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S e i d l  F e r d i n a n d :

Dinarskogorski fé n .

Nadaljevanje in konec.

6. Sinoptiški opis vremenskega položaja ob času fena 
in dopolnitve.

(Med besedilom 2 sliki).

1. Bistvo sinoptiške metode. — 2. Ciklona po umevanju В j e r k  n e s-a. 
— 3. Anticiklona po umevanju B j e r k n e s - a  in S t i iv e - ja ,  pofenjeni zrak 
v n je j in anticiklonski fen. — 4. Ciklonski fen v dinarskem področju 6. in
7. januarja in ciklonska iburja 8. januarja 1. 1912. — 5. Obilje na padavini ob 
morski strani Dinarskega gorovja. — 6. Oblačje ob fenu. — ?. Na katerem 
mestu ciklone se pojavlja  dinarski fen? —> 8. Zimski fen 6. in 7. januarja 
1. 1912. v profilu ob črti od Jadrana preko Vzhodnih Alp do Bavarske pla
note. — 9. Poletni fen 25. avgusta 1. 1890. in zaključek po vremenskem pre
vratu я orkanskim viharjem v Dravski banovini. — 10. SHčen fen 18. ju lija 
1. 1930. in prevrat z orkanskim viharjem pri Kranju. — 11. Istočasnost fena 
v oddaljenih področjih. — 12. Barometrovo stanje ob fenu, število ciklonskili 
in anticiklonskih fenov. — 13. Stopnje zračne vlažnosti ob fenu. — 14. Jakost 
in sunkovitost fena. —< 15. Fen v ožjem in fen v širšem pomenu besede. — 
16. Jugozapadni veter dospeva preko Dinarskega gorovja večkrat nepre- 
obražen v fen. — 17. Severozapadni fenu — 18. Dinarskogorska burja. — 
19. Vremenski položaj v Evropi ob dinarskem fenu. — 20. Fen in burja v 
vetrovnem sestavu ob obeh straneh Dinarskega gorovja. — 21. Torišče di
narskega fena in njega klimatni položaj proti Panonski nižavi. — 22. Meto- 
diške izkušnje iz pričujoče razprave.

1. Stojimo sedaj pred vprašanjem: v katerem vzorcu vre
menskih pojavov nastaja fenova struja in na katerem kraju?

Odgovor nam podaja kratek pregled med seboj v enoto po
vezanih vremenskih pojavov, razprostrtih istočasno na obsežnem 
geografskem prostoru. To je sinoptiška pot, ki se je uveljavila v 
meteorologiji poleg starejše statistiške.
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Y pasu zmernega podnebja ustvarja veliki kalorski vre
menski stroj zemeljske oble dvoje ogromne zračne vetrovne 
vrtince: sredotežne in sredobežne ali c i k l o n e  in a n t i c i 
k l o n e .  Y  njih sodelujejo fizikalni činitelji toplote, zračnega 
tlaka in gibanja, oblik zemeljskega površja i. dr. ter oblikujejo 
neskončno menjavo vremenskih vzorcev, med njimi tudi po
sebnosti féna.

2. Jasno predstavo o zgradbi c i k l o n e  sta podala znanosti 
šele ustanovitelja nove šole v meteorologiji, Norvežana V. in J. 
B j e r k n e s  (oče in sin) v dobi od 1. 1919. do 1922. Po njiju na- 
ziranju, ki so ga veščaki splošno priznali in sprejeli, i z v i r a  
e n e r g i j a ,  ki se udejstvuje v cikloni na dostikrat ogromnem 
geografskem prostoru iz  s p o p a d a  ali sukoba d v e h  z r a č 
n i h  g m o t  r a z l i č n e  t o p l o t n e  v s e b i n e .  Mrzel zrak 
pokriva arktiški oddelek zemeljske oble v obliki čepice (kalote). 
Njen rob je „p o 1 a r n a f r o n t a “ in mejna ploskev p o l a r n a  
p l o s k e v  po nazivanju B j e r k n e s - a. Do nje sega toplejši 
zrak južnejših pasov. Mrzli zrak prodira proti jugu, južni sili 
proti severu in vdere tu in tam v mrzlega liki morje v kopno v 
obliki zaliva. Sukanje zemeljske oble zaokreta ti struji, sredo- 
bežnost se pridružuje. Tako nastaja zračni vrtinec, ciklona. V 
njem zavzema topla zračna gmota južni, nekaj nad četrtinski 
izsek, obsežnejšega severnega pa si pridržuje mrzla severna. 
Meja toplega odseka loči hladne polarne in subpolarne vetrove 
od toplih subtropskih; je torej kos polarne fronte. V vrhu toplega 
izseka se uredi za središče ciklone. Stranska kraka tvori zalivu 
v dva oddelka vpognjeni kos polarne fronte. Y  teh dveh krakih 
se stikajo na zemeljskem površju struje obeh zračnih gmot. Sta 
torej značilni s t i č n i  č r t i  (Konvergenzlinien) oziroma stični 
ploskvi.

Na tej stopnji razvoja stoječ je ciklona dozorela za polno 
delovanje. Stična črta, ki meji na vzhodni strani s hladnim od
delkom je k a ž i p o t n a  č r t a  (Kurslinie), ker dotičnica, po
ložena ob njo tik pri središču ciklone, kaže za bližnji čas smer, 
v kateri ciklona odpotuje navadno proti vzhodu ali severo
vzhodu; je torej o d h o d n a  s m e r n i c a .  Kažipotno stičnico 
imenujemo tudi t o p l o  f r o n t o ,  ker je sprednji rob pro
dirajoče tople struje. Spričo potovanja proti vzhodu je topli 
južni odsek desna stran vrtinca, hladni severni pa leva stran. 
Stična črta, oziroma stična ploskev med toplim izsekom in za
padnim hladnim oddelkom ima nazive: h l a d n a  f r o n t a ,
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v d o r n a ,  i z p o d r i v n a ,  p o  d v a l n a  ali p i s n a  č r t a  ozir. 
ploskev (kalte Front, Einbruchslinie, Böenlinie bez. -Fläche). 
Kajti kadar se pomakne naprej z jakim pišem, vdere pod topli 
zrak, ki leži pred njo, in ga izpodrine ali podvali. —  Iznenadno 
dejstvo je, da se ob teh mejnih ploskvah zračni gmoti, ki ju 
razlikuje samo toplina, ne mešata, nego polzita druga nad 
drugo. Mejni ploskvi med njima sta torej p o l z n i  p l o s k v i  
a l i  p o l z i  (Gleitflächen). Vzhodna polzna ploskev se na
giblje jako plitvo: za nekaj manj kot eno lokovno stopnjo; 
zapadna jačje, deloma strmo. Trigonometrijska tangenta za 1° 
znaša samo 001746 pri polumeru r =  1. Naklonsko razmerje je 
torej približno 17 : 100. Toda računajmo z velikimi obmerami vre
menskega stroja v prirodi! Nad krajem, ki je od tople fronte od
daljen samo za 100 km, lebdi plitvo nagnjena polzna ploskev že 
v višini t'7 km, in v daljavi 300 km v višini 5 km. Le-ta se pro- 
stira že v višini srednje visokih oblakov, 4000— 5000 m, ki se po- 
gostoma prikaže v obliki sive srednje oblačne preproge (alto- 
stratus, Ast).

Ko zaigrajo v cikloni zračne struje, pomaknejo lahki, topli 
in vlažni zrak južnega oddelka preko tople fronte na sosednjo 
vzhodno, težjo hladno zračno gmoto s tal na polzo in ga pola
goma dvigajo, s tem pa tudi ohlajajo. Vlaga v njej se zgosti v 
sivo oblačno, na videz vodoravno plast, ki prepreže nebo. Na 
svojem sprednjem robu doseza preproga višino omenjene sive 
srednje oblačne preproge (Astr), na nižjem oddelku pa se utegne 
namnožiti v temno oblačje (Nistr). Iz nje pada dalje časa tra
jajoč ali pršec ali drobno kapljat dež oziroma sneg ob lahkem 
vetru od S ali SW, ki veje nad narivno polzo. Dež pada daljši 
čas in na širokem pasu ob stični črti (cca 500 km). Kadar nas na
predujoča ciklona privede v topli izsek, se toplina zraka dvigne, 
padanje zračnega tlaka ustavi, oblačna preproga mine. Upanje 
na lepo vreme se zbudi. Varajoče upanje! Kajti v nekoliko urah 
dojde pišna črta. Tudi ob njej ostaja hladna, torej težja zračna 
gmota pri tleh, toda krepko prodiraje jo vriva veter od W  ali 
od N W  p o d  lažji zrak toplega izseka, da ga liki klin izpodrine 
ter krepko dvigne. Dvignjena vlaga toplega zraka se zgošča v 
mogočen oblak, ki se opazovalcu pokaže na W N W  v podobi gro
zeče temne oblačne stene in se hitro širi proti nadglavišču na 
nebu in še čez. Barometrovo stanje se naglo znatno dvigne, 
občutno hladen polarni zrak pritisne v kratkem, toda dostikrat 
viharnem ali celo orkanskem pišu. Ob nagli zgostitvi velike mno
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žine vlage se budi mnogo elektrike. Bliski in strele švigajo po 
zraku in mogočni gromi ga pretresajo ob črti, ki koraka včasih 
v dolžini več tisoč kilometrov preko dežel (frontna nevihta), toda 
v primeroma ozkem pasu (70 km). Iz oblaka pada dež v nena
vadni množini v debelih kapljah, stopnjevan v silen naliv iz 
„utrganega oblaka“ in toča ga spremlja; pozimi nastopa sneg v 
velikih kosmali. Po nevihti in nalivu se nebo jasni, vendar sledi 
prvi pisni črti lahko še druga; a to spremljajo milejši pojavi. 
Meteorološki činitelji se torej tudi ob pišni črti temeljito pre- 
minjajo in opozarjajo na odločilni, pa šele v novejšem času 
spoznani pomen obojih črt stičnic ob mejah toplega zraka in po
larnega.

Okoli središča ciklone se zračne črte zvrščajo v ogromen 
vrtinec, zasukan v smeri, ki je nasprotna pomikanju kazalca na 
uri. Toda ta vrtinec ni središčno someren. Vladata ga glavni 
stičnici in ne središče. Je torej samo navidezen vrtinec. Polumer 
mu dostikrat sega do tri tisoč kilometrov na okoli preko dežel in 
morij. Zračni tlak v vrtincu raste proti obodu ciklone do srednjega 
ali normalnega zneska 760 mm red. n. m. gl., v sredini ostaja 
torej najnižji, potisnjen do 730 mm ali še niže. Odtod nazivi: 
b a r o m e t e r s k a  n i ž i n a  ali d e p r e s i j a  ali b a r o m e -  
t e r s k i  m i n i m  (Tiefdruckgebiet). Ciklona je področje ve
trovnega, oblačnega in deževnega vremena.

3. Po odišli cikloni se tlak v zraku še nadalje dviga in 
namestu njenega globokega in širokega valovnega dola se gradi 
visok in širok valovni vrh. Predstavlja ga b a r o m e t e r s k a  
v i š i n a  ali e l e v a c i j a  ali a n t i c i k l o n a  ali b a r o m e -  
t e r s k i  m a k s i m  (Hochdruckgebiet).

Y  anticikloni ima široko središče z najvišjim zračnim tlakom 
(780 mm in čez) skoro miren zrak. Okoli njega se vrstijo izobare 
od stopnje do stopnje nižjega tlaka na redko, gradienti in temu 
primerno vetrovi so slabotni. Samo ob posebnih orografskih pri
likah n. pr. ob dinarski obali Jadranskega morja utegnejo gra
dienti narasti zaradi izredno stopnjevanega toplinskega na
sprotja med toplim morjem in mrzlim gorskim zaledjem pozimi do 
izredne jakosti v a n t i c i k l o n s k i  b u r j i .  Odtekanje zraka 
od središča navzven se spričo sukanja zemeljske oble uredi kot 
sredobežni protivrtinec ciklonskemu sredotežnemu vrtincu. Ra
dialne smeri vetrovnega odtakanja se zasučejo v smeri pomika
nja kazalca na uri. Y  nasprotju gibki cikloni je anticiklona zelo 
stanovitna, drži se rada žilavo na istem mestu razprostrta preko 
celin in morij v velikih obmerah. Trajno odhajanje zraka na ze
meljskem površju kaže, da anticikloni v nadomestilo prihaja
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zrak v prosti zračni višavi proti središču in se ondi spušča navzdol 
in nad zemskim površjem navzven —  v ciklono, v le-tej proti 
središču in od tu v višavo, kjer se vrača v anticiklono v večnem 
kroženju. Padanje zraka v osrednjem oddelku anticiklone z vi
šave v nižje, gostejše zračne sloje ga dinamsko ugreva in osilia. 
Morebitni oblaki v takem zraku izpuhtijo. Anticiklona znači torej 
vobče mirno, suho, jasno vreme. У  poletju prevladuje ob dolgem 
svetlem delu dneva pridobivanje toplote —  dnevi so čim dalje 
toplejši; nasprotno pa pozimi prevladuje dolgotrajno ponočno 
izžarkovanje in nastaja čimdalje ostrejši mraz. —  Ponočno iz
žarkovanje ima še drugo posledico. Kadar toplota pade pod 
rosišče, se vlaga zgosti v m e g 1 o. Le-ta se drži zlasti v kotlinskih 
dolinah, kjer zrak ne odteka v dovoljni množini. Tedaj zaostaja 
in je  potem izročen nadaljnjemu hladnenju po izžarkovanju. 
Na kotlinskem dnu se nabere najmrzlejši zrak liki mrzlo jezero, 
nad njim leži ali lebdi nizko nad tlom gosta megla nekaj stotin 
metrov na debelo. Gorske višine mole tačas iznad megle in imajo 
nad seboj vedro nebo. Kopljejo se celo v nenavadno blesteči 
svetlobi. Naravnost došlim solnčnim žarkom se namreč pridružu
jejo  žarki, ki jih odbija srebrnobelo površje meglenega morja. 
Ozračje je v višinah, ki ležijo nad meglo 500— 1000 m nad kotlin
skim dnom, toplejše nego na dnu, in sicer podnevi in ponoči. 
Ugrevek torej ni uspeh solnčnih žarkov. Y  Ljubljanski kotlini 
s prišteto Gorenjsko krajino se ta pojav n a r o b e n  j e  u s 1 o - 
j  i t v e topline (spodaj mrzlo, više topleje, še više zopet mrzlo) 
ali t o p l i n s k e  n a r o b e n j o s t i  ( i n v e r z i j e )  opozorijivo 
ponavlja zlasti pozimi, pa tudi v hladnih jesenih. Ta pojav se 
ustvarja, kadar se je nastanila anticiklona s svojim jedrom nad 
Srednjeevropskimi Alpami, tako da je  tudi še njih vzhodni 
oddelek v njenem območju. Padaje z vedre višave polega zrak 
nad njo, jasni nebo in izpostavlja kotlinske doline izžarkovanju. 
Ohladneli višinsiki zrak odteka tudi z gorskih pobočij in se zbira 
na dnu dolin.

Ako leži nad Dinarskim gorstvom in Vzhodnimi Alpami 
obsežen barometerski maksim z jedrom nekako nad Malo 
Azijo, tedaj veje lahek jugozapadni veter preko Vzhodnih Alp  
in Dinarskega gorstva. Padaje s proste višave jasni nebo in iz
postavlja zemeljsko površje izžarkovanju. Ohladneli zraik od
teka z gorskih pobočij in se zbira na dnu kotlinskih dolin v 
mrzlo zračno jezero. Y  njem se razgrne megla. Gorske višave 
obliva nečutno padajoči zrak ter se dinamsko ugreva in obkratu 
sahne. Dobiva torej fenova svojstva. Pristoja mu naziv: p o - 
f e n j e n  z r a k .  Odtaka ga rahla, neopažena horicontalna kom
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ponenta nad meglenim morjem proti robu barometerskega ma
ksima. Površje megle je zanj o d t o č n a  p o 1 z n a p l o s k e v  
(Abgleitfläche, S t ii v e, 1922).

Včasih se umika anticiklona proti jugovzhodu, za njo pa 
prihaja atlantska depresija. Tedaj nastopi lahko položaj, da 
anticiklona še pošilja jugozapadno strujo preko Dinarskega 
gorovja in nam naklanja a n t i c i k l o n s k i  f e n  ob nasičeno 
modrem nebu in v srednji jakosti.*

Sliki 1. in 2. Vremenska zemljevida za dan 7. januarja 1. 1912.
Na podlagi vremenskega zemljevida, ki ga je  izdala Zentralanstalt für Me
teorologie u. Geodynamik na Dunaju, priobčil A. D e f a n t  v svoji knjigi: 
W e t t e r  u n d  W e t t e r v o r h e r s a g e  (Synoptische Meteorologie), Leip
zig u. Wien, Deuticke, 1926. B a r o m e t e r s k a  d e p r e s i j a  n a d  S r e d n j o  
E v r o p о. Y sl. 1. izobare, topline poedinih opazovališč in fronte: vrsta črnih 
zaokroženih zobcev predstavlja t o p l o  f r o n t o ,  vrsti trikotnih zobcev pred
stavljata pisni fronti in sicer vrsta črnih trikotnikov p r v o  p i s n o  f r o n t o ,  

vrsta belih d r u g o  p i s n o  f r o n t o .

* Tak fen smo imeli v Dravski banovini dne 8. avgusta 1. 1928. Bil je  
usoden za vas Jezero ob Cerkniškem jezeru. Slučajno nastalo priliko je  fen 
raznetil v požar, ki je  upepelil vso vas. — V severnoalpskem fenovem pasu 
(v Tirolah in v Švici) poziv lje jo  prebivalstvo ob času fena na povečano pre
vidnost z ognjem. Fen in burja sta zakrivila že marsikatero požarno nesrečo, 
ki bi jo  bila previdnost ljudi lahko zabranila.
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4. Ob nadaljnjem umikanju anticiklone se nastanja depre
sija na severni polovici Srednje Evrope, v njenem področju 
barometer pada in kadar izobare toplega sektorja teko približno 
pravokotno preko Dinarskega gorovja zaveje ob njih c i k l o n -  
s k i f en.

Dejanski tak primer nam nudi 6. d a n  j a n u a r j a  l e t a  
1 9 1 2 .  Globoka depresija s središčno izobaro 740 mm je obkro
žala Varšavo, njen viharni vetrovni sistem je segal ob 7h z ob-

V sl. 2. se predstavljajo: 1) fronte, 2) vetrovni sestav v obliki zračnih s t r u j 
n i h  č r t in sicer pom enjajo dvočrtne puščice v toplem izseku depresije 
t o p l o  s t r u j o ,  enočrtne puščice v hladnem izseku hladno (polarno) strujo; 
3) s poševnimi sporednimi črtami osenjeni prostor predstavlja pas oblačja in 
dežja ob frontah, v Osrednjih Alpah in v Dinarskih, Kamniških ter Karavan

ških Alpah (ta pas dostavil avtor pričujoče razprave).

krajno izobaro 760 mm do preko Sardinije in do Aten s polu- 
merom 1800 km. Onstran te mejne črte je  zračni tlak rastel i 
na SE i na SW. Na južni strani Srednjeevropskih Alp se je na
stanila —  kot člen iste družine ciklon —  mala stranska depre
sija. Pod vplivom toplega južnega sektorja glavne depresije se 
je v Ljubljani dvignila —  to izpričuje tab. XVII. —  že zjutraj 
toplina od — 11° C prejšnjega dne na 6 4° C in je obkratu upadla
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vlažnost od 82 na 65%. Ob 14h je toplina narastla na 9-l ° C  in je 
zrak osehnil sredi zime na izredni znesek 35%. Zvečer ob 21h je 
izkazanih 2-6° C in 72 % ■ Veter je bil ob istih treh obrokih: W 4, 
SSW2, SW 3. Oblačnost je  označena s števili 10, 6, 3 po običajni 
deseiterodelni lestvi. Vladal je torej ves dan zmeren fen z brzino
5-7 ms z vsemi svojimi učinki. Na jadranskem znožju Dinarskega 
gorovja v Gorici ob Soči izkazuje zapisnik 5*1, 7-4, 4-6° C ; 95, 88, 
94%, ves dan oblačno nebo (10, 10, 10) in brezvetrije zjutraj in 
zvečer, popoldne pa SW a, ki utegne samo dim odklanjati. Ondi 
je torej vladala šibka, topla, vlažna, že znatno ohlajena sub
tropska struja s polno oblačnim nebom. Vobče mrzla in meglena 
zimska Ljubljana pa je bila zjutraj in popoldne za čudo toplejša 
in tudi vedrejša od slavljene solnčne Gorice —  dasi je obe mesti 
ogrevala ista zračna struja! Na poti od jadranskega vznožja 
preko Nanosa proti Ljubljanski kotlini je sicer topla subtropska 
struja potrosila precejšnji del svojega toplotnega zaklada za po
dvig na gorsko višavo in na potu preko širokih, zimsko razpo
loženih planot, toda potem je toneč v Ljubljansko kotlino imela 
priliko, da se na termodinamski način pretvarja v fen in tako 
pokriva izgubo. V istini jo je  vso premogla ter dosegla še čist 
presežek.

