the fact that
Central European singularities occur in the entire Yugoslav territory but with varying intensity.
New, however, is the finding that along the Vardar River the singularities of
unsettled weather occur at the space of about half a month or a multiple of half a
month (30, 45, 60 days).
The fluctuation of the polar front depends on the different radiation balance
between the different latitudes as well as between the oceans and the continents.
Since there is also a difference in the extent of the land and the sea in the different
latitudes the said differences give rise to such discrepancies in the radiation balance
that make regular oscillation of the polar front impossible. The source of the regular oscillation of the polar front and in turn of the singularities seem to lie in the
stratosphere from which the impulses come every half month. The unequal deviations from the regular pulsation of the polar front, the varying intensity of the singularities as well as their nonappearance seem to be the result of events occuring in
the troposphere. Their share in the decrease, the preservation, or increase of the effects due to the impulses from the stratosphere will be revealed by future studies.
Then it will also become clear what should be done to shore up the thesis that the
generation of Central European singularities is greatly influenced by the Alps and
other West European mountain ranges.
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