Varšavska depresija s 6. januarja je z izredno brzino šla 
svojo pot proti Uralu. Naslednjega dne je ni bilo več na evrop
skem pozorišču. Za njo pa je prihitela druga atlantska depresija, 
ki je 6. januarja stala s svojim središčem še ob zapadni obali 
frlandije. Hitela je z brzino 2000 km v 24 urah in je ob 7h 7. j a - 
n u a r j a  dosegla Nemčijo pri Dresdenu (sl. 1.) s središčnim 
zračnim tlakom 732 mm; to pomen ja ogromni zinesek 30 mm pod 
normalnim stanjem. Tolika nižina zračnega tlaka in pa tesno 
nagnetene izobare naznanjajo na vseh straneh viharne vetrove. 
Slika 1. kaže potek izobar in slikal 2. smeri zračnih struj, to je 
krivulj, ki v vsaki točki naznanjajo smer ondi vladajočega 
vetra s tangento. Označene so nadalje črte stičnice ali fronte, 
ki so odločilne pri razdelitvi vremenskih činiteljev v zgradbi 
ciklone. Izobare so na križiščih s stičnicami nekoliko kolenasto 
nalomljene. Topla fronta gre od središča ciklone pri Dresdenu 
preko Češkoslovaške, nadalje mimo Dunaja in Budapešte na 
Beograd in dalje preko Jugoslavije in Grčije mimo Aten v dol
žini 1800 km. Glavna hladna ali pišna fronta se usmerja od iz- 
vorišča preko južne Nemčije, preko sredine Francije, preko
račuje Biskajski zaliv in severno Španijo ter gre odtod na 
Atlantski ocean. Druga pišna črta poteka nekoliko severneje, 
prestopa Rokavski zaliv ter se spušča preko Scilly-skih (Kosi-
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Topla zračna struja v dneli 6. in 7. jan. 1. 1912. viharno prodira preko Dinarov, Kamniških Alp, 
Karavank in Osrednjih Alp ter se spušča v doline preobražena v fen.

XVII.

Ime fcraia Zračni tlak Toplina Relativna -p Oblačnost Veter, Pada-Ime Kraja ^  vlažnost J j  Desetine smei. in jakost vina
m nadmorska mm О т . n n vidn. neba J --------------

------------ i------------- i----------------------------------------- i------------- i---------------------------1------------- i------------ 11 'I  ------------- i-------- i--------------------------i---------------- i---------------  O bli-visina, in 7h I u  j 21 7h [| 7h | 14 | 21 || 7 h | 14 | 21 |[7 h | 14 | 2 1 1| 7h | 1* | 21 | mm ka

5. jan. Dan pred fenom.

Gorica 94 7502 494 472 7594 SO 9'3 6’8 83 78 93 10 10 10 — 0 —0 —0 Г1 .
Gomanjče 940 — — — — 3*4 4*0 3'1 — — — =  — =  S2 S, S4 23‘6 •
Ljubljana 306 731-6 299 2T 5  59'6 - 1 1  34 7'1 82 84 86 7 10 10 NW, NE, SW4
Obir 2044 589 8 87'8 8 f8  — — 1'0 — 1'8 — S'8 64 86 89 9 9 =  W2 SW8 SW7 58 *
Celovec 450 717 8 I5-7 134 582 -  ГЗ 34  34 89 70 68 10 0 =  N, - O  Ei 21 *
Sonnblick 3107 513 7 125 09-3 — - 9  2 -  8'2 — 9'8 100 100 100 =  6 =  WSW3 SW3 W2 9‘6 *
Innsbruck 580 707-7 03’2 02’7 58'9 1'3 5'1 1‘7 100 91 93 =  2 =  - 0  - 0  - 0

6. jan. Prvi fenovni dan.

Gorica 744-0 44 6 40'7 7534 5'1 74 4'6 95 88 94 10 10 Ю - 0  SW, - 0
Gomanjče — — — — 2-5 3'9 3‘7 — — — =  =  =  Ss Sa S4 16 •
Ljubljana 724'9 25'3 21’8 52'0 64 9‘ 1 2’6 65 35 72 F 10 6 S W4 SSW , SW3
Obir 582-9 83-8 79‘9 — -  7'8 -  7'4 -  7’6 61 67 71 =  3 9 SW4 SW, SWe
Celovec 7134) 12'7 08'1 53’3 0'4 44  — 0’8 90 47 80 F 10 3 5 - 0  NW, NW2
Sonnblick 506-9 06'2 02’8 — -1 6 4  -15'5  -13 '0  93 95 97 =  10 =  NW, WSW, SWe 61 *
Innsbruck 704-3 02-2 695'5 S5'l 1'9 44 18 65 58 92 F 10 10 10 SW3 —0 W3 5’3 '  *

7. jan. Drugi fenovni dan.

Gorica 735-3 324 31'5 744’3 5'8 6-2 4'2 97 94 96 10 10 5 —0 —0 —0
Gomanjče — — — — 44) 5-1 1'8 — — — =  =  7 S4 S4 SWj 0'6 •
Ljubljana 715'9 13'0 114 42'5 7’0 9'7 5’fi 72 61 77 F 10 9 0 S2 W4 W 2
Obir 574-8 74-0 73-4 — - 5 2  — 4 4  — 5 4  97 100 86 =  =  4 SWe S2 SE5
Celovec 701'4 09'5 »9'2 404 3 1 3'9 0 4  51 60 88 F 3 9 0 SW2 SW, SW, 0’3 •
Sonnblick 50Г9 00'0 499 9 — -1 0 ’8 -10'7  -1 2 4  97 97 96 =  10 =  WSW3 WSW4 Ws 19 9 *
Innsbruck 691-9 89-2 92-7 42'0 08  24  2-9 98 94 92 *) 10 10 10 W , —0 —0 11'7 •

8. jan. Dan po fenu.

Gorica 7434 50-7 54'5 752'5 5'0 6'5 — 1‘2 14 23 59 В 0 0 0 Ns WNW, —0
Gomanjče — — — — — 4 '1  — 1'2 — 8‘2 — — — В 3 0 0 NEj NE4 NE3
Ljubljana 725'7 314 35-6 53'3 ГЗ 3'2 -  2‘6 57 36 52 NW 0 0 0 NW6 NW5 NW,
Obir 580-7 85-8 88'6 — -13'8  -14 '2  -14'2  86 61 74 В 4 4 0 NE, W3 NWa
Celovec 715'2 17'9 224 55'8 -  2‘2 1'0 -  4’0 34 31 64 В 0 4 0 N3 NW, NW,
Sonnblick 5024 07-1 10'8 — -25'5  - 23-6 -2 2 'l  90 88 90 В 10 =  =  Ns NEa 0 1Г6 *
Innsbruck 707-9 11‘2 13'1 604) - 3 '7  - 0 ’9 — 44  75 45 65 NW 1 10 2 - 0  NW3 —0

*) Fen v Salzburgu.
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tarjevih) otokov istotako na ocean. Topli sektor med toplo in prvo 
hladno fronto predstavlja veličastno, 1800 km široko reko toplega 
zraka došlega z Atlantskega oceana preko Azorskih otokov in 
sosednje Afrike na Sredozemsko morje s toplino 14° C, ki se v 
zimskem času —  naravno —  na potu preko Francije, Italije, 
Jugoslavije nekoliko unese (Zagreb 9°, Dunaj 9°). Sprednji rob 
in širino tople velereke predstavlja topla fronta, levo obalo pišna 
fronta; desna obal poteka neznana v severni Afriki. Onstran 
front vlada zimski hlad severnega pasa; in sicer nad širno, ce
linsko izžarkujočo planjavo Rusije oster celinski mraz, na evrop
skem zapadnem severu (Anglija, južna Skandinavija) po oceanu 
omiljen mraz. Meja med toplim zračnim telesom in mrzlim je  
ostra, posredujoč prehod ustvarja edino le stopnja med prvo in 
drugo pišno fronto. Ta dan je  bil v Gorici enak prejšnjemu, 
Ljubljani pa je prinesel še toplejši in živahnejši SW-fen.

Naslednjega d n e  (8. j a  n.) je bila razvrstitev zračnih 
gmot že zopet temeljito premenjena. Srednjeevropska depresija je  
bila odbrzela proti Kaspijskemu jezeru. Zaostal je samo zasnutek 
stranske depresije, pomaknjen na južno polovico Jadranskega 
morja v obliki vrečaste izbokline izobare 745 mm. Stanovitni 
činitelj, azorski maksim, se je krepko pomaknil preko Španije 
in Francije ter je ob severni strani Alp še v obliki klina posegel 
v Dinarsko zaledje tja do Sarajeva. Nebo se je  v njegovem pod
ročju izjasnilo, izžairkovanje je  privedlo zmeren zimski mraz 
(— 2° v Celovcu in Sarajevu, —  13'8 na Obirju). Jadransko morje 
pa je  v južni polovici ohranilo svoj toplotni zaklad (10— 12° C). 
Iz takove bližnje soseščine nasprotij v toplini in v zračnem tlaku 
(745 mm ob Jadranu, 760 mm ob severnem znožju Alp) je vzklila 
viharna ciklonska burja ob severni in ob vzhodni Jadranski 
obali (7h Gorica ob Soči N5, zračna toplina 5° C z dinamskim pri- 
dobitkom in istotako dinamsko, prav puščavsko vlago 14%, 
Zadar NE 8, Reka vlažnost 7, 14, 21" 20, 05, 25%).

S temi opazkami zaključeni pregled znamenitega štiridnev
nega vremenskega dogajanja bodi osnova zasledovanju stav
ljenega vprašanja o podrobnih pogojih, ki uprizarjajo in vzdr
žujejo nenavadno fenovo strujo.

Ko dojde široka reka azorskega zraka preko Sredozemskega 
morja, Italije in Jadranskega morja, zadene ob Dinarsko gorovje. 
Toplo strujo žene proti severovzhodu višji zračni tlak azorskega 
barometerskega maksima, ki jo je izprožil. Žene jo proti sre
dišču ciklone (6. jan. 1. 1912. pri Varšavi, dan potem pa pri Dres- 
denu). Pomikajočo silo predstavlja barometerski gradient in se 
pojavlja kot veterska brzina ali sila. Le-ta dviga došli medite-
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XVIII.

Jan. Febr. Marec Apr. Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. Leto

G o m a n j č e  (Hermsburg) 937 m 
1901 -  1915, 15 let

A. Povprečno število dni z vetrom iz SW- četrti neba ob 141'

15-0 j  15-3 J 18-7 j  16-4 j  19-2 | 17’7 | 18’9 | 19'5 | 16'5 | 179 | 15-9 |  184) ||209'

B. Povprečno število dni z meglo ob dneh z vetrom iz SW-četrti neba ob 14h

6-2 J  7-9 [ 8-8 [  6-3 I  6-0 I  4-3 | 1*3* |  1'7 |  4'6 |  8‘5 |  9'7 |  116 [ j  76'

Števila oddelka B. v odstotkih števil oddelka A.

Zima Pomlad Poletje Jesen Leto

53 39 13 45 36-8

III. Povprečna množina padavine, mesečne in celotne,, mm 

179 I  247 J  293 j 193 | 208 | 191 |  172* |  172* |  237 j 352 j 345 j  462 J j  3051

IV. Povprečno število dni s padavino 

12-9 I 15-1 I 16-3 I 15-8 I 15-7 I 15'5 I 13'3 I 11'4* I 13'7 I 14‘9 I 14'3 I 160 II174-9

V. Največja padavina v enem dnevu, mm

147 129 138 103 86 107 96 121 112 197 167 238
238

1Г.ХИ.
1901

C r k v i c e ,  1050 m, v Krivošiju 
1888 — 1909, 22 let, Jul. Hann M. Z. 1910

Povprečna množina padavine, mm 

476 J 471 J 497 | 459 | 277 | 157 | 66* | 68* | 244 | 565 | 683 j 679 || 4642

Povprečno število dni s padavino

12-7 I 13-4 j 13-9 J 13-8 J 13-0 | 115 j 7'1 j 5‘6* j 84) | 13’5 | 13‘0 | 14*4 j| 139*9

Največja padavina v enem dnevu 440 mm
„ „  „  „ mesecu 1788 mm, april 1908
„  „  „  „ letu 6135 mm, leta 1901

najmanjša „ „ „ „ 2777 mm, leta 1894



ranski zrak kvišku ob gorskem pobočju s primerno komponento 
v višje, hladne lege in ga približuje nasičenosti. Vlaga se v istini 
zgošča v višini rosišča v meglo, ki zastre gorske višave, recimo 
Učke in Snežnika — alko usmerimo pogled na severni konec Ja
drana — pa se opazovalcu, gledajočemu z nižine, kaže kot 
oblačje, ki zastavlja gorske vrhove.

To dejstvo izpričujejo zapiski meteorološkega opazovališča 
v gozdarski koloniji nazvani G o m a n j č e  (Hermsburg), odda
ljeni 20 km v severni smeri od morsike obale pri Sušaku in Reki 
v nadmorski višini 937 m na južnem planotnem vznožju visoke 
piramide Postojnskega Snežnika (1796 m) v mali visoki dolinici 
odprti proti jugozapadu, torej proti morju. Seve r n oz ap ad n o po
bočje dolinice tvori gorska panoga Orlovice, ki je odrastek od 
Snežnika. Mnogoletni vneti opazovalec je bil višji gozdar 
N o v a k  J o s. Iz 15 letnikov njegovih skrbnih zapisnikov so 
posneti podatki tabele XVIII. Prvi med njimi sporočajo, da veje 
nai Gomanjčah veter iz jugozapadne četrti obzorja ob popoldan
skem opazovanju 209 dni v letu, to je 57 % celotnega števila dni. 
Z njim prihaja toplotna energija, vlaga in oblačnost, noseča iz- 
podnebno vodo. Ostali dnevi izpričujejo, da poleg tega prvega 
vladajočega števila pripada nasprotni četrti z vetrom od NE, 
druga vladajoča smer. Izražata se v tem nasprotju dve vremenski 
vladavini: prva, splošna gospoduje v celokupnem zmernem, pasu. 
Ta ustvarja ciklonsko borbo med subtropsko in polarno zračno 
strujo. Druga je samo krajinska (regionalna) in se udejstvuje ob 
meji med morjem in kopnim. Le-ta pobu ja redno (periodno) me
njavo morskega in celinskega zraka v obliki m o r s k e g a  v e t r a  
usmerjenega z morja pravokotno na obalno črto podnevi, in pa 
k o p e n s k e g a  v e t r a ,  usmerjenega s kopnega na morje po
noči. Ob Dinarski obali veje morski veter praviloma iz SW in 
kopenski iz NE. Ciklonska vladavina deluje v dvovalnem tiru 
v dobi leta ter vrhu je spomladi in v jeseni, krajinska pa se javlja 
z enostavnim valom, ki vrhuje v poletju in dolu je pozimi. Opa
zovalec vobče ne utegne razpoznavati izvorišče vetra nego napi- 
suje v svoj uradni zapisnik samo njega smer.

Tabela naznanja, da povprečna števila dni s strujo iz jugo
zapadne četrti v Gomanjčah rastejo od najmanjine v januarju 
(15 dni) do poletnih mesecev (19 dni), dosegajo pa tudi vrhujoče 
zneske ob maju in oktobru (19 oz. 18 dni). Kolebajo torej na 
videz brez izrazitih skrajnosti. V svitu gorenjega umevanja pa 
izpričujejo, da se v njih zlagata (interferujeta) višeredni ci- 
klonski dvojni val in regionalni enostavni val morskega vetra.
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Opozori jivo je veliko število dni, ko je vlaga, ki jo prinaša 
veter iz jugozapadne četrti neba ob 14h zgoščena v meglo. To šte
vilo obsega 77 dni v letnem povprečku. Pozimi je kar dobra po
lovica popoldnevov takih, ko veje ali južni ali jugozapadni veter 
(zapadni veter se po zapisnikih zelo poredkoma javlja), zavita 
v meglo; to je 53% od vseh zimskih južnih dni; spomladi 39, je 
seni 45, poleti samo 13% od južnih dni svoje dobe. Podoba je, da 
je to izrazito kolebanje v zvezi z višino zgostitve vodne pare. Ta 
višina se dviguje od zimskega najnižjega zneska proti poletnem 
najviše ležečem in potem zopet upada. Potemtakem bi bile Go- 
manjče pozimi v polovici dni z jugozapadnim vetrom že nad 
zgostitveno mejo v megli, v drugi polovici dni pa ne mnogo pod 
njo.

Ako jugozapadni veter v gorski višini dovaja obilno toplo 
vlago z neovirano silo vztrajno po cele dneve, tedaj se megla 
oz. oblačje na priveterni strani gorovja lahko silno namnoži in 
primerno ohlajeno izpušča mnogo dežja oz. snega. Ker smemo 
smatrati, da veljajo prilike vladajoče pri Gomanjčah v bistvu za 
vso jadransko stran Dinarskega gorovja in pridruženih Julijskih 
Alp, tedaj bi bil pojasnjen prvi glavni činitelj, ki naklanja tej 
strani dolge gorske panoge znano nenavadno in iznenadno obilje 
na dežju. To dejstvo je tem umljivejše, ako upoštevamo, da topla 
atlantska struja prišedši s širine Azorskih otokov zgoščuje v 
oblak del svoje obilne vlage že spotoma. Tako je v zgledu dne
7. jan. 1. 1912. nebo že nad Sredozemskim morjem vzhodno od 
Algirskega poldnevnika bilo oblačno. Čeprav so Apenini pre
stregli del moče iz te oblačne plasti, je  vendar še brez vrzeli 
zastirala nebo ob Dinarski obali (po sporočilih tega dne z mete
oroloških opazovališč) in se pridružila zgostitvi, ki jo povzroča 
podvig vlažnega vetra navkreber ob Dinarskem gorskem po
bočju. Enak oblačni in deževni pas kakor ob Dinarskem sred
njem in visokem gorovju izkazuje vremenski zemljevid 7. jan. 
1. 1912. v sl. 1. na Srednjeevropskih Alpah. Temu pasu pristoja 
pridevek: oblačni in deževni pas na narivni ploskvi s stopnje
vano učinljivostjo na priveternem gorskem pobočju.

5. Ta pas je znan po svoji večstranski klimatni izrednosti. 
Odlikuje ga nepričakovana toplotna ugodnost, ki je posledica 
prisojne lege in v zvezi z njo enako presenetljiva južna flora in 
favna. Dalmatinska obal ima vseskozi višjo toplino nego v enaki 
geografski širini vzhodna obal Italije (H an n). Manj povšečna 
je kraška burja, morebiti tudi obilna izpodnebna padavina. V 
novejšem času je mojster H a n n v ponovnih obvestilih v stro-
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kovnem časopisu (Meteorol. Ztschr. L 1890, 1894., 1899., 1910.) 
opozarjal na svoje odkritje, da se odlikuje jugozapadno pobočje 
Dinarskega gorovja po „najobilnejši padavini, ne samo v Evropi 
nego v vsem zmernem klimatnem pasu severne polute; ondešnje 
vsote bi celo v tropskem pasu veljale za prav velike“ (Meteo
rologie, 1926, stran 375). (Gomanjče 937 m, povprečna celoletna 
vsota padavine 3051 mm, Crkvice 1050 m, pa v Krivošiju nad Ko
torskim zalivom 4642 mm, Bjelašnica, 2067 m, 2368 mm). „Te velike 
množine padajo v Gomanjčah kakor tudi v Crkvicah pri južnem 
vetru“, pristavlja isti avtor (Met. Ztschr. 1894, 193). Ako si do
voljujem poizkus prilagoditi vzročno zvezo med padavino in 
zračno strujo B j e r k n e s  - ovemu tolmačenju, prihajam do sle
dečih preudarkov. Zapisniki manjših opazovališč zaznamujejo 
vremensko dogajanje redno samo trikrat na dan (7h, 14h, 21h). Ne 
podajajo torej popolne slike. Južna struja toplega sektorja v ci
kloni rada traja daljši čas. Nenadoma pribrzi hladna fronta in 
jo izpodrine s kratkim viharnim pišem od s e v e r o z a p a d a ,  
ki prinaša ogromen naliv in kmalu preskoči v severovzhodno 
burjo. Le-ta nadaljuje padanje dežja zopet za daljši čas. Okre- 
nitev tople in vlažne južne ali jugozapadne veterne struje v smer 
s severno hladno komponento, ki vlago zgoščuje in z ostrim na
stopom povzroča naliv, opazovalec lahko prezre; v zapisniku se 
omenja samo jugozapadna, ali južna struja, in dan je videz, da 
je le-ta povzročila silni naliv. Naslednik severozapadnega pra
vega povzročitelja piša in naliva je severovzhodna ciklonalna 
burja, ki ovaja svojega prednika. Zapisniki opazovališča v Go
manjčah pogostoma izpričujejo to zaporednost. Menda se ne mo
timo, ako spričo plodovitega novega naziranja pripisujemo 
nepričakovano obilne padavine na morski strani Dinarskega (in 
Julijskega) gorovja ne toliko južni veterni struji na topli fronti 
in narivni ploskvi ciklon, tem bolj pa divjemu podvalu polarne 
fronte ob sukobu s toplo strujo, ki je prišla pred gorski zid na
ravnost preko južnega morja, naobiljena z vlago. Poglavitni 
uspeh obojih front za krajevno podnebje je tak, da se padavina 
iz toplega sektorja ciklon povečini prestreže ob obmorskem gor
skem zidu. Kar je potem oblaki preneso še na nasprotno celinsko 
stran, pojema z rastočo oddaljenostjo od vira in zida. Tako so 
nam umljive dejanske celoletne vsote padavine v centimetrih: 
Trst 112, Dol nad Ajdovščino (882 m) 278, Ljubljana 140, Celje 
111; Reka 164, Gomanjče 305, Kočevje 153, Novo mesto 112, 
Krško 102; Mostar 162, Bjelašnica, 2067 m nad. m., 100 km od 
morja, 237, Sarajevo 98 cm. Poleg teh prvorednih virov padavine
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so drugoredni viri, n. pr. krajevne toplotne nevihte v podnebju 
Dinarskega zaledja vobče manjšega pomena v celoletni vsoti 
padavin.

6. Topla zračna struja, ki je došla od subtropskih širin, je 
že na potu preko severnejših širin Sredozemskega morja neko
liko ohladnela. Celo zgostila je del svoje vlage v oblačno plast 
(v visečo meglo, stratus), ki jo javljajo opazovališča v vremen
skem zemljevidu. Ob Dinarskem gorovju zadeva ta plast na že 
ondi ob pobočjih dvignjeno meglo in se spaja z njo. Nadaljujoč 
svojo pot jo poteguje s seboj preko Snežnika, Krima in Roga, 
preko vse 60— 70 km široke planote ob severnem oddelku Di- 
narov. Enako na jugu preko Bjelašnice itd. Ob robu Dinarskega 
gorovja proti nižjemu Posavskemu zaledju se pojavlja nova sila. 
Veterna struja se nagiblje navzdol proti dolinskim in kotlinskim 
nižinam —  komponenta padajočega vetra fena se je  porodila. 
Že pred robom nekako nad zadnjim grebenom gorovja je oblačna 
plast mahoma v položaju kakor reka, ki dospeva do slapske stene 
ali do mlinskega jeza. Od sprednjega roba oblačja se odkrhne 
ozka panoga v slemenitveni smeri N W — SE in odplava pada je  
niže in niže v dosedanji smeri proti NE. Za njo ostaja odkrhana 
stena oblačja in tvori f e n o v  z i d.  Že na početku padanja se 
odtrgana panoga pred očmi pozornega opazovalca deli na ke- 
paste oddelke, ki se osamljeni padajoč dinamsko ugrevajo in 
razplinjajo. To izpričuje, da se prej hladna in vlažna zračna 
struja, ki jih nosi, padaje proti nižavi pretvarja v topli in suhi 
f en. Za prvo odločeno panogo oblačja se odtrga druga in tretja 
in tako nadalje in na to trga na kosminaste oblačke. Fenov zid 
se pomika naprej, ali ker se sproti panoga za panogo od njega 
trga, ostaja za oko trajno na istem mestu. Kmalu je nebo pred 
fenovim zidom posejano z značilnimi fenovimi kosminastimi 
oblaki (Frcu). Na 20 km širokem pasu neba, ki se boči med 
Rogom in nadglaviščem pri Novem mestu našteje opazujoče 
oko približno 20 vrst fenovih oblakov, ki plovejo proti NE. 
Oblaček ima torej približno dolžino 500 m in vrzel enake 
obmere ga loči od bližnje vrste oblačkov. Med trgajočimi se 
vrstami in istotako med kosmino in kosmino iste vrste se po
javlja, ko se kosminasti oblački krčijo in vrzeli med vrstami 
širijo, ali modro nebo, ali pa više razprostrte oblačne plasti 
(Astr in Cist).

Ko so se fenovi oblački ločili med seboj, plavajo izprva še v 
vrstah N W — SE vzporedno z gorovjem in s fenovim zidom. Na 
nadaljnjem potu nad dolino ob Krki proti Novemu mestu —  
enako nad Ljubljansko kotlino —  se navrstanost ruši in izgublja.



Ves pojav spominja na valovanje vode, ko je prekoračila 
mlinski jez in odteka na nižji stopnji pred jezom, razgibana v 
penečih valovih. Tudi ti so izpočetka v vrstah, pa kmalu priha
jajo v nered. V prispodobi obeh pojavov tiči pač fizikalno jedro
—  eno in isto v obeh in ovaja pojasnitev, podano v sledečih be
sedah: valovanje nastaja ob meji dveh sredstev (medijev) ne
enake gostote, ki se zatorej gibljeta z neenako brzino. To sta voda 
odtekajoča izpred jeza v dotiki z zrakom nad seboj, in pa struja 
jugozapadnega oblačnega zraka nad mirnim ozračjem doline ob 
Krki oziroma kotline pri Ljubljani. Podoba je, da že oblačna 
plast, ki jo žene veter preko široke Dinarske planote, prihaja 
v valovanje ob gozdoviti planoti- Površje njene spodnje strani 
navidezno ni gladko nego nagubano vzporedno z gorskimi gre
beni (NW—SE) in sliči pravi n a v r s t a n o  k o p a s t i  o b l a č n i  
p l a s t i  (stratocumulus undatus), istinito navalovano oblačje ali 
oblačno valovje (Wogenwolken oder Wolkenwogen, H e l m 
h o l t z ,  1889). Ob padcu z Dinarskega gorovja na nižjo gorsko 
stopnjo in na še dosti nižje vanjo izstruženo široko dolino Krke 
se izpreminja zračna toplina in brzina vetrove struje, z njo pa 
dolžina in višina valov ter se pretvarja v fenovo valovanje. Fe
novi odtrgani kosminasti oblaki pomenjajo vrhove valov s kvišku 
usmerjenim gibanjem, ki ohranja oblaku kapljice, vrzeli pa do
love z navzdol idočim gibanjem, ki vodne kapljice ugreva in 
preminja v neviden hlap ter odpira pogledu vrzeli z modrino 
neba. V soglasju z domnevanim takim umevanjem nastopa fenov 
veter tudi še na dnu doline valovito v ponavljajočih se sunkih, 
ki se menjavajo z mirnimi presledki.

Izpred fenovega zida, ki stoji nad Rogom v višini dozdev
nih 1700 m veje fenova otoplevajoča struja izpočetka samo malo 
nagnjena navzdol. Pod njo leži še hladni kontinentalni zrak in 
napolnjuje dolino. Mejo med obema zračnima telesoma tvori 
narivna ploskev. Ta raizpoložitev pa ni trajna. Saj središče ba- 
rometerske ciklone vleče kontinentalni zrak proti sebi, torej iz 
dolin in nižav ležečih na vzhodni strani Dinarskega gorovja 
vun proti Panonski nižini. Fenova struja takoj sledi v izpraznju- 
joči se prostor. Sega torej bolj in bolj proti dnu dolin ob Savi, 
Krki in Kolpi ter upogiblje in potiska pod seboj frontno na- 
rivno ploskev z Dinarske planote do dna dolin in preko površja 
vmesnega gričevja in nizkega gorovja in dalje predse po Pa
nonski planjavi. Dne 7. jan. 1. 1912. je ob 7h fronta tekla že mimo 
Budapešte in Beograda proti Solunu.

Preko dolin Mirne, Krke, Kolpe struji fen proti Sotli in Za
grebu ter še dalje po Panonski nižini. Naklonski kot struje se na
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tej poti zmanjšuje. Z njim gine vertikalna komponenta vetra. 
Namestu toplega fena se uveljavlja in zagospoduje hladni kon
tinentalni zrak. Onstran iztočne meje pasa, ki si ga je  prisvojil 
dinarski fen, se nastavlja zopet doslej proti vzhodu odrinjena 
kažipotna fronta ciklone in dviguje proti NE svojo narivno 
ploskev ter nabira na njej svoje narivno oblačje.

7. S to ugotovitvijo se rešuje stavljeno poglavitno vpra
šanje : n a  k a t e r e m  m e s t u  c i k l o n e  se p o j a v l j a  d i - 
n a r s k o g o r s k i  j u g o z a p a d n i  f e n ?  O d g o v o r  se  
g l a s i :  p o j a v l j a  se  v t o p l e m  s e k t o r j u  c i k l o n e ,  
k a d a r  j e  l e - t a  p r e k o r a č i l  D i n a r s k o  g o r o v j e  
i n  z a s e d e l  n j e g o v o  k o n t i n e n t a l n o ,  t o  j e  p o 
s a v s k o  z a l e d j e ,  kolikor vlada nad njim s povišano to
plino in podnormalno vlažnostjo. Prilika za početek dinarskega 
jugozapadnega fena nastopi, kadar doseže topla fronta ciklone 
iztočno vznožje Dinarskega gorovja. Fen biva v zaledvenem pasu 
tako dolgo, dokler ugrevek presega krajevno toplino, ki je vla
dala zadnjega predfenskega dne in dokler osušek potiska kra
jevno vlažnost pod normalo. Fenov pas ima svoj rob in neha 
ondi in takrat, kjer in kadar nehata ista dva termodinamska 
učinka, in sicer: 1. kjer upadeta radi oslabitve fena, 2. kjer in 
kadar mejna stičnica toplega sektorja odreže fenov pas, bodi da 
prodere vanj pišna fronta za njim, ali pa da fenov pas doseže 
kažipotno fronto pred seboj.

8. Manj enostaven pa tem bolj poučen je fenov profil, ki 
ga podaje tabela XVII. sicer samo s števili in znaki, toda vodi 
preko Dinarskega gorovja in preko celote Vzhodnih Alp, to je : 
Kamniških Alp in Karavank, Osrednjih Gnajsovih in Severnih 
Apnovčevih Alp, torej od Jadranskega morja do Bavarske pla
note in se dotika mest: Gorica, Ljubljana, Celovec, Salzburg, 
Innsbruck; sega pa tudi v višavo in predstavlja pojave v treh 
kilometerskih stopnjah: Gomanjče (957 m), Obir (2044 m), Sonn- 
blick (3107) ter nudi oporo za umevanje sprememb v še višjih 
stopnjah golega ozračja.

Ko je topla južna zračna struja varšavske ciklone 6. janu
arja 1. 1912. odšla mimo Gorice, se vzpela na Dinarsko gorovje, 
potrošivši del svojega toplotnega zaklada in gorovje zameglila, 
se je spustila v Ljubljansko kotlino preobražena v fen (dinarski 
fen). Nadaljevala je svojo pot z nezmanjšano brzino ter se po
vzpela na velegorske kamniške in karavanške grebene (Obir), 
ter jih istotako zavila v oblačje in zimski mraz, pa se odtod zopet 
spustila do dna Koroške kotline, ponovno preobražena v toplo in
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suho obliko (karavanški fen). Odtod in seveda tudi naravnost od 
v Karavankah že dosežene višine se je  jugozapadna struja po
vzpela z neizčrpno silo še za 1000 m in več više preko Osrednjih 
Alp do visokega Sonnblicka in mimo Velikega Kleka (3800 m), 
jih zameglila in nemilo zamrazila ter zasipala s snegom v vi
harnem metežu, posetila pa zopet tudi dolino, prijazno preobra
žena v Salzburgu (431 m) v fen (6. jan. 1-0, 59, 31° C, 95, 60, 
75 %, S4, SW 2, S.) in slično je  preko globoke zareze na Brenner ju  
(1362 m) zglasila se omiljena v Innsbrucku (tab. XVII.). Tu je 
prekoračila tudi še visoke grebene Severnih Apnovčevih Alp 
(2600 m) in se odtod sprostila na Bavarski planoti (München 
7h 1-6°, SW 3, oblačnost 3) bržkone pofenjena. Takisto nam nudi 
tabélski profil doslej nesluten velik fenslti prizor!

Po odhodu varšavske, je namestu nje došla dresdenska de
presija dne 7. januarja in ponovili so se vsi prizori prestopanja 
tople viharne struje od Jadrana preko Alp do Miinchena. Samo 
Innsbruck kaže spričo krajevnih vplivov izjemo v tab. XVII. V 
sosednji dolini reke Salzach, ki prodira Severne Apnovčeve 
Alpe in nudi fenu ugodno cesto izpred Osrednjih Alp naravnost 
na Bavarsko ravan, pa je  tudi tega dne vladal fen, in sicer v 
Salzburgu zjutraj in popoldne (2'5, 5-9, — 0-7° C, 60, 75, 80%, 
SW 3, SW 2, W 2) in je tako izpopolnjeval vzporednost v dogajanju 
na obeh straneh Alp.

Profil od Jadrana preko Alp do Bavarske planote izpričuje, 
da je bila še višina 3100 m v okviru velikega uprizarjanja. Skozi 
dva dneva so se podili milijoni kubičnih kilometrov subtropskega 
zraka deloma z viharno brzino. Dvigali so se preko visokih 
gorskih zagrad in so kakor v slepem zaletu posegali v globoke 
doline pa se zopet kvišku vračali na grebene in vrhove. V teh 
ogromnih množinah zraka so delovale velike delavne sile in se 
presnavljale druga v drugo: toplota v mehansko silo, ki je  dvi
gala zračne gmote in rušila, premagovala ovire, razplinjala 
vodo itd. Naravno, da se dviganje velikih zračnih gmot od morske 
gladine na višino 1000 m, nadalje na višino 2000 m in naposled na 
višino 3000 m ne more omejevati na bližino grebenov in vrhov. 
Jasno je, da dviganje zagrabi ja kar vso troposfero. Območje v 
ciklonu delujoče sile sega domnevno do okroglih 10 km na vi
soko. Ta višina ciklone je pa vendarle malenkostna nasproti po- 
lurneru ciklone, ki sega od središča na okoli do 3000 km daleč.

Kadar prihaja ciklona, se že ob prvi gorski zagradi, to je 
ob Dinarskem gorskem pasu zgoščuje zaradi dviganja vlažnega 
zraka najnižja plast oblačja —  v profilu pri Gomanjčah je to 
deževna spodnja plast (nimbostratus). Vlaga višjih oddelkov v
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troposferi se zgošča v srednji višini, to je  med 4000 in 5000 m ter 
ustvarja ondi srednjo, sivo oblačno preprogo (altostratus) in na
posled v višini med 8000 in 11.000 m še ali prosojno, visoko, belo 
preprogo (cirrostratus) ali pa rahlo plast belih, svileno blestečih 
pernastih oblakov (cirrus). Oboji visoki plasti sestavljajo drobni 
ledeni kristali lebdeči v zraku. V tej višini je vlage samo še malo, 
zatorej sta plasti tanki. Kristali pa nastajajo kakor za sneg na
ravnost iz vodne pare po sublimaciji. Med imenovanimi tremi 
oblačnimi preprogami se širi večinoma brezoblačen prostor.

Kadar) se fenonosni sektor barometerske depresije bliža 
vzhodni jadranski obali, zagleda opazovalec, stoječ v celinskem 
zaledju Dinarskega gorovja (v Ljubljani, Novem mestu, Sara
jevu . . . ),  naravno najprej najvišjo plast: pernaste oblake; kmalu 
na to pomoli na jugozapadnem nebu še srednja oblačna pre
proga in se istotako širi proti nadglavišču in čezenj; naposled se 
pojavlja spodnja, obilno debela, gosta plast oblačja. Le-ta pa ne 
napreduje v celem proti nadglavišču. Marveč se nad robom go
rovja utrga od nje v jakem vetru panoga za panogo. Utrgani de
beli rob se pojavi in tvori fenov zid. V kosminaste oblačke raz
padajoče panoge odjadravajo z vetrom proti NE. Veter sam sega 
nižje in nižje v dolino in mu sproti bolj in bolj zori značaj fena.

Znamenito dobo našega dvodnevnega zimskega fena je  od
rezala mrzla polarna fronta, ki je odhajajočo fenonosno dres
densko ciklono dosegla v naših krajih že 7. jan. zvečer ter je 
s svojim mrzlim in težkim zrakom potisnila toplino n. pr. na 
Dunaju v e n i  uri za 6 5° C, zračni tlaik pa pojačila. Severna 
komponenta je  zasukala čvrsti veter na W N W  in ga pospešila 
istotam na 87 km pota v dobi ene ure. Čez noč se je ustanovila 
z zmernim jedrom 765 mm med Miinchenom in Parizom anti
ciklona. V zvezi z nizkim tlakom na Jadranu je zapihala preko 
Vzhodnih Alp in Dinarskega gorovja viharna severna in severo
vzhodna burja z izrazitimi svojstvi padajočega vetra. Sedaj je  
anticiklonska gradientova sila poganjala zračno strujo preko 
gorskih panog in sicer zopet na veterni strani gorovja po po
bočju navzgor na greben in potem doli v dolino, toda sedaj v 
nasprotni smeri v primeri s pravkar še vladajočim fenom. Zopet 
izguba na toploti pri vzpenjaju navzgor, nasičenost z vlago in 
oblačnost na gorskih grebenih, pa krepko dinamsko pridobivanje 
na toploti in osihanje ob padcu v doline. Kolikor pa zračne struje 
kreta naravnost od višjega do nižjega grebena onstran doline 
visoko nad podoljem v goli zračni višavi —  ta oddelek njenega 
pota znači nepregledna jata v kosminaste oblačke razkosane 
gorske oblačne zastave —  prav tako ob burji kakor ob enaki
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priliki med vlado fena. Konečno bilanco toplotnega kolebanja 
med izgubo in dobičkom odločuje deloma glavnica, ki je bila 
vložena ob začetku podjetja, deloma stanje imovine na cilju: 
fen je nastopil svojo pot založen z obilno toploto juga, na cilju 
pa je vladalo pomanjkanje toplote, dospeva torej kot topel veter 
kljub izgubam na gorskih grebenih; burja pa prihaja s hlad
nega celinskega zaledja na izredno klimatno prednost uživajočo 
morsko obalo, prinaša torej nepoželjen hlad kljub pridobitvam 
ob padanju z gorskih višav.

9. Zgled fenonosne depresije iz poletne dobe, obkratu de
presije, ki je s svojim središčem prekoračila Dinarsko gorovje in 
to celo v nas posebno zanimajočem profilu Trst—Ljubljana, nam 
daje ona, ki se je dne 25. avgusta 1. 1890. udejstvila v izredno 
siloviti, spomina vredni obliki. Proučeval je nevihte, ki jih je 
uprizorila, specialist v te j snovi, K a r o l  P r o h a s k a  (Celovec) 
ter priobčil o njej članek v Met. Ztschr. 1. 1892., str. 161— 173 s 
3 slikami v besedilu in 1 tablo. Ako zberemo ondešnje podatke 
pod vidiki B j e r k n e s  -ovega umevanja, dobimo pogled v na
slednje veliko dogajanje.

Dne 24. avg. 1. 1890. je stala severna Evropa pod nizkim 
zračnim tlakom. Nad zapadnim oddelkom Sredozemskega morja 
pa se je razvila posebna depresija, ki je naslednjega dne 25. av
gusta nastanila svoje središče v Italiji na Gornji Padanski rav
nini s središčno izobaro 750 mm — torej ne posebno globoko ; 
primerna je bila poletni dobi. Ostala je v spremstvu omenjene 
severne depresije — nekako kakor člen ene in iste družine 
ciklon. Ob 14h je taborilo njeno središče med Trstom (7490) in 
Rivo (748'8mm). Segala je na iztoku do mejne izobare 760 mm 
tik Carigrada. Polumer je imel na to stran torej dolžino 1400 km.
Y njenem toplem sektorju je bila zračna toplina že ob 7h jako 
visoka: Ancona 30, Trst 27, Pančevo 25° C. Onstran hladne 
fronte je izkazoval toplomer v Južni Nemčiji in v Švici ob istem 
času 10 do 12° C. Popoldne 25. avg. je toplinski gradient v 
Vzhodnih Alpah dosegel najvišjo stopnjo. V mariborskem od
delku Dravske banovine so imeli ob 14h 32— 34° ob slabotnem 
južnem vetru in naglo gnanih oblakih od SSW in SW. Na na
sprotni strani so imeli München in Bregenz 10— 11°, Ischl 14°, 
Kremsmünster 15° C. Celovec izkazuje za 7, 14, 2 ih toplino 16-6°, 
23-6°, 17-0°, vlažnost 80, 17, 87°, torej popoldne prav skrajen f e n - 
s k i  z n e s e k ,  veter pa je bil S in SW. Toplina je narastla že 
ob 10h na 25-2°. Mejna črta, ki je ločila topli jugoiztok od hlad
nega severozapada, je potekala iz Benečanskega preko Koroške 
na Salzburško in Severno Štajersko. Ob njej je prodiral hladni
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polarni zrak spričo popoldne tega dne bolj in bolj nagosto nagne
tenih izobar pod toplega, ga izpodvaljal in dvigal ter s takim po
četjem povzročal ob tej črti mnoge, silne in dolgo trajajoče ne
vihte iz gostih, s paro nasičenih oblakov.

V poznejših popoldanjih urah so prihajali še vedno s strujo 
toplega sektorja temni nevihtni oblaki (Cuni =  Cunb) naglo od 
SSW. Struja jih je gnala neprenehoma med bliskanjem in grme
njem dalje. Pod njimi pa je prodiral polarni veter od N W  in W  
z viharno jakostjo. Plazeč se ob zemeljskem tlu spričo svoje 
večje specifske teže je  izpodvaljeval ozračje toplega sektorja. 
Naravno, da se je  v le tem zgoščala vlažnost v obsežne temne 
oblake. Proti večeru so prihajali sunki viharja od N W  bolj in 
bolj pogostoma. Takisto so se obnavljale nevihte druga za 
drugo. Užigali so se blisk na blisk in pretresali so ozračje gromi 
udar na udar.

Odločilni konečni prizor pa se je izvršil v poznih popol
danjih urah. Takrat je središče ciklone, torej kraj, kjer se ne
posredno stikajo skrajnosti zračne topline in tlaka ter se iz
življajo v skrajnih učinkih, prodirlEilo preko naših krajev v 
profilu Trst— Ljubljana.

Ob 17h je  bilo središče vrtinca nad Srednjo Italijo (Peru
gia). Pulo v Istri je  doseglo ob 17%h. Silni, pa le 6 minut traja
joči vihar od SW  je dosegel ondi jakost 10. stopnje Beaufortove 
lestve in je zajezil morje do višine „kakršne mareograf v zad
njih 15 letih še ni zaznamoval“ (G r a t z 1, Met. Z. 1891) in je  
nabreklina morja dosegla tudi Trst. Ob 18h je  šel orkanski vihar 
skozi Ljubljano in Celovec in je  dospel do Dunaja ob 21h ter 
je  v Karpatih oslabel in preminil. Vihar je  trajal samo po 6 do
10 minut in besno pihal od W SW . Gosti nevihtni oblaki so za
temnili dan, ukresavali so se v njih bliski žar na žar, grom pa 
ni udarjal, nego je zamolklo drdral po daljši čas. Orkanski 
vihar se je pomikal z osupno brzino (med 18У2 in 19y2h 127 km!), 
brzina viharja je  bila v Puli 100 km v uri =  30 ms. Povprečna 
brzina napredovanja je bila l l l k m h =  31 ms, največja 56 ms. 
Spričo tolike brzine je trajal povsod samo po malo časa. V Drav
ski banovini je vihar podrl mnogo tisoč dreves, ki so vidno za
znamovala njegovo pot, V Ljubljani je vihar neusmiljeno po
diral po drevoredih mestnega glavnega parka in pustošil po 
gozdu šišenskega hriba. Na Obirju in Sonnblicku je divjal 
silen vihar iz SW. Menda je  sličen vremenski prevrat doživel 
stotnik В o s i o na vrhu Triglava ob svojem drznem vzponu
1. 1822. in ga opisal v strahotno in pretresljivo nazorni obliki.
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Barograf opazovališča v Trstu predočuje upadanje in na
rastanje zračnega tlaka in znači s tem prihajanje in izbruh 
frontne nevihte tako-le: Že vse popoldne dne 25. 'avgusta je pa
dalo barometrovo stanje v rastoči subtropski gorkoti toplega 
sektorja do približno 1 8 ^ h. Ob tej uri je došla do Trsta polarna 
fronta in je  s svojim težjim hladnim zrakom mahoma dvignila 
barometrovo stanje za skoro 4 mm. Pišoče pero barografa se je  
hipoma dvignilo in napisalo to svojo pot ter je  potem od višje 
stopnje pisalo dalje. V Gradcu je barograf zaznamoval prihod 
viharnega piša kmalu po 21h s porastjo tlaka za 3 mm in na 
Dunaju ob 211/2h s stopnjo 2^2 mm. Umanjševanje v višini stop
nje naznanja, da je  silovitost viharja spotoma pojemala.

10. Sličen pojav navala po polarni fronti v topli fenonosni 
sektor ciklone in izravnavanja nasprotij prirodnih sil, toda v 
manjšem merilu, je orkanski vihar, ki je prizadel mesto Kranj 
in okolico dne 18. julija 1. 1930. Ta rezki prevrat je  zaključil 
tridnevno fenovno dobo 16., 17. in 18. julija. Izpričavajo jo za
piski bližnjih opazovališč v Ljubljani, Novem mestu in Zagrebu. 
Podajemo jih nakratko. Novo mesto izkazuje v dneh 15.— 19. 
te-le zneske ob 13»: 15-2, 23-4, 26 0, 27-8, 25-8° C in 91, 49, 50, 
41, 48 % vlage; Zagreb istotako ob 14h 18-0, 23-8, 26‘5, 290, 25-4° C, 
84, 52, 53, 45, 48 %, N N W 2, S3, SWs, SWs, N N W 2; Ljubljana dne 
18. julija 7, 14, 19, 21h: 753-7, 748-9, 7445, 746-6 mm zračnega 
tlaka, red. na morsko gl.; 18-4, 25-6, 22-4, 21-8° C, 82, 53, 69, 78 % 
— o, W 4, W S W 6, SW 8, nevihta ob 17h in nekaj kapelj dežja, Novo 
mesto istega dne: 8h Feu SW, 24‘0° C, SW 4, 13h Fcu SW , ^ S S W ä , 
nevihta 18У*— 20Vtb, dež. Poročila v ljubljanskih vsakdanjih no- 
vinah, (Jutro, Slov. nar., Slovenec) naznanjajo: 18. jul. proti 
večeru so se nakopičili nagloma težki, temni oblaki nad mestom, 
potem je  malo pred 18h pridrvel viharen veter iz SW  skozi
5— 8 minut, in ulila se je ploha, pa se vmes usula debela toča, 
ki je pobijala steklene šipe po oknih. Orkanski vihar je  na
pravil v Kranju in okolici ogromno škodo.

Vremenski položaj 18. julija 1. 1930. je zopet zgled pre
laganja velikih množin zraka. Stal je pod vlado ciklone, ki je 
imela po vremenskem zemljevidu dunajskem središče nad An
glijo in je pokrivala še vso Srednjo Evropo ter segala do Črnega 
in Egejskega morja. Vanjo je prodirala od jugozapada ali od 
Kanarskih in Azorskih otokov primeroma hladna morska struja 
v širini 1200 km. Nje prednji konec je tvorila hladna fronta ob 
črti Stockholm— Hamburg— Zürich— Lugano, desni rob pa je po
tekal ob črti Lugano— Perpignan— Gibraltar. Na vzhodni strani 
te pri Luganu kolenasto nalomljene meje je tik ob njej sub
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tropska saharska, torej poletno kontinentalna struja preplavila 
ob jasnem nebu velik del Srednje Evrope in Balkanski polotok 
(7h: Berlin, Praga, Dunaj 19° C, Zagreb, Sarajevo, Skoplje 21, 
Šegedin 22° C itd.). Popoldne je toplina še narastla. Y  vzhodnih 
alpskih dolinah in kotlinah je bila topla struja preobražena v

XIX.
Število istočasnih fenovnih dni.

Jan. Febr. Mar. April Maj Junij Ju lij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. Leto

A. Povprečno število, absolutno
Ljubljana in

Innsbruck 0-7* 1-5 31 3‘7 39  2‘7 Г5 0'9* 1*3 20  0'9 0'9 231
1901-1915,151.

Ljubljana in
Zagreb 1-1* 1-6 2-8 3'8 40  3'2 24) 24) 0’9* 1‘8 13 Г0* 25'5

1901-1913,131.

Ljubljana in
Sarajevo 0’7* 1-3 3‘8 51  4'3 3’5 2'4 1*4 1\3* 1‘8 1'5 0‘9 28‘0

1901-1910, 101.

Innsbruck in
Sarajevo IM 2'9 5'0 4'5 3‘3 24) 14) 0'8 1'2 21 21 1*8 27'8

1901-1910, 101.

B. Povprečno število, relativno
Odstotki števila istočasnih fenovnih dni v Ljubljani oz. Innsbrucku, tab. II. 

Innsbruck :
Ljubljana 34 49 45 52 47 43 28 23* 44 51 33 31* 41.5

Zagreb :
Ljubljana 56 49 41 53 44 47 38 48 32* 43 45 45 45’0

Sarajevo :
Ljubljana 32* 52 55 66 49 52 41 37* 43 45 54 45 49'8

Sarajevo :
Innsbruck 41* 59 71 66 52 49 37* 38* 41 36 62 56 531

fen. Na zapadni strani hladne fronte se je prostiral dosti hlad
nejši vlažen zrak (London 13°, Pariz, Zürich, Orleans, Toulon, 
Madrid 15°). Nebo je  bilo ondod oblačno in deževno. V Švici so 
že nevihte uvajale vremenski prevrat. Viharna pišna fronta je 
na večer dospela do Dunaja in je ondi ob nevihti potisnila top
lino od 27 na 13° C. Pri Kranju je na malem prostoru preobrat 
nastopil z nevihto in orkanskim pišem. Nevihtna črta je segla 
tudi še preko Novega mesta (18^4— 20^4h nevihta z dežjem). Drugi
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dan, 19. ju lija ob 7h je  proti vzhodu prodirajoča pisna fronta 
stala že ob črti Lvov— Sarajevo— Palermo.

Barogram o orkanu, začrtan v Ljubljani 23 km S30°E od 
Kranja, kaže padanje zračnega tlaka že ves dan; popoldne bolj 
in bolj strmo, do najnižje točke dosežene nekaj pred 18h. Tedaj 
se —  pač ob preokretu iz toplega sektorja z SW-vetrovo strujo 
v hladni sektor z W — N W  strujo —  barogramska krivulja na- 
gloma dvigne v strmi stopnji za 1 mm in prehaja v  trajno 
dviganje.

Podoba je, da je bil orkan v Kranju čin sličnega vremen
skega položaja, kakor ljubljanski orkan s 25. avgusta 1.1890.

Jasno je, da ni fen oni činitelj, ki prinaša zlo vreme, nego 
polarna fronta, ki vladajočemu fenu napravlja konec.

11. Vremenski profil potegnjen od Jadrana preko Alp do 
Bavarske planote v tabeli XVII. predstavlja primer istočasnega 
nastopa fenovega vetra to in onstran širokega čoka Vzhodnih 
Alp in v notranjih dolinah in kotlinah. Je-li tak dogodek iz
jemen in redek pojav, in ako ni, nego spada med redne pojave, 
kolikrat na leto se povprečno pojavlja? Na to vprašanje se od- 
zivlje tabela XIX. Njena števila izpričujejo, da imata Ljubljana 
in Innsbruck v dobi celega leta povprečno kar 23 fenovnih dni 
istočasno, to je  40 % ljubljanskih 56 fenovnih dni. Istotako 
imata Ljubljana in Zagreb 25— 26 takih skupnih dni ali 45 % 
ljubljanskih. Ljubljana in Sarajevo pa sta deležna celo 28 isto
časnih takih dni, to je polovico ljubljanskih ali točneje 50-8 %. 
Še bolj iznenade ja  nadaljnji zgled: mesti Innsbruck in Sarajevo, 
ki sta si 670 km vsaksebi, doživljata v istem roku 30 fenovnih 
skupnih dni; to se pravi, 53 % fenov, ki se pojavljajo ob reki 
Ini, se pojavlja tudi še v Sarajevu. Števila izpričujejo, da je  
vremenski položaj, ki ustvarja fensko razpoloženje v približno
25 dneh med letom, geografsko zelo obsežen; tolikanj, da vlada 
vso širino Vzhodnih Alp in izdatno dolžino sosednih Dinarskih 
višav tja do Sarajeva. Slučajno zaloteni zgled 7. januarja leta 
1912. predstavlja to področje, ker se mu pridružuje tudi Sara
jevo, in smo fen tega dne v profilu Mostar— Bjelašnica— Sara
jevo obravnavali ob tabeli XI. Istočasnost je umljiva, ker je  
tega dne preplavila veledojmovita subtropska, 2000 km široka 
struja toplega zraka vso južno Evropo in srednjo še preko 
Češkega Rudogorja tja do Saksonske, (sliki 1. in 2.).

Mesečna števila istočasnih fenovnih dni (tab. XIX.) kole
bajo v izrazitem dvojnem valu: vrhu jejo  v dobah fenove obilice, 
to je prvič spomladi s širokim vrhom —  saj je fen pravi glasnik 
pomladi —  in vnovič, pa samo na kratko, v jesenskem mesecu
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oktobru. Dolujejo pa zlasti pozimi v dobi fenovih najredkejših, 
pa tembolj očitnih posetov in pa v septembru. To dvojno valo
vanje vodi tudi števila relativnega merjenja. Je torej uteme
ljeno trdno v bistvu fena. To soglasje se ujema z dvojnim valom

XX.
Ljubljana 1901— 1915, 15 let.

Višina barometrovega stanja ob fenovnih dneh in sicer ob 14h razdeljena
v skupine po 3mm.

mm Jan, Febr. Marec April Maj Junij Julij Avg. Sept Okt. Nov. Dec. Leto 

752-754 _  l  -  1
4 9 - 5 1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
46 -  48 -  1 1 i _  — — — в
4 3 - 4 5  1 2 2 2 3 1 12
4 0 -  42 3 5 12 4 -  3 1 1 5 6 1 5 46
37 — 39 8 10 19 13 22 14 9 12 15 13 7 5 147
34 — 36 2 7 27 26 46 33 29 23 14 24 8 4 243
3 1 - 3 3  1 11 23 32 39 25 26 23 10 7 4 12 213
2 8 -  30 6 6 10 20 17 17 13 3 1 8 6 8 115
2 5 - 2 7  4 2 6 9 1 2 -  — -  -  5 4 33
2 2 -  24 1 2 3 -  1 — — — — — 3 2 12
1 9 - 2 1  1 1 — 2 -  -  -  — -  -  2 — 6
1 6 - 1 8  1 1 1 — -  - -  - -  -  1 -  4
1 3 - 1 5   ̂ —  -  1 -  2

Število dni 29 48 104 108 126 94 78 62 45 60 | 42 41 837

Število anticiklonskih a in ciklonskih fenovnih dni c ob 14h

a 13 21 47 32 45 33 24 24 27 33 16 13 328
c 16 27 57 76 81 61 54 38 18 27 26 28 509

Najvišje a in najnižje c barometrovo stanje ob fenu ob 14h

743-5 46-0 46-5 47‘7 39’8 41*9 40-3 40'5 42'1 45'6 52‘7 43'9 752’7
713-0 17-2 18-2 20-9 23'3 264 28‘3 29‘7 30-5 28'1 13‘3 22-3 7134)

ZI 30-5 28-8 28-3 26‘8 16'5 15'8 12‘0 10'8* 11'6 17 5 39 4 21'6 39'7

splošne vztrajnosti vremenskih pojavov, ki jo merijo števila 
tabele VII. Kadar je torej vztrajnost fizikalnega dogajanja v 
ozračju največja, tedaj so fenovi pojavi ne samo najžilavejši, 
nego tudi na najbolj širokem prostoru razviti.

12. Znesek zračnega tlaka v Ljubljani ob času fena iz
kazuje tabela XX., in sicer za popoldanje stanje ob 14*. Povprečni 
celoletni znesek splošnega barometrovega stanja na opazovali- 
šču prof. V o d u š e к -a v višini 506‘2 m n. m. je bil 735‘33 mm.
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(Korektura barometra, —  0 46 mm ni prišteta.) Tabela kaže sta
nje porazstavljeno v skupine po 3 mm. Skupina 734 0— 736 9 (v 
tabeli skrajšano v obliki 734— 36) obsega torej splošni povpreček.
V upoštetih letih je bilo 837 fenovnih dni. Najpogosteje se je 
pojavil fen v tej povprečni ali „srednji“ skupini stanja zrač
nega tlaka, namreč 243krat. Višje stopnje stanja ob fenu naglo 
pojemajo (147, 46, 12, 3) in najvišja skupina 752— 54 je nastopila 
z zneskom 752-7 mm osamljena 21. novembra 1. 1915. Vseh višjih 
skupin je 209. Podpovprečne skupine so obilnejše in upadajo 
počasneje, pa tudi globlje. Najgloblji sta dve: prva v novembru
1. 1905., druga v januar ju 1. 1912., in stojita v presledku 
713— 15 mm, to je  20 mm pod srednjo. Skupaj jih je 385. Ako 
razpolovimo srednjo skupino, ki šteje 243 zneskov in doložimo 
polovici tema dvema skupinama, tedaj porečemo: med 837 feni 
vse 15-letne dobe je bilo 328 anticiklonskih, to je 39'4% in 509, 
to je 606 % ciklonskih fenov. V tem razmerju stopa p r e 
t e ž n o  c i k l o n  s k i  z n a č a j  f e n a  v točni obliki pred oči.

Opozorljiv je široki razsip barometrovih stopenj med zim
sko dobo (od 713— 748) v primeri z ozkim v poletnih mesecih 
(od 725— 742 mm). V zvezi s tem se v poletju združuje največ 
zneskov v stopnji 734— 736 mm, ki je sedež splošnega povprečka 
in tudi vrha razsipajne krivulje. (Strenungskurve). V zimski 
dobi zneski iz kratke vrste upoštetih let še ne nudijo te slike 
zakonite slučajosti ali zakonitosti velikih števil, nego prevla
dujejo še posebna svojstva te vrste let in pada število največje 
udeležbe ali vrhujočega zneska tostran in onstran v soseščino pri
čakovanega zakonitega vrha. Tako vidimo, da ima anticiklonski 
oddelek pogostnostne krivulje svoj vrh v oddelku 737— 739 in 
ciklonski svojega v oddelku 728— 730 mm Daljša vrsta let bo 
bržkone oba vrha zedinila v zakoniti vrh v skupini 734— 36 mm.
— Sicer pa vsa ta svojstva fenovske pogostnostne ali razsipovne 
krivulje, veljavne za Ljubljano, niso poseben znak fena, nego 
so skupna splošnim krivuljam barometerskega razsipa v Evropi. 
Ljubljanska izpričuje samo, da fen ne preoblikuje splošnega 
pravila v posebnem, svojem smislu. Saj njegova struja dobiva 
značaj padajočega vetra šele na zadnjem oddelku svoje poti do 
Ljubljanske kotline, ko se je namreč vrgla iznad Dinarskega 
gorovja v nižavo.

13. Pač pa navdol drčeča struja bistveno preminja svojo 
vlažnost. Zatorej naj dejanske učinke padajočega vetra namestu 
golih povprečkov razbistruje še njih razvrstitev po stopnjah. 
Tabela XXI. služi temu namenu. Števila v njej naznanjajo, ko-
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XXI.

Število dni, ko je  bila potisnjena ob fenovnih dneh relativna 
vlažnost ob 14h za 1— 5, 6— 10, 11— 15 . . .  enot pod normalno.

°/0 Jan. Febr. Marec Apr. Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.

L j u b l j a n a ,  1901 — 1915, 15 let.

1 — 5 1 8  14 27 31 18 19 20 11 8 13 12 8
6 - 1 0  7 9 20 27 28 24 28 17 17 17 10 14

1 1 - 1 5  4 9 19 15 37 24 17 22 13 17 10 5
1 6 - 2 0  6 4 17 23 27 21 6 11 4 8 5 5
2 1 - 2 5  2 4 11 6 10 6 6 -  1 5 1 8
26 — 30 — 6 7 4 6 1 —  1 1 -  2 —
81 — 85 — — 3 2 -  -  — -  1 — -  —
36 — 40 — -  — — -  — — — — -  1 —
41 — 45 1 i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
46 — 50 -  1 — -  - -  - -  - -  — 1
51 — 55 I 1 -  — — -  -  — — — — 1 -

S I 29 j 48 J104 j 108 j 126 | 95 j 77 | 62 [ 45 j 60 j 42 ( 41

S a r a j e v o ,  1901 — 1910, 10 let.

1 — 5 I 5 10 20 30 19 18 22 25 12 6 4 6
6 - 1 0  I 16 18 21 23 20 19 26 16 18 17 10 17

1 1 - 1 5  I 10 15 16 16 21 24 21 21 3 15 24 17
16 -  20 5 8 20 23 27 15 20 20 13 10 23 16
21 — 25 — 4 9 14 13 8 5 10 14 9 9 5
26 — 30 1 4 8 3 6 8 -  3 7 4 5 2
31 — 35 1 2 4 6 1 — 1 1 5 4 2 -
36 — 40 j — — 4 1 — — — — 1 — -  1

S [J 38 j 61 J102 J116 j 107 J 92 J 95 j 96 J 73 j 65 J 77 j 64

Ljubljana, 1901 — 1915, 15 let. Sarajevo, 1901 — 1910, 10 let

I. II. П1. IV. — Let°  - I. П. III. IV. — Leto_ _
_________________________ S____"Jo___________________________ S I °lo

1 -  5 30 76 50 33 189 22'6 21 69 65 22 177 18'0
6 -  10 30 75 69 44 218 26'0 51 64 61 45 221 224

11 - 1 5  18 71 63 40 192 22‘9 42 53 66 42 203 20‘6
16 - 2 0  15 67 38 17 137 16'4 29 70 55 46 200 20'3
21 -  25 14 27 12 7 60 7'2 9 36 23 32 100 101
26 - 3 0  6 17 2 3 28 7 17 11 16 51 ч
3 1 - 3 5  -  5 -  1 6 4.9 3 11 2 11 27 [8-6
3 6 -  40 - -  — 1 1 I 1 5 — 1 7 J
41 — 55 5 - -  1 ) 6 J _ — _ — [I _  _

S j 118 J 338 234 1147 837 100*0 163 325 1283 j 215 986 jlOO'O
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likokrat v vsakem mesecu je v motreni dobi bila relativna vlaž
nost v Ljubljani in Sarajevu potisnjena ob fenovnih dneh ob 
1411 za 1— 5, 6— 10, 11— 15 . . .  odstotkov.

Names tu deloma precej na malo razcepljenih in na široko 
razkropljenih mesečnih želimo dobiti pred oči večja števila, ki 
so bližja izrazu prirodne zakonitosti. Združujmo jih torej v 
skupine veljavne za trimesečne letne dobe, naposled pa le-te 
strnemo za celo leto. Ta namera je izvršena v spodnjem oddelku 
tabele.

Letnodobne in še prepričevalne je celoletne vsote kažejo, 
da so manjši osuški ozračja po fenu najpogostejši, čim večji pa 
tem redkejši. Vendar še v celoletni vrsti števil ni najmanjša 
skupina, ki pomenja osušek v znesku 1— 5 % pod normalno stop
njo vlažnosti najpogostejša, pač pa sosednja s 6— 10 % osušit- 
vijo.* Pa tudi osehnitev zraka za J1— 15 % je še blizu tej vrhnji 
stopnji, nadaljnje pa naglo pojemajo. V Sarajevu so že osuški 
36— 40 % pod normalo zelo redki; nastopili so v motreni 10-letni 
dobi samo 7-krat, in sicer po večini spomladi, samo po enkrat 
pozimi in v jeseni, nobenkrat pa ne v poletju. V Ljubljani gredo 
skrajnosti še dalje, do odstavka 51— 55; v 15letni dobi je 5 takih 
nastopilo pozimi, 1 v jeseni.

Ako primerjamo oba celoletna stolpeca, se razodene iz
nenadna fizikalna zveza. Toda omogočiti je treba primerjavo s 
prevedbo obojih števil na isto osnovo, to se pravi na število 100. 
Tedaj se pokaže, da ima Ljubljana šibkejših osušitev znatno 
več nego Sarajevo: prva tri števila ljubljanskega stolpeca so 
226, 260, 229, skupno 71*5 %, sarajevskega stolpeca pa 18-0, 
224, 206, skupno samo 61-0 %. Nasprotno tvori vsota jačjih osu
šitev rastoče razmerje 28-5 : 39 0. Ljubljana ima torej prime
roma več manjših osušitev, Sarajevo pa več večjih. Podoba je, 
da se v tej igri števil zrcali razlika v višini izvorišta fenove 
struje. V Ljubljano (300 m) prihaja ta stru ja od višav gorske

* Dasi izkazuje tabela skupino 6— 10 % «a  najpogostejšo skupino osuška 
po fenu, vendar se lahko izreče dvojba o stvarnosti tega izkaza. Zapiski v 
Ljubljani izkazujejo vendarle za zimo in za pomlad največje število v stop
nji 1—5 %. V Sarajevu pa tudi dve letni dobi izpričujeta isto, toda drugi dve: 
pomlad in poletje. Fizikalni povod za tako razliko ni viden. — Morebiti leži 
nepristni povod v izvajanju definicije o fenu po avtorju pričujoče razprave. 
Pri izštevanju podatkov iz zapiskov je  morebiti postopal prestrogo. Če je  
zapisnik izkazoval samo za 1—3 enote podnormalno vlažnost in je  število 
bilo osamljeno, tedaj tega podatka ni jem al za pojav prekodinarske zračne 
struje. Bržkone bi s takimi izpuščenimi podatki števila v tab. XXI. za naj
nižjo stopnjo osuška narastla v vseh letnih dobah do pristojne prevladujoče 
višine. Bistvo tega odprtega vprašanja se bo rešilo stvarno s tabelo XXIII.
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skupine Nanosa (1100 m) na 800 m niže ležeči cilj ter se spotoma 
ugreva za do 8° C ; z Bjelašnice (2067 m) pa do Sarajeva (637 m) 
pada 1400 m globoko, in se utegne spotoma ugreti za do 14° C 
(primer s 7. jan. 1. 1912, obravnavan v tretjem poglavju priču
joče razprave to izpričuje) ter primerno tudi izdatneje usehneti.

XXII.

Ljubljana, 1901— 1915, 15 let.
Skupno število dni s fenom (v ožjem pomenu besede) ob 14h, porazdeljenih 

po jakostnih stopinjah 1., 2., 3 .,___ Beaufortove lestve.

lan Febr. Marec Apr. Maj lunij Julij Avg Sept. Okt. Nov. Dec.

A.
1. 4 б 19 12 18 13 14 15 11 16 9 9
2. 12 10 27 18 30 22 26 21 12 15 15 11
3. 6 7 21 31 32 23 21 14 12 14 10 16
4. 7 22 25 29 33 27 17 12 7 13 5 4
5. -  4 12 18 13 9 — -  3 1 3 1

S 29* J 48 J 104 J108 1126 94 j 78 62 | 45* 60 42 41

B . C .
Število dni Brzina Celotna pot fena, m/s

T pto m/s
I. II. III. IV. ____ I. II. 1 III. IV. Leto

S IS: 15 I

1. 18 49 42 36 145 9'7 Г5 27 74 63 54 218
2. 33 75 69 42 219 14'6 3'0 99 255 207 126 687
3. 28 84 58 36 206 13'7 5’0 140 420 290 180 1030
4. 33 87 56 25 201 13'4 74) 231 609 392 175 1407
5. 5 43 9 7 64 4-3 9'5 48 408 86 66 608
6. 1 — -  1 2 0-1 12-5 13 — — 13 25

S 118 338 234 147 837 j 55'8 55Я 1766 1038 614 3976

14. Kjer ni na razpolago veternica z jakostno pločo, ondi 
opazovalec vpisuje smer vetra po svoji zemljepisni razvednosti 
in ocenjuje jakost vetra po njegovih učinkih na drevesa, hiše 
in človeka. Pri tem se poslužuje 12-delne jakostne lestve B e a u -  
f o r t - o v e  po obče veljavnem strokovnem navodilu.

Priložena tabela XXII. kaže razdelitev jakosti fenovega 
vetra v Ljubljani v vseh 837 fenovnih dneh vpoštevane 15-letne 
dobe, in sicer za 14h- У  popoldanjih urah (od 14— 17h) namreč
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ta veter skozi vse leto najpogosteje veje, jutranji in večerni 
feni pa so redki, zlasti pozimi (tab. XXIY).

To razmerje izvira iz nasprotja med dnevom in nočjo. Po
zimi leži med nočjo na dnu gorskih kotlin in položnih dolin 
mrzlo zračno jezero. Ko topli veter prispe preko gorovja in že 
veje n. pr. nad Ljubljano v zračni višavi in podi s seboj svoje 
oblačke, mu težki mrzli kotlinski zrak brani, da bi segel do 
dna. Pogostoma drži to ponočno razpoloženje tudi še čez beli 
dan. Zvečer nastajajoč oddigne mrzlo zračno jezero lahko, 
toplo fenovo strujo od tal. Šele krepak barometerski gradient 
pribori fenu pot navdol. Med poletjem ponočni hlad ni toli 
izrazit. Zato se pa čez dan kotlinsko dno krepko ogreva in s 
kvišku idočim lahkim strujanjem (konvekcijsko strujanje) od
daje gornjim zračnim plastem toploto. Tedaj jugozapadni veter 
lahko vdira z višave navdol že ob lahkem gradientu. Tudi med 
poletjem je torej popoldanji čas najbolj naklonjen nastopa
nju fena.

Iz oddelka A tabele XXII. združimo raztresena mesečna 
števila iz dvanajstih stolpcev v štiri letnodobne stolpce od
delka В in le-te v stolpec S. Ta predočituje podatke iz vse 
15-letne dobe, ki je imela 837 fenovnih dni, porazdeljene po 
jakosti vetra ob 14h. V redkih pripetljajih, ko se fen ni pojavil 
ob 14h nego ali ob večernem ali pa jutranjem merjenju so, v 
v tabelo sprejeti podatki bližnjega roka. Podatki stolpca S de
ljeni s 15 dado celoletne povprečke.

Iz oddelka В te tabele govori pred vsemi drugimi podatki 
ugotovitev, da v Ljubljani nastopa jugozapadni fen navadno 
samo v nižjih 6 stopnjah jakosti. У  upoštevani 15-letni dobi je 
samo 64 krat, to se pravi nekaj nad 4 krat na leto dosegel 
У. stopnjo, ko je  toli jak, da giblje večje veje na deblu in je 
občutku neprijeten. Tedaj je nadležen n. pr. v Ljubljani še- 
talcem, ko gredo iz Aleksandrove ceste preko mestnega parka 
proti ali Tivoliju ali Rožniku. Samo 2krat v 15 letih je dosegel 
topli in suhi prekodinarski veter VI. stopnjo jakosti, to je prvo, 
najnižjo stopnjo viharja. Ta redki zaznamek sme veljati ob- 
kratu za dokaz, da je opazovalec prof. V o d u š e k ,  ki mu je 
služila samo skromna veternica brez objektivne Wildove ja 
kostne ploče, preudarno ocenjeval stopnjo vetra in ni pretiraval.
V letih 1901.— 1915. sta se pojavila v Ljubljani spričo njene ve
trovom manj izpostavljene lege —  mimogrede bodi omenjeno —  
skupaj samo 42 viharja, ali povprečno na leto 2-8, in sicer v 
vrsti letnih dob I (zima) —  IV: 8, 6, 17, 11. Golo izpostavljeni 
alpski vrhovi so brez zavetja izročeni silnemu strujanju v golih
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višjih plasteh ozračja. Po zaznamkih ondešnjega opazovališča 
gre n. pr. mimo vrha Obirja (2044 m) povprečno na leto 55'7 
viharjev in sicer I— IV : 199, 13-9, 80, 14-0 (1901— 1915). Ta šte
vila veljajo približno tudi za vrhove Julijskih Alp.

Med omenjenima 42 viharjema sta samo 2 fenove smeri. 
Le žal, da povoljnemu gospostvu fena, ki pozimi prinaša po
mladansko toplo jugovino in taja sneženo odejo, spomladi pa 
oživlja vso prirodo, pospešuje rast in cvetje in naposled ob 
jeseni mehča podnevi in ponoči grozdje in druge plodove, po- 
gostoma stori konec prodirajoča polarna fronta z ostrim mrzlim 
pišem iz NW, grozečimi nevihtnimi oblaki ter obilnim dežjem 
ali celo točo in snegom. Spričo tega nasprotja se nam kaže kot 
posebnost podnebja v dinarski fenovi progi Ljubljana—Sarajevo 
izredno povečana, skokovita stopnja v menjavi zračne topline, 
od dne do dne in sicer v ogrevih in v ohladih.

Glede jakosti fena se moramo sicer zavedati, da običajno 
opazovanje trikrat na dan še ne utegne podati popolnega po
gleda v njegovo jakost. Kajti veter sploh po svoji notranji 
zgradbi ni enakomerno pomikajoča se zračna struja, enaka 
struji vode v reki. Veter veje temveč v sunkih, ki jih ločijo 
krajši in daljši prenehljaji, izpolnjeni ali s šibkejšim strujanjem, 
ali celo z brezveterjem. Vetrov sunek se pomika liki jak val 
na morju. V sunku se izživlja povečana vetrova sila, ki ima 
obliko pritiska in bi se meril s kilogrami na kvadratni meter. 
Vetrov sunek je kakor od časa do časa izstreljena krogla. Me
teorološki opazovalec zapiše v zapisnik vselej samo to, kar se 
vrši ob trenotku opazovanja. Ta trenotek pa samo malokedaj 
zadene na vetrov sunek. V kratkem obvestilu poroča o fenu v 
Innsbrucku, vladajočem v dneh 13.— 16. jan. 1. 1895. (v Met. 
Ztschr. 1895, str. 73). J. M. P e r n t e r, tedaj profesor na ondešnji 
univerzi. Ta fen je v izvlečku iz zapisnika označen z jakostnimi 
stopnjami 0— 4 (2krat 0., lkrat 2., 5krat 3., 2krat 4. stopnja), 
„vendar je dosegel v svojih sunkih ponovno 7. stopnjo jakosti“
—  pristavlja poročilo. Isto nadalje izjavlja: „Radi sunkovite 
fenove naravi se torej ne more sklepati iz vsakodnevnih opa
zovanj ob običajnih treh obrokih na njegovo jakost“ . Nasproti 
tej izjavi si dovoljamo pripomniti, da prisojamo veljavo tega 
sklepa pač za poedini dogodek, ne pa za večletni statistiški iz
vid. V takem se uveljavlja tudi za „slučajne“ dogodke zako
nitost velikih števil in se strinjajo one redke v trenotkih opa
zovanja dojete vsakovrstne ugotovitve v primerno zakonit ce
loten izvid. Sicer pa je skrbnemu meteorološkemu opazovalcu v  
tiskovini, ki mu služi za mesečni zapisnik, na razpolago oddelek
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za vpisovanje izrednih vremenskih pojavov, ki se pripetujejo 
podnevi in ponoči ob katerikoli uri, n. pr. nevihte, viharji i. dr. 
Skrbni 1 jubljanski opazovalec prof. V o d u š e k  je  v istini v 
15 letni dobi, obsegajoči leta od 1901.— 1915. vpisal v oddelku 
„opombe“ 42 viharjev; med temi sta samo 2 po smeri in naravi 
pojava dinarskogorskega féna.

V jakostnih vrstah tab. XXII. A, čitanih od leve na desno, se 
dobro zrcali dvovalni letni tir fenove pogostosti z glavnim vrhom 
spomladi in drugorednim v oktobru in pa pristojnima doloma 
pozimi in v septembru. V prvi jakostni stopnji pa se števila po
letnih mesecev dvigajo nepričakovano na dozdevni plitev tretji 
vrh, ki je sicer v letnodobnih številih oddelka В potlačen. Ven
dar opominja na pozornost spričo vrle skrbnosti in točnosti 
opazovalčeve, ki sije tudi iz vrst te tabele, čeprav pričakujemo 
pogled v zakonitosti še le iz daljše dobe opazovanja.

V stolpcih čitanih od gori navdol, ali od 1. do 6. jakostne 
stopnje se istotako kaže zakonitost, seveda najmanj v mesečnih 
stolpcih, bolje v letnodobnih in najbolj uglajeno v celoletnem 
stolpcu oddelka B. Tri letne dobe, zima, poletje in jesen imajo 
višek števila fenov v 2. stopnji. Naravno, da ta stopnja prevla
duje tudi v celoletnem stolpcu. Spomladi stolpec dodeljuje 
najvišjo udeležbo fenov, 87, še le 4. stopnji, ki je bila v vpo- 
števami 15-letni dobi predzadnja sploh še nastopajoča, ker ji 
sledi samo še 5. stopnja s 43 feni. Ta izjema je prav tako malo 
umljiva, kakor držanje ostalih treh stolpcev z viškom na 2. stop
nji jakosti. Fizikalno misleč presojevalc bi pričakoval največjo 
udeležbo v 1. stopnji, češ, da se v prirodnem dogajanju pogoji 
zanjo najlažje sestavljajo, verjetnost jačjih stopenj se pa ob 
rastoči jakosti naglo skrčuje. Saj neha pri fenu že s 6. stopnjo. 
Prav taka razdelitev velja v prirodi, ko se ustvarjajo padavine: 
najmanjša množina dežja, 0-l— 1'Omm v 24 urah je dejanski 
najpogostejša, čim večje množine so tem redkejše. Tabela XXII. 
ne potrjuje tega sicer samo domnevanega pričakovanja glede 
razdelitve jakostnih stopenj pri vetru. Postavlja nas pred od
prto vprašanje. Poskusimo najti zadovoljiv izhod!

15. V strokovni literaturi je fen na glasu, da je „hud“, 
„silen“, „viharen“ veter — prav kakor v bistvu slična kraška 
burja. H a n n - S i i r i n g ,  Lehrb. 1926: „In den Gebirgen. . .  
treten besonders starke Fallwinde auf“, „sind von dem Eintreten 
stärkerer Luftdruckgradienten abhängig“ (str. 582) „Zwischen 
Genf und Salzburg ist die Heftigkeit des Föhnes am größten“ 
(str. 583). E k h a r t ,  Klima von Innsbruck, Ber. d. Nat. Mediz.
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Vereins 1934: „Unter den Winden in Innsbruck nimmt im we
sentlichen nur der Föhn größere Stärken an“ str. 313. Povprečno 
celoletno število viharnih dni v Innsbrucku je 14 0 (1906— 1930, 
str. 351). Fen ondi ne prihaja preko visokih grebenov Osrednjih 
Alp, nego „kommt vom Brenner (1360 m) herab“ (str. 317). Drug 
avtor označuje fen s toploto in suhoto in s tretjim svojstvom 
„Gewalt seiner Stöße“ (M y  r b a c h ,  Wetterbuch 1930, p- 147). 
Razprava S t r e i f f - B e c k e r R . ,  „71 Jahre Glarner Föhn“ (Met. 
Ztsch. 1935, 147— 150 določa znake ciklonskega fena z besedami: 
„veter iz južne strani, števila za zračni tlak in relativno vlaž
nost opozorijivo nizka v primeri s števili pred fenom in za njim, 
za toplino pa jako visoka“ . Rezultat: Glarus НУг, Auen v isti 
dolini 24% dni s fenom povprečno na leto.

Pomembno je  tudi, da različni avtorji pripisujejo istemu 
kraju znatno različno število fenovnih dni. Tako se prisoja Ce
lovcu 11 fenovnih dni na leto ( K o n r a d ,  Klima von Kärnten, 
1913), Innsbrucku 45 dni (P e r n t e r 1895) ali celo 75 dni (E k - 
h a r t  19321), in poglavitna učna knjiga o meteorologiji (H a n n - 
S ü r i n g , 1926, str. 585) dodeljuje severnoalpskemu prodročju 
fena 30— 40 fenovnih dni povprečno na leto.

Poglavitni povod temu neurejenemu stanju leži v okoli
ščini, da še pogrešamo za statistiško uporabo potrebne točne 
opredelitve pojma o tem, kaj veljaj za „pojav fena“ in za „fe- 
novni dan“ . Avtorji zatorej poslujejo ali brez naznanjene opre- 
delbe, ali pa si jo  vsakteri prikroja po svoje. Pričujoča raz
prava je doslej zasnovana na opredelbi, podani v oddelku D,
1, str. 10, 1932.

Da se ohrani zveza in primerjalnost fenovih statistik in pa 
spričo soglasno pripisovane višje stopnje v jakosti fena, se je 
avtor pričujoče razprave odločil za dvoje omejitev pri izštevanju 
fena iz meteoroloških zapisnikov. Prva je izločala pojave fena, 
če so zgolj prve jakostne stopnje, pa tudi druge stopnje, če so 
bili osamljeni —  češ, da so to ozki krajevni pojavi, a ne preko- 
dinarska struja. Druga je  sprejela veljavni običaj, da se pojave, 
ki so nastopali ob mejah proučevanega kvadranta v obzorju, deli 
in prišteva polovico temu kvadrantu, polovico pa sosednima kva
drantoma. Ker je dinarskogorski fen pojav jugozapadnega kva
dranta, se torej pripisujejo pojavi južnega in zapadnega vetra, 
če so imeli fenov značaj, na polovico jugozapadnemu kvadrantu, 
na polovico pa sosednima kvadrantoma, to se pravi severoza- 
padnemu in jugovzhodnemu —  češ, da se takisto približno upo
števa njih izvorišče.



36 SEIDL FERDINAND:

XXIII.

SW-fen v širšem pomenu besede, ob 14h.
Celotna števila pojavov za navedeno vrsto let opazovanja, porazdeljena po 

jakostnih stopnjah i, 2, 3 . . .  Beaufortove lestve.

^stop n je 6 ^an' ^et)r’ ^ arec ^ un'j ^v9- Sept. Okt. Nov. Dec, L e to

C e l o v e c  (Klagenfurt), 1891 — 1900.
1. 14 20 20 8 8 17 15 16 19 17 12 13 179
2. -  5 10 12 16 7 9 12 3 7 1 2 84
3. 1 — 3 7 11 6 5 3 3 2 — •— 41
4. 1 - 1 7 5 2 1 — 2 -  — -  19
5. -  -  2 1 5 7 1 — -  1 — — 17
6. 1 -  — -  l | 3  1 -  1 -  l | — 8

S 17 j 25 J 36 35 j 46 j 42 J 32 31 28 j 27 14 15 [~348

L j u b l j a n a ,  1901 — 1915.
1. 29 35 41 34 33 47 50 55 51 52 43 33 503
2. 13 16 33 28 46 42 48 47 24 18 14 17 346
3. 6 7 21 31 33 25 27 20 19 17 9 17 232
4. 9 18 22 26 34 27 22 15 5 11 2 3 194
5. 1 5 11 18 14 9 1 1 3 3 3 2 71

_________6. 1 j -  — I -  -  I -  -  -  I — I 1 -  I -  2

S 59 81 128 137 160 150 148 138 102 102 71 72 1348

Z a g r e b ,  1891 — 1910.
1. 45 37 29 47 31 32 29 38 39 53 38 18 436
2. 28 38 39 43 34 52 48 59 41 32 27 23 464
3. 14 18 28 32 30 33 13 18 9 18 14 10 237
4. 8 9 21 15 13 10 5 3 12 15 8 6 125
5. 2 5 17 6 9 12 4 -  2 6 6 1 70
6. 1 2 4 3 5 5 1 - 3 4 5 1 1  34
7. - 1 2 1 2 2  — -  — 1 1 1  11

________ э !_  -  — — — -  — — -  1 -  1

S 98 110 140 j 148 124 146 100 J118 106 129 100 60 1379

S a r a j e v o ,  1901 — 1910.
1. I 4 23 42 33 16 29 28 36 33 34 24 16 318
2. 12 20 32 40 48 35 42 34 26 23 18 16 346
3. 5 11 23 31 26 28 15 15 12 14 18 17 215
4. 12 6 9 10 10 5 4 6 1 2 9 12 86
5. 2 1 -  i  _ _ _ _ _  _  6 2 12

_________6. I 1 3 — - | i | — 2 I — D 8

S J) 36 64 107 115 100 97 89 91 73 73 77 63 985

R e k a  (Fiume), 1906 — 1915.
1. 16 22 41 51 57 55 60 52 40 17 10 10 I 431
2. 1 3 3 5 5 7  11 6 4 4 1 2  52
3. -  — 1 — 1 1 2 1  — - 1 1 8
4. -  -  -  - -  -  -  -  -  -  I -  -  1 I 1

S 17 25 45 56 63 63 73 59 44 21 12 14 j 492
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Ob teh vodilnih omejitvah je nastala tab. II. na str. 13 v 
oddelku D l. pričujoče razprave in na to osnovo so postavljene 
vse sledeče dosedanje tabele in na njo naslonjeni izvidi. Spričo 
omenjenih omejitev veljajo ti izvidi za „f e n o v n e d n i  u m e - 
v a n e  v o ž j e m  p o m e n u  b e s e d  e“ . Tabela XXII. je zbu
dila upravičeno željo, da se priredi statistiška strnitev tudi brez 
predsodstvene prve omejitve in poskusi ob tej priliki tudi brez 
druge omejitve, ki je sicer manj vplivna in manj bistvena. 
Ostvaritev te želje predstavlja tabela XXIII. Zasnovana je  na 
umevanju pojma „fen  v š i r š e m  p o m e n u  b e s e d e “ . Vanj 
so zajete vse jakostne stopnje od prve, ki predstavlja brzino 
veterne struje v približujem znesku 1 do 2 m, dalje brez iz
jeme, in iz vsega kvadranta z mejnima smerima vred, in v vseh 
stopnjah ugretja in usušitve v zraku.

Med fenskimi mesti se tu prvič omenja Reka poleg Sušaka, 
ležeča ob jadranskem znožju Dinarskega gorovja. Paradoksen 
pojav; toda lahko umljiv. Onkraj Reškega zaliva Jadranskega 
morja se namreč dviga Učka gora (1396 m) in izteza visok po
daljšek proti jugovzhodu ter tvori gorsko panogo vzporedno s 
kontinentalno glavno Dinarsko progo. Jugozapadni veter, ki 
prihaja preko Beneškega zaliva in Istre, prekoračuje skupino 
Učke gore in se deloma obrača navdol v amfiteatralni gorski 
okoliš Reškega zaliva. Padaje dobiva fenska svojstva, ki so ugo
tovljena v naši tabeli. Pretežni ostali del pa struji v goli zračni 
višavi nad zalivom proti gorski panogi Postojnskega Snežnika, 
ležečega v glavni črti Dinarov. V primeroma tesnem prostora 
Reškega zaliva (Reka - Lovrana =  15 km) dosega samo mal od
delek zračne struje dno zalivske kotline. Zato je šibki SW-fen 
na Reki ostal doslej neopažen.

Navedena mesta imajo v povprečnem letu po tab. XXIV. 
sledeče število dni z SW-fenom v š. p. b. ob 141: Celovec 34 8, 
Ljubljana 899, Zagreb 690, Sarajevo 98-5, Reka 49‘2. Povprečno 
število takih dni, ko se fen pojavlja vsaj ob enem izmed rednih 
treh opazovanjskih rokov pa je v isti vrsti mest: 52'2, 112-2, 81-4, 
1154, 52 6. Ljubljana in Sarajevo, ležeč v gorski kotlini oziroma 
tik ob nji v približno enaki daljavi od Dinarske gorske panoge 
imata skoro enako število fenovnih dni; Zagreb v nekoliko večji 
daljavi znatno manjše število, in še manjše Celovec, ki je ne 
samo bolj oddaljen, nego ga loči še visokogorski zid Karavank, 
ko se ob njem odpravlja tem manjši delež proti dnu Celovške 
kotline, povečini pa SW  struja viharno plove dalje proti še višjim  
Osrednjim Alpam.
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XXIY.

Fen v širšem pomenu besede. 
Povprečna števila dni.

Jan. Febr. Marec April Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. Leto

a) Število pojavov fena v š p. b. ob 7, 14, 2111

C e l o v e c  (Klagenfurt), 1891 — 1900, 10 let.
7 h 0-5 0-3 0-8 1-4 2-2 1’6 2'2 0'6 0'2 01  0’5 0'2 10‘9
14 h 1-7 2-5 3-6 3-5 4-6 4'2 3'2 B'l 2‘8 2'7 11 l\i 34‘8
21h 0-5 0-9 3-4 2-1 3-2 21 1-4 Г2 1'6 l -б 11 0'5 19.5

L j u b l j a n a ,  1901— 1915, 15 let.
7h 1-1 1-9 2 6 3-2 2-3 2-9 18 11 0’9 16 16  2'5 23'5

14h 3-9 5*4 85 91 10'7 10*0 9-9 9’2 6'8 6'8 4‘7 4-8 899
21h 1-6 3-1 4-4 5 1 5-4 6-3 42 37 2‘7 3‘8 2‘5 2 1 449

Z a g r e b ,  1891 — 1910, 20 let.
7h 2-2 1-4 27  2-7 2‘3 21 12 11 1-0 13 12 16 20-8

14h 4-9 5-5 7-0 7-4 6*2 7’3 5'0 5’9 5‘3 6‘5 60  30 690
21 ь 22  1-7 3-2 3-5 2‘8 27  11 1-7 1-1 1-8 21 24 26’3

S a r a j e v o ,  1901 — 1910, 10 let.
7h 2-4 1-5 2'3 2-8 2’8 2'6 14 Г2 1'8 15 2'7 3’6 26'6

14 h 3-6 6'4 10-7 11-5 101 9-7 8-6 91 73 7'3 78 6’3 981
21 h 2-1 1-6 32  2-4 21 3-2 2‘6 07 1-4 21 3'0 3-3 27-7

R e k a  (Fiume), 1906 — 1915, 10 let.
7h — 0-1 0-3 01 0-4 — 01 0-2 — 01 0-4 0-6 2‘8

14 h 1-7 2-5 45  5 6 6-3 6’3 7‘3 59  44 21 1-2 1‘4 49-2
21h 01 — 0-6 01 01 01 0-5 — — -  02  0-3 1‘6

b) Število dni s fenom v š. p. b.
Celovec 21 30 6'5 5‘7 67 62 5’7 41  4*0 3‘8 2 3 1-8*1 52'2
Ljubljana 5 3* 6 9 1L3 11’5 12 0 126 115 110 81* 8'7 6’7 6’5 112*2
Zagreb 61 5-7 8-6 71 7‘9 81  61 7-0 60* 75 6-2 4 6* 811
Sarajevo 4'9* 7-5 121 13 5 112 114) 10 7 9'8 8'7 8'8 8’8 81 1151
Reka 1-7* 2-6 5‘2 5 8 6 8 61  7‘8 61 41  2‘2 1*6 2 0 52 6

Tabela prikazuje po svoje tudi značaj dnevnega tira fe
nove pogostosti. Skozi vse leto je  popoldanji poglavitni fenov 
čas. Y  celotnem povprečku stoji n. pr. v Ljubljani skoro 90 po
javom s popoldanjega opazovanja samo 45 večernih fenov na
sproti. Med nočjo se uspavanje nadaljuje in ob 7h je samo
23— 24 fenov budnih. Povod temu stanju je obrazložen na 
str. 32.



Po tab. XXIII. se pojavlja dinarski fen najpogosteje v prvi 
jakostni stopnji v Celovcu, Ljubljani in Reki; pogostost drugih 
stopenj pojema naglo ob rastoči jakosti. Bržkone velja to pravilo 
tudi za Zagreb in Sarajevo —  torej za ves pas dinarskega fena. 
Navidezna izjema omenjenih dveh mest je menda samo pojav 
subjektivnosti ondešnjih opazovalcev pri ocenjevanju jakosti 
vetra. Manjkajoči zneski so v njiju zapisnikih domnevno všteti 
med brezveterja. Ob tem pridržku jemljemo, da za dinarski fen 
velja pravilo: najnižja stopnja jakosti nastopa najpogosteje; 
čim višja pa tem redkeje. Bržkone velja to pravilo ne samo za
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XXV.
Ljubljana, 1901— 1915, 15 let.

Fen v širšem pomenu besede ob 14h.

______________________A._______________________________________ B.
Število fenovnih dni [ Celotna pot fena m/s

Jakostna j .  . Brzina “ ~
stopnja I. П. j III. IV. ---------------- m/s I I. II. III. IV. Leto

I S I s  :15l %

1. 97 108 152 146 503 33'5 37'3 1*5 146 162 228 219 755
2. 46 107 137 56 346 231 25'7 3'0 138 321 411 168 1038
3. 30 85 72 45 232 15‘5 17‘2 54) 150 425 360 225 1160
4. 30 82 64 18 194 12‘9 14’4 7*0 210 574 448 126 1358
5. 8 43 11 9 71 4-7 K . ,  9‘5 7« 409 105 85 675
6. I 1 — — j 1 I 2 0-1 /  12-5 j) 12 — -  13 25

S, 212* 425 436 275 1348 89’9 100-0 S, | 732 ! 1891 1552 836 5011

S2 :S, 3-4 J  4-5 3‘6 34)* 3'7

fen vobče nego istotako za običajne veterne struje v Evropi. 
Mnenje, da se fen odlikuje po izredni silovitosti, se kaže za 
prenagljeno.

Navedena števila povprečne celoletne pogostosti fenovnih 
dni, zlasti za Ljubljano in Sarajevo (112, 115), so iznenadno vi
soka. Pomenjajo fenski veter za skoro vsaki tretji dan. Ta po
datek se skoro upira zavesti. Sprejemljiv pa je, ako upoštevamo, 
da skoro 2/з teh dni pocmenja komaj ali toliko da občuten vetrič, 
ki zatorej stopa v zavest samo ob budni pozornosti.

Zanimiv izvid odseva iz odelka В tab. XXV. Nedoločne 
jakostne stopnje so tu prevedene na približnjo absolutno 
mero z brzino vetra v sekundnih metrih. Predstavlja se ce
lotna pot fenove struje v sekundi za letne dobe in za celo leto. 
Celoletna vsota 503 fenov prve jakostne stopnje predstavlja
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1*5 m X  503 =  755 m dolgo pot zračne struje v ls itd. Jasno se 
kaže, da v celoti stopajo najnižje stopnje jakosti po svojem  
učinku v ozadje in šele četrta stopnja predstavlja največjo 
sekundno pot ali največji učinek fena. Še višje stopnje stopajo 
v senco, ker se poredkoma pojavljajo. V občutku človeka, biva
jočega v kraju, ki je prizorišče fena, se kaže četrta stopnja

XXVI.
SW-fen v širšem pomenu besede, ob 14h.

Povprečna števila dni za letne dobe in leto, porazdeljena na dve skupini 
jakosti po Beaufortovi lestvi.

Jakostna L e t n e  d o b e  Leto
stopnja I.T~II. 11I. T  TV. abs.

Celovec 1. +  2. 54  71 76 5'0 26'3 76
3. do 6, 0-3 4-3 2-9 1-0 | 8‘5 24

S 5-7 1Г7 10-5 6-0 1 34-8

Ljubljana 1. +  2. 9‘5 14'3 193 13'5 56'6 63
3. do 6. I 4-6 14-0 9-8 4-9 33'3 37

S 14-1 28-3 29-1 18-31 89‘9

Zagreb 1. +  2. 91  111 129 11-5 45’0 65
3. do 9. 4-0 9-5 5-2 5~31 244) 35

S 13-4 20-6 18-2 16-8 j 69-0

Sarajevo 1. +  2. 91 211 201 15'8 661 67
3. do 6. 7-2 111 7-3 6-51 321 33

S 16-3 32-2 27-7 22-31 98'5

Reka 1. +  2. 51  16'2 191 7’6 48‘3 98
3. +  4. 0-2 0-2 P l 01 0-9 2

S 5-6 j 161 j 19-5 7-7 49-2

jakosti za najpogosteje nastopajoč in krepak pojav. Menda velja 
to razmerje tudi v severnoalpskem pasu fena, v Švici in na Ti
rolskem. Tedaj bi bilo za občutljive opazovalce umljivo, da 
velja fen za „krepak“ veter ali tako nekako. Dejansko razmerje 
pa spoznavamo ne po takem občutku nego iz jakostne statistike. 
Tako se pojasnjuje tudi nasprotje med umerjenimi podatki sta
tistike (tab. XXIII) in omenjenimi citati iz literature o fenovi 
jakosti.

Števila fenovih pojavov ob 14h, strnjena za letne dobe in 
leto in sicer razčlenjena po stopnjah jakosti se kažejo v tab.



XXY. odd. A  za Ljubljano. Tu se pojavlja iznenadno dejstvo. 
Najnižji dve stopnji imata svoj medletni poglavitni višek so
glasno v poletju, vse višje stopnje ga imajo v spomladi. Drugo- 
redni, jesenski višek sicer izginja v letnodobnih zneskih, viden 
je  pa v mesečnih (tab. XXIII.) tudi v višjih stopnjah. Ako zdru
žimo v tej tabeli pogostostna števila za prvi dve stopnji med 
seboj, in istotako vse višje med seboj, tedaj nam nastane 
tab. XXVI.

Ta izpričuje enako vedenje obeh skupin po vsem uglednem 
pasu dinarskega fena, soglasno z Ljubljano. Očitno je, da je  
krepki dvojni val jačjih stopenj fenovih izraz velikega in ob
sežnega dogajanja v prirodi. To utegne biti samo delovanje onih 
evropskih ciklon, ki potujejo s svojim toplim sektorjem preko 
Dinarskega gorovja v povečani pogostosti prav v pomladi in v 
jeseni. Ta skladnost pomenja, da so jačje stopnje fenskega 
strujanja pretežno ciklonskega in z njim povezanega anticiklon- 
skega izvora. —  Za povod enovalnemu pojavu šibkih fenov 1. in 
2. jakostne stopnje prihaja v poštev regionalni periodni morski 
veter, ki ob morskih obalah pri ugodnem vremenskem položaju 
veje najpogosteje med poletjem popoldne od morja na kopno 
in ondi preplavlja pas širok nekaj desetin kilometrov nižavskega 
kopna. Na vzhodni obali Jadrana pa je morski veter toli čvrst, 
da veje celo preko obrežnega Dinarskega gorovja in na le-tega 
celinski strani v Posavju še preko Ljubljane, Zagreba in Sa
rajeva. To iznenadno dejstvo ugotavlja A. D e f a n t  v svoji 
mojsterski studiji z 1. 1924 (lit. 17). Omenjamo jo obširneje v 
19. členu pričujočega poglavja naše razprave. Ondešnja ugoto
vitev povoljno prihaja nasproti našemu iskanju bistva šibkih 
dinarskih fenov in vodi do spoznatve, da so to pretežno došleci 
podnevnega vetra, ki se rodi ob jadranski obali kot običajni 
obalni veter, se dviga nad Dinarsko gorovje, ga prekoračuje 
in na celinski strani gorovja padaje v nižave dobiva fenska 
svojstva.

Vpliv jakostne stopnje fenove struje, merjen po osušitvi 
zraka nam prikazuje tab. XXVII. Z osušitvijo se seveda veže po
višana toplina zraka in povečana vedrost neba. Drugi stolpec 
v zvezi s prvim navaja, da je v upoštetih 15 letih v Ljubljani 
bilo v januarju kot predstavniku zimske letne dobe ob 14h 
skupaj 12 fenov I. stopnje, ki so znižali vlažnost samo za 1— 5% 
pod normalo, 5 jih je bilo z znižavo za 5— 10% itd., skupaj 29 dni. 
Sosedni stolpeci navajajo iste podatke za april, julij in oktober 
kot predstavnike pomladi, poletja in jeseni. Skupna števila teh 
predstavnikov I. stopnje navaja tretji oddelek tabele za I., II.,
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III. in združene stolpece IV.—VI. stopnje. V celotnem oddelku 
so ti štirje stolpeci strnjeni in naznanjajo, da predstavlja vso 
15letno dobo 126 fenov I. stopnje, 112 fenov II. itd., skupaj 
436 fenov. Najmanjši potisk vlažnosti je torej najpogostejši (126), 
čim večji potiski, tem redkejši. Skrajni, med 36— 55% so osam
ljeni pojavi v 15 letni dobi. Iznenaja nas, da že I. stopnja v 
jakosti vetra utegne potisniti vlažnost za znesek pod 30% in sicer 
prav tolikrat (2krat v 15 letih), kakor višje stopnje jakosti.

XXVII.
Vpliv jakostne stopnje I— VI fena v š. p. b. ob 14h na potisk

vlažnosti (%).
Ljubljana 1901— 1915, 15 let.

Jak, stop. :_______________L___________ I | П. | III. jlV-VI I-VI
°l0 Jan. 1 Apr. I Jul. I Okt. Jan. +  Apr. 4- Jul. +  Okt. abs. °/0

t -  5 12 5 16 14 47 37 17 25 126 29
6 — 10 5 6 16 10 37 29 20 26 112 26

11 -  15 4 9 9 13 35 18 15 17 85 19
1 6 - 2 0  5 7 4 11 27 11 16 14 68 16
2 1 - 2 5  3 2 4 3 12 6 9 7 34 8
2 6 - 3 0  — 1 -  — 1 2 -  1 4
3 1 - 3 5  -  i  — 1 2 — 1 1 4
36 - 4 0  -  _  — — — -  1 — М 2
4 1 - 4 5  -  _  -  — — 1 -  — 1
46 — 50 — _  -  -  -  -  -  -  -
51 — 55 -  _  — -  — — -  1 [j 1 )

S 29 31 49 52 161 104 79 92 436 100

Le-te sicer segajo še globokeje, četudi ne pogosteje. Spričo 
te skladnosti smemo podatke o svojstvih fena v ožjem pomenu 
besede priznavati za približno enako veljavne z onimi za fen 
v š. p. b.

16. Pozoren opazovalec, ki biva stalno v torišču dinarsko- 
gorskega féna, iznenajen ugotavlja, da prihaja jugozapadni veter 
neredkoma preko fenotvornega gorovja na njega celinsko stran 
do dna doline v savskem področju v več ali manj p r v o t n e m  
z n a c a j u, to je hladen in vlažen ter prinaša oblačje in deževje. 
Ta pojav je umljiv spričo pogojev preobrazbe v fen. Med tem ko 
višavski zrak greza v nižavo, prihaja v gostejše zračne plasti, 
ki ga stiskajo na manjši prostor. V stisnjenem zraku se pribli
žane zračne molekule hitreje gibljejo. Njih pospešeno gibanje 
občutita človek in toplomer v obliki povišane topline (d i n a m -
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s k i  u g r e v e k). Hladnejša okolica (zrak, zemeljsko tlo, voda 
v rekah in jezerih in v vlažni zemlji) pa ohlaja ugreti zrak, ko se 
z njim stika. Dinamsko pridobljeni povišek topline se ohranja 
samo toliko, kolikor se ga sproti ne izgublja na okolico. Celotni 
pridobljeni znesek, to je  1° C pri pogrezu 100 m bi se ohranil v 
zaprti, za toploto neprehodni (a d i a b a t s k i) posodi. V prirodi 
se izpolnjuje ta pogoj samo poredkoma. Dejanski ugrevek leži 
torej v prirodi med sprotišnjo popolno izgubo pridobitka (izo- 
termalna izmenjava topline) in popolno ohranitvijo, to se pravi 
med skrajnima zneskoma 0° in 1° C na 100 m greza. Y  teh mejah 
se gibljejo zneski ugrevka, torej preobrazbe v fen, kolikor jih 
izpričujeta naši tabeli I. in X.

Imel sem ponovno priliko ugotoviti, da se je jadranska 
zračna struja, prevalivši Rogovsko gorovje, priplazila v široko 
dolino reke Krke pri Novem mestu vlažna in zmerno topla tiho 
in mirno brez čutnega vetra. Zameglila je gorovje v višavi in 
doli do znožja ter se razprostrla po dolini komaj opaženo. Kadar 
pa se je uveljavila v obliki pravega toplega in suhega fena, so 
vsaj lahki, dobro občutni sunki vetra vznemirjali zrak, prav 
pogostoma pa šumijo sunki 4. jakostne stopnje preko gozdov 
in poljan, če je  došel fen v doline. Značilna je definicija o fenu 
in fenovem dnevu, ki si jo je na podlagi večletnega opazovanja 
prikrojil E. E k h a r t in postavil za podlago svoji studiji o tem 
vetru v Innsbrucku, priobčeni v Met. Ztschr. 1932, 453 (zvezek za 
dcbr.). Avtor je štel za fenovne one dneve „ko je pišoči anemo
meter naznanjal povprečno veterno smer iz južne četrti neba 
(SE, S, SW) in je  smer v živahni menjavi kolebala“ . „Prav to 
kolebanje smeri radi jake sunkovitosti fenovega vetra se po
javlja vsakikrat toli izrazito značilno, da se more vrednotiti za 
nezmotljiv znak fena v Innsbrucku.“ Podoba je, da je ta ugo
tovitev v dobrem soglasju z gori omenjenim izvidom o prihodu 
fena v dolino Krke pri Novem mestu. Potemtakem si padajoča 
s u n k o v i t a ,  k o l i k o r  t o l i k o  b r z o  n a p r e d u j o č a  
s t r u j a  o h r a n j a  d i n a m s k i  u g r e v e k ,  o b  p r e 
m a j h n i  b r z i n i  p a  g a  i z g u b l j a .

V Ljubljani je bilo v upoštevani 15letni dobi 1348 v fen 
preobraženih vetrov iz SW-četrti neba ob 14h. Njim nasproti iz
kazuje izvršeno štetje 863 vetrov iste četrti, ki se n i s o  pre
obrazili v fen. V odstotnem razmerju pomenjata ti dve števili 
61 % preobraženih in 39 % nepreobraženih pojavov. Med letom 
se to razmerje preminja precej znatno in značilno. Priložena 
tab. XXVIII. izpričuje mesečna števila poleg celoletnega.
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XXVIII.
Ljubljana, 1901— 1915, 15 let.

1. Število dni A v fen preobraženega vetra iz SW-četrti ^  1 ms, ob 14h, 
B istatako, toda nepreobraženega.

2. Verjetnost (%) za A in za B.

Jan Febr. Mar. April Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. iV

1. A  št. d . 59 81 128 137 160 150 148 138 102 102 71 72 1348 89'9
B „  „  65 59 105 63 76 84 73 61 67 72 63 75 863 57'5

2, A °/0 48 58 55 68 68 64 67 69 60 59 53 49 61*1
B °/0 j  52 42 45 32 32 36 32 31 40 41 47 51 39'0

Mesečna števila potekajo precèj redno ter izpričujejo naj- 
manjino v decembru in januarju, in sicer z zneskoma 49 in 48, 
ki stojita znatno pod celotnim povprečkom 60 (izračunanim iz 
mesečnih zneskov), toda prav blizu onemu, ki bi ga ustvaril 
zgolj slučaj, to je 50. Potem se števila dvigajo in ustvarjajo 
širok valovni vrh z zneski 67— 69. Šele v septembru dosezajo 
poprečni znesek in na to padajo proti zimski najmanjini. —  
Verjetnost nepreobraženega vetra hodi —  kar je  naravno —  
nasprotno pot: najmanjini preobraženosti stoji nasproti naj- 
višina nepreobraženosti, in najvišini prve najmanjina druge.

17. Na potu preko zapadnega oddelka Osrednjih Alp usmer
jena južna vetrna struja se na visokih, oledenelih grebenih 
ohlaja in ovlaža, potem pa padajoč v severne doline Švice in 
Tirolske spotoma preobrazuje v j u ž n i  topli in suhi f e n  
(Innsbruck itd.). Prav tako se nasprotno usmerjena severna 
struja padajoč v južne doline (Tesin idr.) presnavlja v le-teh v 
s e v e r n i  f e n .  Strokovna literatura je tudi ta pojav že ugo
tovila.

Pričakujemo torej, da se v vzhodnem delu Alp na njih 
južni strani ostvarja enako fizikalno dogajanje. Meteorološki 
zapisniki v istini izpričujejo v Ljubljani severozapadni veter, 
ki prihaja od Osrednjih preko Julijskih Alp po Savski dolini 
navdol. Pričujoča razprava pa ugotavlja fenski značaj tega vetra. 
Tudi Maribor je v njegovem področju in ista struja dosega tudi 
štajersko glavno mesto Gradec, ko se od vzhodnega roba Osred
njih Alp pahalasto razteka proti ogromni Panonski nižavi. Pri
haja celo tudi v Sarajevo in v Beograd.

V gorski dolini, kakršna je Savska od izvirov do Ljub
ljane, se pojav severozapadnega fena zapletuje. Ta visokogor-



ska dolina je namreč obkratu cesta običajnemu ponočnemu ali 
„gorskemu vetru“ (Bergwind), ki veje v smeri NW-SE ob času 
lepega vremena ponoči z gorovja navdol proti Ljubljani in dalje 
med Dolenjskim gričevjem proti Višnji gori. Podnevi se potem 
umika „podnevnemu“ ali „dolinskemu vetru“ (Talwind), ki piha 
v nasprotni smeri z Dolenjskih nižin proti Gorenjskemu visoko
gorju. Deloma seveda odteka ponočni gorenjski veter tudi pri 
izhodu poleg Zaloga v Savsko dolino proti Zidanemu mostu in 
dalje. Na svoji poti z visokogorskih izvorišč in ondešnjih dolin 
(Kranjska gora 810 m) do Ljubljane (300 m) veterna struja grezi 
in dobiva fenski svojstvi: toploto in suhoto. Ko dojde do Ljub
ljane, ni razlike med njo in pravim severozapadnim fenom, ki 
prihaja preko grebenov Osrednjih Alp ob severni koroški meji 
in preko Karavank. Kadar se je pokazala negotovost, je-li v 
zapisniku zaznamovana večerna veterna struja pravi NW -fen, 
odtekajoč od Osrednjih Alp proti Panonski nižavi, ali pa samo 
pojav gorskega vetra, odtekajočega od Julijskih Alp in Kara
vank, tedaj se je avtor pričujoče razprave pri izpisovanju od
ločil za širši, p r a v i  p r e k o a l p s k i  p o j a v  tedaj, če je bil 
zaznamovan tudi v Gradcu, ali celo tudi onstran Alp na Dunaju 
(v objavljenih tiskanih meteoroloških zapiskih). Gotov znak 
takega izvora je sicer tudi nastop severnozapadne fenske struje 
ne samo zvečer, nego tudi podnevi ob običajnih rokih za opazo
vanje. Oprto na tako preudarjanje je štetje nabralo v ljub
ljanskih zapisnikih v celi upoštevani 15-letni dobi 119 dni s 
severozapadnim ciklonskim fenom. Povprečno število za leto bi 
torej bilo 7 9 dni s tem redkim pojavom. Spričo malega števila 
jako kolebajočih podatkov ne moremo pričakovati, da bi mesečni 
povprečki že bili brez kažečega vpliva slučajnih nepravilnosti. 
Podoba je, da je s 15letnimi povprečki zasigurjena pomladna 
najvišina v pogostosti NW-fena. Tozadevna vzporednost z SW- 
fenom bi bila nmljiva spričo tesne zveze sinoptiških vremenskih 
položajev, ki ustvarjajo oboji obliki fena. Jugozapadni fen je 
pojav v toplem jugovzhodnem izseku ciklone, kadar je tako na
meščena, da ima svoje središče na severni strani Srednjeevrop
skih Alp. Če se pa ciklona pomakne proti vzhodu, tedaj vzame 
s seboj tudi topli sektor in ga odmakne z Dinarskega gorovja 
in zaledja. Severni strani Alp pa se približa in ondi naseli 
severozapadni sektor in prinaša s seboj hladni in vlažni zrak 
iznad Severnega morja. Z njim preplavlja Nemčijo in sosednje 
dežele tja do Alp. Ondi se zajezuje morska struja ob visokem 
zidu Osrednjega velegorja, se dviga ob njem, ohlaja in zgošča 
vlago v oblake, ter jo naposled izpušča v obliki dežja in snega.
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Ko zračna struja, vzpenjaje se više in više, doseže grebene glavne 
gorske panoge in sili še nadalje, tedaj se obrne na južno stran 
grebena in odteka v južne dolinske in kotlinske nižine (Celovec, 
Ljubljana, Novo mesto, Gradec, Maribor, Zagreb). Spotoma se 
padaje ugreva in osiha ter doseza nižine preobražena v NW-fen. 
Oblačni zid na grebenih Osrednjih Alp razpada pri okrenitvi 
zračne struje na južno plat v kosminaste oblake (Fcu). Vidimo 
jih v Dravski banovini, ko plavajo z NW-fenom v nenavadni

XXIX.
Ljubljana, 1901— 1915, 15 let.

A. Prekoalpski NW-fen B' Pofenjemgorski veter iz

Število dni Toplina °C  Vlažnost % , 14h število dni Toplina °C  Vlažnost °/o 
14h 21 h 2th

S j S : 15 j m [ dif. | m [ dif. j min. S | S : 15 | m dif. | m | dif.

December 6 01  4'8 21  49 35 27 7 0‘5 3‘9 3D 75 15
Januar 13 0‘9 5‘5 6'2 44 33 16 3 0'2 4‘1 7'2 75 11
Februar 12 0'8 7-3 4‘6 46 28 27 7 0'5 3'3 3‘5 68 16

Marec 14 0'9 10'5 2‘3 21 42 13 14 0'9 G'7 2‘3 69 10
April 14 0-9 12-8 0'2 28 28 16 10 0’7 114) 2'8 61 14
Maj 10 0-7 19-3 1-9 44 15 31 17 11 15’7 2’8 67 12

Junij 11 0-7 20-9 (-0-9) 42 15 28 21 11 18‘8 1'7 67 11
Julij 8 0-5 21-7 (-2-1) 42 15 37 28 1‘9 19‘5 11  65 14
Avgust 7 0-5 28-7 5’5 42 17 37 32 21 19'3 1‘7 74 8

September 5 0‘3 22'2 3’8 38 25 31 14 0‘9 15'7 2 1  76 10
Oktober 9 0-6 141 1‘3 47 25 30 12 0‘8 9'5 01  81 8
November 10 0‘7 10'8 51 47 30 19 11 0'7 6'6 3'5 76 13

Leto 119 7-9 14’9 2*5 41 25 13 176 1Г7 111 2'7 71 12
10., 31.
111.1902

višini, od dolgega preplavanega pota že jako razrahljani in mre
žasto preluknjani. Večerni solnčni žarki jih čuda lepo ozarjajo. 
Njih ognjenordeči lesk je nekajkrat nakrenil skrbnega ljub
ljanskega opazovalca prof. Vodušek-a, da je čutil za svojo dolž
nost omeniti pojav v svojem zapisniku z lakonskim pristavkom: 
večerna zarja.

Tretji stolpec v odd. A  tab. XXIX. izpričuje povprečno 
toplino NW-fena ob Д4ћ pod označbo m, to je 14-9° C ; pod označbo 
dif. pa povišek topline nad toplino brezfenskih dni, to je  2-5° C.
V primeri z SW-fenom (tab. IX, 3’5° C) je to 1-0°C  manj —  pri
merno severnemu izvoru NW-fena. Zneski ugrevka za poedine
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mesece kolebajo precèj nepravilno spričo preozke 15letne pod
lage. Zimski meseci izkazujejo največji ugrevek, povprečno 
4-4° C, kar je vzporedno z SW-fenom. Zneski za poletne mesece 
so pa v kratki dobi opazovanja še toliko neizravnani in stojé 
pod vlado enostranskih skrajnosti, da so za junij in julij celo 
negativni. Za primer navajamo eno tako skrajno nepravilnost 
(anomalijo). Dne 9. ju lija 1. 1913. je  vel ob 14h veter N W 5 in je 
toplino prejšnjega dne 16‘1° C dvignil na 19.1° C in vlažnost po
tisnil od 89 na 40 %. Veter je torej bil fenovne narave. Radi 
slučajno nizkega zneska 16-1° C podvig na 19-1° C še ni zadosto
val, da bi se bila povprečna nefenska toplina 23-8u C (tab. VILI.) 
dosegla, ki nam služi za merilo fenske narave. Diferenca je  bila 
torej še — 4-7° C. Tako je  bilo pri večini upoštetih 8 dni. Vendar 
smemo pričakovati, da jo nadaljnji letniki s pozitivnimi razli
kami izravnajo. Ali pa se odločimo za primernejše merilo in 
sprejmemo za primerjanje naravnost toplino predfenovega dne.

Zračna vlažnost znaša v Ljubljani ob dneh s NW-fenom  
ob 14h v letnem povprečku 41 %, to je 25 enot pod istočasno 
vlažnostjo dni brez fena, ki znaša 66 % (tab. XIV). Opozorljivo 
je  dejstvo, da SW-fen potiska vlažnost ob 14h v letnem po
vprečku samo za 66— 54 =  12 %, torej NW -fen dvakrat toliko. 
SW-fen prihaja v Ljubljano preko 1100 m visokega zidu Na- 
nosove in Snežnikove skupine, NW -fen pa preko 3000 m visokih 
grebenov Osrednjih Alp; torej sicer preko višje gorske zapreke, 
kna pa daljšo pot do Ljubljane, ki daje priliko za izgubljanje 
dinamske ugretve in osehnitve. Zadnji oddelek navdol usmer
jene poti nudi zračni struji odsek segajoč preko Julijskih Alp 
in Karavank proti dnu Ljubljanske kotline. To je primeroma 
kratek in po višinski razliki (2200— 300 =  1900 m) izdaten in 
morebiti odločilni odsek. Pomenljivo dejstvo je vsekako, da 
nastopa NW -fen v Ljubljani s krepkejšo silo nego SW-fen. Pri
ložena tabela XXX. izpričuje, da prihaja NW -fen v skoro polo
vici svojih nastopov (točno v 51 med 119, to je 43 %) v jakostnih 
stopnjah 4.— 6., med temi jih je 5 viharne stopnje.

V letnem tiru je osušek največji v zimskih mesecih, ko 
znaša povprečno 32 %, v spomladnih se zmanjšuje na 28 in v 
poletnih na 16 % ; potem se dviga preko jesenskega zneska 27 %, 
da doseza zopet zimskega.

Jako veliki so skrajni osuški, ki jih NW-fen učinja. Pred
stavljajo jih zneski 19 do 13 % vlažnosti. Pojavljajo se v zim
ski polovici leta. To so pravi puščavski zneski vlažnosti na 
ozemlju, ki ima mnogo padavin, precejšnjo povprečno oblač
nost in istotako označljivo vlažnost.
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Pogled v poedine postavke, ki dajejo povprečke vlažnosti 
ob NW-fenu (tab. XXIX v petem stolpcu pod яг) nudi tabela XXX. 
Porazdeljeni so v oddelke obsegajoče po 10 enot in združeni v 
letne dobe I— IV. Opozorljiva je velika pogostost nenavadno 
nizkih stopenj vlažnosti. Osehnitev zraka na 30 % ob I4h po N W - 
fenu in na še nižje stopnje do omenjene najnižje, ki znaša 13 %, 
se je  pripetila v upoštevani 15-letni dobi 16 +  11 =  27krat, to 
pomenja 51 % celotne vsote 86. Od teh se jih je primerilo
13 +  8 =  21, torej tri četrtine spomladi, 4 pozimi in po ena v po
letju in v jeseni.

XXX.

Ljubljana, 1901— 1915. 
NW-fen. Letne dobe I—IV in leto.

A. Stopnja vlažnosti, 14h B. Jakostna stopnja vetra
~ / „  Р Г  I II. j Ш. 1 IV. I Leto Jak, st. | I. | II. | IIL | IV. | Leto

71 — 80 -  — -  1 1 1. 7 3 9 6 25
61 — 70 4 — — 4 8 2. 7 10 6 9 32
51 — 60 5 5 2 1 18 3. 5 3 3 -  tl
41 — 50 1 4 8 3 16 4. 3 13 6 3 25
31 - 4 0  5 5 4 7 21 5. 5 9 1 6 21
21 -  30 2 13 1 — 16 6. 4 — 1 — 5
1 1 -2 0  2 8 -  j 1 11

J 19 J 35 j 15 J 17 I 86 I 31 I 38 J 26 I 24 J 119

Oddelek B tabele XXIX. izpričuje poglavitna svojstva 
pofenjenega gorskega vetra, prihajajočega po Savski dolini od 
izvirov reke v alpskem gorovju do Ljubljanske kotline. —

Po zapisniku prof. V o d u š e k - a za leta 1896.— 1911. je 
prof. A. F e s s i e r  sestavil razpredelnico vseh vetrov, ki stru- 
jijo skozi Ljubljano, ko prinašajo in spremljajo vremenske 
oblike ter obnavljajo ozračje v mestu in v kotlini. Prof. F e s s 
i e r  je razpredelnico stavil javnosti na razpolago v svoji kratki 
razpravici o ljubljanskem podnebju (lit. 16). Hvaležno jo jem
ljemo v prid in podajamo prikrojeno za letne dobe kot tabelo 
XXXI. odd. A. Ondi vidimo, da doseza severozapadni veter Ljub
ljano povprečno na leto ob 21h ob 51 dneh. V tem številu je
8 večerov onega NW-vetra, ki je prekoalpskega izvora in pri
haja v Ljubljano s fenovim značajem po izpričbi naše tabele 
XXIX odd. A. V sosednjem odd. B. iste tabele je pa ugotov
ljenih na leto v zaokroženem številu 12 primerov NW-vetra, ki 
prihaja ob isti večerni uri kot gorski veter, fenovsko preobražen.
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Potemtakem preostaja še 30 večerov, ko prihaja NW-veter 
v Ljubljano nepreobražen kot običajni gorski veter. P of en jeni 
veter se odlikuje s povišano toplino, in sicer (tab. XXIX, B) naj
bolj v zimskih mesecih, namreč 3— 7° C, in še spomladi za 
2‘3— 2-8° C, manj v poletju 1-1— 1-7° C ; in pa s čutno pomanj
šano vlažnostjo: 12 % v celoletnem povprečku. Ker je gorski 
veter vobče prav lahke narave —  največkrat i., redkeje 2. ja 
kostne stopnje —  je vseskozi prijeten za človeški občutek, pri
našajoč v lahki struji gorenjski zrak pozimi znatno, poleti manj 
ugret, vse leto pa bistro osušen.

Značilen je  letni tir pofenjenega ponočnega gorskega vetra. 
У zimskih mesecih se je  pojavil v 15 letih ob 17 večerih, spo
mladi v 41, v poletju ob 81 in v jeseni ob 37, skupno 176. Letni 
tir je  enostaven val s krepkim dolom pozimi in še izrazitejšim 
vrhom v poletju. Fizikalni povod temu pojavu bo možno ob
razložiti v zvezi z dnevnim tirom v 20. odstavku pričujočega 
poglavja. Razlika v času valovnega vrha izpričuje odločno, da 
je letni tir pofenjenega severozapadnega gorskega vetra pojav 
drugačne vrste kakor letni tir prekoalpskega severozapadnega 
fena, da se torej oba pojava bistveno razlikujeta.

18. Najpogostejši vseh vetrov in obkratu najpogostejši 
padajoči veter med členi vetrovnega sestava Ljubljanske kotline, 
je s e v e r o v z h o d n a  d i n a r s k o g o r s k a  burja. Meteoro
loški zapisniki jo  ugotavljajo v običajnih svojih rokih ob 7h, 
14h, 21h skupaj povprečno na leto 194krat; njej nasprotni, v po
gostosti vetrov najbliže stoječi jugozapadni veter pa 166krat 
(tab. XXXI). Omejujemo se na tem kraju na namero, da samo 
poudarimo njeno pomembnost in njeno bistvo kot padajoč veter.

Razpoložitev za nastop dinarske ali kraške burje je dana, 
kadar se ustanovi visok zračni tlak nad Vzhodnimi Alpami in 
v celinskem zaledju Dinarskega gorstva, nizek pa nad Jadra
nom. Tedaj se težja zračna gmota pomakne v smeri padca proti 
morju tudi še nad Koroško kotlino in srkaje dvigne ondi zrak 
pod seboj. V dvignenem zraku se vlaga zgoščuje ob višavah 
Karavank in Kamniških Alp. Ogrinja jih gosta zastava oblačja, 
in sicer po zapisnikih opazovalca na vrhu Obirja (2040 m) v 
78 primerih od 100. Dostikrat se drži ondi ob času kraške burje 
megla po ves dan. Gnana po gradientu se na savski strani go
rovja oblačna zastava trga v cunjaste male krpe, ki odplavajo 
preko Savske doline in Ljubljanske kotline —  pa tudi južneje 
nad dolinama ob Krki in Kolpi —  proti Dinarskemu gorovju. 
Mali temni oblački, značilni burjevski kosminasti oblački



(Freu) ginevajo, ko pada je  izpuhtevajo v dinamsko ugrevajoči 
se zračni struji. Ko se pa bližajo Dinarski gorski vrsti, se zopet 
dviga struja in iz dolin in kotlin srkaje privzema tudi nove 
množine vlage iz nižav pod seboj. Na Dinarskem gorovju se 
zatorej zopet napravlja oblačna gorska zastava.

Na potu od Kamniških grebenov, visokih približno 2200 m 
do planot ob Nanosu in Postojnskem Snežniku, ki se prostirajo 
v približni višini 1100 m, pada zračna struja za nekako 1000 m 
in se pri tem ugreva za do 10° C. Ob Dinarskem gorovju narasla 
oblačna zastava se ob jadranskem robu gorovja zopet odtrguje 
in razpada ponovno v burjevske kosminaste oblačke. Padaje 
proti morju se zopet raztapljajo in mnogi izginjajo, še predno 
dosezajo nadglavišče nad Gorico in Trstom. Burjevska struja 
pada na tem kraškem oddelku pota do morske gladine na 
kratkem, najbolj naklonjenem potu in torej doseza največjo 
brzino ter jakost toliko, da „kraška burja“ slovi po izredni sili 
svojih pogostoma viharnih ali celo orkanskih sunkov. Nekako 
ob podolžni osi Jadranskega morja se ta zračna struja okreta 
ter odteka ob njej proti jugovzhodu izgubljajoč spotoma svojo 
silo. Ta odtok izpričujejo spričo obilne pogostosti burje celo 
povprečni izobarski zemljevidi. Glej Hann lit. 14 (Deloma iz
popolnjen kratek posnetek iz članka lit. 21).

Po fizikalnem bistvu sta fen in burja enaka prekogorska pa
dajoča vetrova. Razlikujeta se pa radi klimatno različnega svo
jega izvorišča in istotako dospetišča. Fen prihaja pred gorovje 
kot topla zračna struja, dospeva pa na zaledveni strani prekora
čenega gorovja na hladno ozemlje. Burja nastopa svojo pot na 
hladnem ozemlju in prihaja na izredno ugodno ležečo toplo 
morsko obalo in ji prinaša hlad. Ob prekorakanju gorovja pa 
preobražajo oboji struji enaki fizikalni vplivi. Pri vzpenjanju 
na gorovje se oboji struji ohlajata dinamsko za 1°C na 100 m 
vzpona; na gorski višini ali šele nad njo se njiju vlaga zgošča 
v oblačno zastavo, pa pri tem dogodku razvezuje toliko toplote, 
da se z njo krije polovica prejšnje izgube. Med grezanjem z 
gorovja v zaledveno nižavo narasta toplina za 1° C na vsakih 
100 m pogreza. Spričo tega pridobitka dospevata torej fen in 
burja vendarle za vsakih 100 m višinske razlike za V20 C top
lejša. nego sta bila ob začetku vzpona. Toda fen prihaja na 
hladno ozemlje in mu prinaša svojo višjo toplino —  deloma 
prvotno, deloma dinamsko pridobljeno —  burja pa je kljubu 
dinamski pridobitvi hladna, ko dospeva na izredno ugodno 
ležečo prisojno morsko obalo. Včasih je pa tudi burja topla;
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kadar je namreč nastopila svojo pot na ob dani priliki — na 
primer ob poletju — toplo ogretem izvorišču.

19. Primerno zaključnemu poglavju obnavljamo kratek 
pregled sinoptiškega vremenskega polbžaja, ki prinaša celin
skemu zaledju dinarskogorski fen.

Ciklonski ali gradientski fen uvaja sprednja fronta tople 
zračne struje iz jugozapada, ki je prišedši iz subtropskih širin 
dosegla Dinarsko gorovje, se nanje vzpela in prodira preko 
njegove planotne širjave ter izpred njenega roba greza v za- 
ledveno nižavje. Pri vzpenjanju ohlajena struja se padaje pre- 
obrazuje v jugozapadni fen. Ta struja je pomemben del toplega 
sektorja barometerske ciklone. Širina subtropske struje utegne 
obsegati nekaj tisoč kilometrov, središče ciklone potuje na se
verni plati Alp proti vzhodu. Izobare teko približno pravokotno 
preko Dinarskega ozemlja, zatorej utegne topli sektor prekora
čiti obkratu tudi Osrednje Alpe ter prinaša severnoalpskim do
linam južni fen in istočasno dinarskim zaledvenim jugozapad- 
nega. Proga dinarskogorskega fena sega preko Karavank v Koro
ško kotlino in obvlada nižine ob Savi ter njenih desnih pritokih 
tja proti Donavi.

Fenov pojav traja toliko časa, kolikor biva fenonosna 
ciklona nad dinarskim zaledjem in je samo epizoda v njenem 
delavnem področju.

Topla fenotvorna struja sega primerno svoji ugledni širini 
tudi v golo zračno višavo menda skozi vso višino troposfere. 
Zatorej povzroča podvig zraka ne samo nastanek spodnje plasti 
oblačja (cca 1800 m) (Stcu), nego dviga in nagošča tudi srednjo 
plast (Ast) (4000— 6000 m) in celo še visoko pernato plast (Cist) 
(8000— 10.000 m). Spodnja plast se ob zaledvenem robu gorovja 
v viharnem vetru trga, in zapušča za seboj fenov zid. Oproščeni 
del pa se razkosava v značilne male kosminaste oblake (Frcu), 
ki odplavajo liki belo razpenjeni valovi izpred mlinskega jeza, 
osamljeni proti Panonski nižavi, gnani po fenovi struji; v vrzelih 
med seboj pa odpirajo pogled na modro nebo.

Fenov veter je sunkovit kakor vsak drug veter. Po jakosti 
je najpogosteje prav lahek, primeroma pogostno srednje jak 
in redkokedaj divja z viharno brzino skozi doline. Na poti proti 
Panonski nižavi ima v Zagrebu menda še enako silo kakor v 
Novem mestu. Na nadaljnem potu pa polagoma slabijo njegova 
znaka: toplota in suhota.

Fenovemu nastopu navadno napravlja konec prodirajoča 
polarna fronta. Njen hladni, zatorej težji zrak se vrine pod
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toplo, lahko fenovo strujo ob stranski meji toplega sektorja in 
le-tega dvigne od tal z jakim severozapadnim pišem in po
vzroči rezek vremenski prevrat ter zagospoduje namestu tople 
struje z nevihto in nalivom v debelih kapljah ali celo s točo v 
poletju, z metežem velikih sneženih kosmirik pozimi.

Anticiklonski fen se poraja v severnem oddelku anticiklone, 
če se le ta prostira nad Sredozemskim morjem, medtem ko ciklona 
leži nad Severnim morjem med Skandinavijo in Anglijo, izobare 
pa teko nad Dinarskim gorovjem v smeri SW—NE. Topla, 
suha, med rahlo razdeljenimi izobarami anticiklone mila SW- 
struja odteka preko Dinarov in Alp proti cikloni. Zrak v njej 
tone bolj iz gole zračne višave visokega in širokega osred
njega jedra anticiklone. Nebo se brez oblakov boči v polni 
modrini. Ko prihaja ciklona bliže in se anticiklona oddaljuje 
proti vzhodu, prehaja večinoma rahli anticiklonski fen v živah
nejšo obliko ciklonskega.

20. Spričo pomena, ki ga imajo padajoči vetrovi v krajev
nem podnebju, je umljiva želja, da se ozremo po vlogi, ki jim 
pristoja v celotnem vetrovnem sestavu (vetrovni rozeti), tej pre
gledni sliki zračne dinamike v Ljubljanski kotlini.

Števila iz 16-letnega opazovanja, zgoščena v celoletne po- 
vprečke tabele XXXI., kažejo razdelitev in pogostost vetrov vseh 
glavnih in vmesnih smeri obzorja in pa število brezveterij 
(kaline). Troje vrhujočih števil opozarja na vladajoče vetrove.
V običajni risbi vetrovne rozete se predstavljajo kot vrhujoči 
roglji. Poglavitni vrh zavzema severovzhodni veter (NE). Po
vprečno veje med letom ob 7h ob 88‘6 dneh, ob 14h ob 514) dneh 
in ob 21h ob 53 7 dneh. Ima torej izrazit dnevni tir. Ako se nam
reč omejujemo zgolj na trikratno opazovanje vsak dan, tedaj 
veje NE-veter zjutraj najpogosteje, opoldne najredkeje in le 
malo pogosteje zvečer. Drugo vrhujoče število v vetrovni rozeti 
doseza SE-veter, in sicer z zneski: 7h, 53-2 dni, 14h, 69-1 dni, 21h, 
47'6 dni. Ta je torej ob času visoko stoječega Solnca najpogo
stejši. Tretje vrhujoče število pristoja SW-vetru. Le-ta se ob 
opoldanjih urah dviga na 687 nastopov, na večer pa mu je do
ločenih 55-7 dni. Tedaj ga skoro doseza NW-veter s 509 dni —  
ta je oni večerni gorski veter, ki prihaja s Triglavovega in Sto- 
lovega kraljestva. Brezveterje vlada ob 57-3 jutrih, 18-2 popol-, 
dnevih in 54-l večerih. Najredkejši ljubljanski veter je za- 
padnik (W ): 7h 9'lkrat, 14h 14-8krat, 21h l64krat v letu.

Fenski značaj si nadevlje najpogosteje veter iz SW-četrti 
neba, namreč ob 90 dneh ob 14h (tab. XXIV). Tudi N W  ga utegne
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XXXI.

Ljubljana 1896— 1911.
A. Število vetrov v raznih smereh in B. Uveljava podaktov

brezvetrij. oddelka A.

Po zapiskih M. Vodušek-a izračunal Medsebojno razmerje nasprotnih
dr. A. Fessier. vetrnih smeri.

I. II. j III. IV. Leto I. j II. III. IV. |Leto

7h N : S
N 10-5 7-8 6-1 8-8 33-2 7h 1-23 0'93 0'51 0’83 0‘84

NE 24-4 24-3 19’8 20'1 88’6 14h 047 0'37 014 0'29 0*31
E 6-4 7-3 9-3 7-8 30'8 21Ь О'бЗ 0'84 0-97 0'82 0’87

SE 8-7 13-2 191 12-2 53'2
S 8-5 8-4 11-9 10-6 39-4 NE : SW

SW 15-8 11-9 4-5 8-3 40’5 7h 1*54 2*04 410 212 219
W 3‘3 3-0 0-8 2‘0 91 14h 1‘34 0‘55 015 0-95 0'74

NW 4*7 3-5 2‘2 2‘7 131 21h 1‘28 0-68 0‘61 1‘23 0-96
Kal 7-9 12-6 18-3 18‘5 57‘3 E . w

14 h 7ћ 1-94 213 115 3‘90 3‘38
N 8-0 7-0 3-3 5-6 23-9 14 h 1’89 1*32 L90 3’22 Г90

NE 15-6 12-6 91 13-7 51-0 21 h ° '90 0‘79 1’33 0'68 0-89
E 6-8 6-6 71 71  28-2 N W . gE

SE 16-7 141 19-7 18-3 691 , „ ' _  _
S 171 18-7 231 191 78-0 7 0-64 ° '26 ° ’12 ° '22 ° '25

SW 11-6 22-8 19-9 141 68‘7 14 ° '28 ° '24 ° '15 ° '16 ° '19
W 3-6 5-0 3-9 2-3 14-8 21h ° '98 0 98 1<12 118 1<07

NW 3-8 3-5 3-0 3-0 13-3 (N +  NE +  E) : (S +  SW +W )
Kal 7-0 11  2-6 7'2 18‘2 ?Il VQ0 1>6g v2g V7ß 1-72

21 h 14 h 0-94 0-56 012 0'75 0‘64

N 7-3 7-9 9’8 8'5 33‘5 21 h 1-05 ° ’74 ° '82 1-14 ° ’92
NE 14-8 121 8-7 17'8 53’7 (S +  S W + W) : (N +  NE +  E)

si iîæjîu" îî! j: îsîskîïïîs
Si Ш  15 11'5 K 211 ° '94 ‘ -35 ' - 22 089 ™

W 4-0 5-7 3-0 3-7 161
NW 12-3 10-6 14-5 13-5 50'9
Kal 15-3 121 14-7 11‘7 541

imeti, in sicer kot prekoalpski fen ob 8 dneh v letu ob 14h 
(tab. XXIX), poleg tega pa še kot večerni in ponočni veter ob 
21h v 12 dneh na leto. Padajoč veter je tudi severovzhodna 
burja, toda ker prihaja od hladnega izvorišča, je tudi dinamski 
pridobitek pri padcu preko Karavank in Kamniških Alp do dna 
Ljubljanske kotline toplinsko ne omilja dovoljno. —  ljubljansko  
kotlino zastavlja na jugovzhodu 50 m visok gričnat prag (Šmarje-
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Sap 348 m). Tako je edino SE-četrt neba brez pravega gorskega 
zidu, ki bi prekoračen dal vetru priliko, da tone vanjo. Vendar 
tudi v ta oddelek obzorja prihaja včasih anticiklonski veter fe- 
novske naravi. Ljubljansko kotlino torej poseča čvetero pada
jočih vetrov.

Tudi Sarajevo, ležeče tik poleg male, globoko med gorovje 
vglobljene kotline, se odlikuje po vetrovih, ki prihajajo z vseh 
strani neba, a padajo z okoliških gorskih višav v kotlino liki v 
past ter se toneč preobrazujejo v dinamsko ugrete in osehle fene 
in burje. Dosti večja Ljubljanska kotlina stoji pod vplivom 
enake vloge in preobrazbe vanjo se stekajočih zračnih struj.

Pobližnje izvide o svojstvih in o naravi preobraženih struj 
nam odpira primerjanje nasprotnih smeri v veternem sestavu. 
V tej nameri je nastal oddelek B tab. XXXI.

Dve poglavitni nasprotni struji NE in SW  dajeta v geo
metrijskem razmerju za celo leto ob 7h količnik 2-19. To se 
pravi: severovzhodni veter je ob tej uri 2-19krat pogostejši nego 
jugozapadni. Ob 14й je  količnik zaokroženi znesek =  Î, to po- 
menja, da sta si pogostosti obeh struj skoro v ravnovesju. Ob 
14h naznanja količnik 074, da je ob tej uri nasprotno jutru, 
SW-veter vladajoči, in sicer v razmerju SW  : NE == 14)0 : 0‘74 
=  1.35.

V celoletnih zneskih se zgrinjajo različni prispevni zneski 
od zimskega do poletnega; zatorej se priporoča razčleniti jih. 
Sestavljajoči členi utegnejo govoriti jasneje nego preabstraktna 
celoletna vsota.

Zimsko razmerje 1*54 : L34 : L28 izpričuje trdno in vztrajno 
premoč burje; nje višek ob jutru in nje popust čez dan in na 
večer. To pomen ja  pretežen odtok jako ohlajenega zimskega 
kontinentalnega zraka na morje. Ob poletju je NE-struja ob 7h 
sama na sebi redkejša —  pozimi se pojavlja ob 24‘4 jutrih, v po
letju ob 198 —  toda SW-struja se v mirnejši dobi poletja skr- 
čuje še bolj, namreč od 158 zimskih nastopov na 4-5 poletne. 
Količnik razmerja NE : SW  se torej premen ja na 198 : 4’5 =  4-40.
V prvih popoldan jih urah poletja se razmerje povsem preokreta: 
severovzhodnik uplahuje na 91 nastopov, jugozapadnik pa na
rasta na 199 nastopov; količnik upada na znesek 0-45. To pravi: 
SW-struja prevladuje s količnikom 199 : 91 ; ali, kar je isto 
1 : 0 4 5  =  2-19; je torej nad 2krat pogostejša nego NE. Še na 
večer je razmerje NE : SW =  8-7 : 14-3 =  061 istega značaja ka
kor opoldne: jugozapadnik prevladuje, in sicer s količnikom 164.
V poletni dobi se je torej razmerje obrnilo: jugozapadni vetrovi 
so popoldne in še na večer pogostejši od severovzhodnih. Menda
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nam tabela XXV. naznanja, povod preokrenitve; že ob 14h so 
namreč pofenjeni jugozapadni vetrovi prve in druge jakostne 
stopnje jako narastli in vrhujejo s številoma 152 in 137 nasproti 
pozimskima številoma 97 in 46.

Pomlad in jesen posredujeta prehod med zimsko obliko 
razmerja NE : SW  v poletno in iz poletne v zimsko. Popoldanji 
količnik se že spomladi približuje poletnemu. Reči smemo, da 
od aprila do oktobra prevladuje SW-struja čez dan in več ali 
manj tudi še zvečer; čez noč in zjutraj vlada nasprotna od NE. 
Pozimi pa ostaja morska struja ves dan v manjšini, celinska 
vodi. T a  p o j a v  i m a  i z r a z i t  z n a č a j  l e t n o d o b n e  
i n d n e v n e  m e n j a v e  m o r s k e g a  i n k o p e n s k e g a  
v e t r a ,  ki je  običajna ob morski obali. Letnodobna menjava 
je  monsunska (zimski monsun in poletni protimonsun). Dnevna 
menjava sega v poletni polovici leta na kopno npr. Baltskega 
morja, kjer jo je  natančneje proučeval M. K a i s e r  1. 1907 (cit. 
Hann lit. 3, 446) približno 20— 30 km preko plitvega nižavja (pod 
100 m) v dežel. Toda Ljubljana je oddaljena od morske obale 
pri Trstu 75 km in vmes se prostira Dinarska gorska proga v 
širini 55 km in višini nad 1000 m (Nanos 1300 m, Javornik 1270 m) 
z vanj zarezanim prelazom pri Postojni v višini 608 m in samo 
mali širini 8— 6 km! Vendar se umevanje, da sega morski veter 
tako izredno daleč, ujema in potrjuje z izvidi znanstvenih raz
prav, ki sta jih priobčila D e f a n t  A l b e r t  1. 1924. (lit. 17.) 
in B a r d a  L i l y  1. 1928. (lit. 18.) in jih v naslednjih izvaja
njih še omenimo obširneje. Ako ob Dinarski obali prodira morski 
veter še celo na zaledveno stran gorovja do preko Ljubljane, 
Zagreba in Sarajeva, tedaj je to izreden pojav. Na tem mestu 
opozarjamo, da ga utegnemo umeti v zvezi z izredno veliko 
razliko v toplini in zračnem tlaku na obeh straneh Dinarskega 
gorovja. Nikjer v Evropi se povprečne izoterme in izobare ne 
gnetejo toli nagosto, kakor ob tem gorovju. Preko njega pa
dajoč imata i morski i kopenski veter priliko, da se dinamski 
preobrazujeta in povišujeta število dni SW-fena in NE-burje 
do izredno visokih zneskov.

V zloženem razmerju (N +  NE +  E) : (S +  SW +  W) od
delka В tab. XXXI. se primerjajo celinske struje združene v 
celoto in morske takisto med seboj.

Ostali dve smeri si stojita nasproti v razmerju NW : SE. Že 
v celoletni strnitvi se kaže — sicer samo šibko — pretežje NW  
struje, to je večernega ali gorskega vetra; čez dan pa je na
sprotni SE veter v krepki premoči; ob 14h celo v razmerju 
197 : 30  =  66. Med poletjem in v jeseni se to nasprotje še
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poglablja. Naš SE-veter vsebuje pač tudi s r b s k o  k o š a v o ,  
pojemajočo na poti preko dinarskega ozemlja proti svojemu ci- 
klonskemu središču nad Tirenskim morjem.

Iz šesterih smeri zloženo razmerje kaže, da prevladujejo ob 
jutranjem času struje severovzhodnega kvadranta in vztrajno 
prelagajo zrak s celine proti Jadranu. Tudi še zvečer samo malo 
zaostajajo za nasprotnimi, ki prenašajo morski zrak. Popoldne 
pa so struje z morske strani v odločni večini, namreč v razmerju 
161-5 : 103-1 =  1 57, ali poldrugikrat pogostejši od celinskih. V 
poletju narašča ta količnik celo na 2-37, pozimi pa oslabi na 
znesek 106. Pomlad in jesen zopet posredujeta prehod. Pri tem 
stoji pomlad bliže poletju, jesen bliže zimi. —

Prestopamo od ozkega krajevnega motrenja na široko 
sinoptiško z vprašanjem: kako se včlanjajo veterne struje Ljub
ljanske kotline v veliko srednjeevropsko strujanje?

Odgovor nam omogoča odlična — žal, v tesnem obsegu 
držana — študija, ki jo je priobčil D e f a n t  A l b e r t  1. 1924. 
(lit 17). o vetrovnih razmerah bivše Avstro-Ogrske monarhije 
— prva in edinstvena razprava o tej snovi. V tej študiji so v 
dovoljni meri upoštevane dežele ob Dinarskem gorovju in ob 
Karavankah s podatki iz 70 meteorol. opazovališč, obsegajočih 
po 10 let.

Toplinska razlika med ravnikom in severnim tečajem ze
meljske oble izprožuje ogromno kroženje zraka. Od subtrop
skega juga se napotuje topli zrak proti severu. Ko odteka 
preko zmernega pasa obsegajoč vso poluto, se struja zaradi 
sukanja zemeljske oble odklanja na desno, prehaja torej v smer 
sw —NE in še dalje v smer W—E. Tako plove ogromna struja 
trajno vse leto in nezavisno od dnevne in letne dobe po širnih 
prostorih Francoskega in Nemškega nižav ja in srednjegorskega 
sveta. Na potu preko Panonske nižave se okreta na SE in plove 
tako preko Savske, Drinske in Dunavske banovine ter prehaja 
po omenjenem kratkem odklonu zopet v prejšnjo smer in plove 
tako preko Rumunije.

Drugače je v območju Srednjeevropskih Alp in Dinarov. 
Tu posegata v poglavitno in prvoredno strujanje med ravnikom 
in tečajem in pa drugoredno med svetovnimi morji in celinami 
dve manjši, torej tretjeredni toplinski razliki, izvirajoči iz 
navpične izgradbe tal in od vpliva Jadranskega morja.

Razlika med tema velikima gorstvoma in nižavjem, ki se 
prostira ob njih znožju (Panonska, Benečanska in Nemška ni
žava) in pa med kopnim in bližnjim morjem ustvarja namreč 
dva manjša, pa vendar še velika toplotna stroja. Le-ta zagibljata
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v svojem področju nove zračne struje, kadar toplinska razlika 
med zimo in poletjem, dnevom in nočjo dovolj naraste. Tako na
stajajo gorski in dolinski veter in pa kopenski in morski veter, 
vsak v svojem torišču.

У poletni polovici leta prodira ohlajeni nižavski zrak iz 
okoliša Alp in Dinarov predpoldne in še popoldne v gorske 
doline. Ta navgor usmerjena struja nam je sveži p o d n e v n i  
d o l i n s k i  n a v g o r n j i  v e t e r .  Nad gorovjem pa se zrak 
čez dan brže ugreva kakor nad ravnino; zatorej se dviga in v 
goli zračni višavi odteka proti ravnini ter se ondi obrača navdol 
(periodno podnevno kroženje med gorovjem in obznožno rav
nino). Ponoči se kroženje vrši v obratni smeri in tvori nad tlom 
širokih dolin p o n o č n i  g o r s k i  n a v d o l n i  v e t e r .  V 
zimskem času prevladuje v gorskem svetu na pobočjih zlasti 
nad sneženo odejo izžarkovanje ponoči in tudi še podnevi. 
Ohlajeni zrak odteka deloma po pobočju navzdol v doline in po 
le-teh dalje ter tvori slabotni pozimski gorski veter. Deloma pa 
se dviga nad dolino, pa se zopet vrača na pobočje (pobočno 
kroženje). (A. W a g n e r ,  Innsbruck, 1952, lit. 15).

Ob jadranski obali in po širokem sosednjem pribrežnem 
pasu vlada vse leto, zlasti pa pozimi, izredno velika toplinska 
razlika med morjem in kopnini in pobuja krepek odtok celin
skega hladnega zraka pozimi po ves dan, v poletju čez noč —  
to sta burja pozimi in kopenski veter v poletju. Ta struja veje 
od NE proti SW nekoliko odklonjena od pravokotnice na črto 
obale. Izteka se v široko strujo, ki vodi zrak ob podolžni osi 
Jadrana proti SE sprejemši tudi zračni odtok od italijanske 
obale.

Y  poletju velja ta NE-struja za kopenski veter, ki veje 
ponoči, ko se kopno izdatneje ohlaja nego morje, ki žilavo drži 
toploto, sprejeto podnevi. Nekaj ur po solnčnem vzhodu ga za
menja morski veter. Le-ta se odceplja od omenjene široke struje 
ob osi Jadrana in kreta pravokotno proti obali, se dviga na 
Dinarsko gorovje in veje preko njega še daleč v dežele, in sicer 
na severu po D e f a n t-ovem umevanju do Karavank in deloma 
celo do Osrednjih A lp; na jugu pa še preko Sara jeva do Vzhodno- 
bosenskega apnovčevega gorovja. Ondi se izteka v že omenjeno 
prvoredno zračno strujo. Le-ta se kot njen Panonski oddelek 
preliva v Dunavsko in sosednjo Savsko banovino nekoliko od
klonjena proti SE in dalje zopet proti E. S to mejno črto 
(Karavanke— Zagreb— Banjaluka— Užice itd.) po risbi v Defan- 
tovem zemljevidu „povprečnih vektorskih veternih smeri“ za 
14h meseca julija (1. c.) je podana vnanja meja objadranskega



letnodobnega in dnevnega zračnega strujanja. Vzhodna mejna 
črta celotnega fenovega področja v istini ne sega samo do Za
greba. Kajti to mesto doseza fenova struja še v polni svežosti —  
po izpričbi pričujoče razprave. Odondod vsaj ciklonski fen še 
dalje prodira ter ugaša šele onstran Beograda (glej str. 65, čl. 21).

Širina pasa morskega in kopenskega zračnega strujanja je  
iznenadno velika: med Trstom in Karavankami 100 km, med 
Splitom in Banjaluko 140 km. Umevanje te širine je tem težav- 
neje spričo predočevanja, da mora drugoredna veterna struja 
morskega vetra prekoračevati srednjegorske in celo tudi vele- 
gorske višave Dinarov (Bjelašnica 2067 m). Izkustveno oporo 
presojevanju daje pas enake menjave strujanja ob Baltski obali 
med otokom Rujano in mestom Klajpedo. Ondi se ceni širino 
pasa morskega vetra na 20— 30 km (Hann-Siiring, Lehrbuch, 
str. 446). Zemljepisno torišče tega pasa je pretežna nižina z ne
kolikim gričevjem (0— 330) in toplinska razlika med morjem in 
kopnim, ki zračno strujanje zbuja, je mala. Ob Dinarski obali 
pa —  na to okoliščino opozarjamo na tem mestu —  se dviga ali 
srednje ali visoko gorovje, ki vetru zapira pot. Toplinska razlika, 
ki zračno strujo vzbuja, je (kar smo že omenili na str. 55.) tu 
tolika kakor nikjer drugod v Evropi, in ji zatorej pristoja široko 
torišče. Dejansko rezultanto teh nasprotij utelešeno v prirodi pa 
predstavljajo Defant-ove zemljevidne upodobitve. Kako neslu- 
tene energije se prostijo ob ločnici toplega in hladnega zraka 
ob „polarni“ fronti celo malih ciklon, to kažejo dogodki 25. avg.
1. 1890. (orkan v Dravski banovini) in 18. jul. 1. 1930 (orkan pri 
Kranju) omenjeni v 9. in 10. odstavku pričujočega poglavja.

Kjer obdinarski morski veter D  e f a n t-ovega umevanja 
prekoračuje obalne višave in potem prestopa v kotline vglob- 
ljene v gorovje (Blejsko, Bohinjsko, Ljubljansko, Sarajevsko, 
menda tudi Ohridsko in Prespansko kotlino) in doline (ob Krki, 
Kolpi, Uni, Vrbasu, Bosni, Drini), ondi se spušča vanje in pre
obrazil je ob ugodnih fizikalnih okoliščinah v fen —  kar ugotavlja 
pričujoča razprava deloma naravnost za dejstvo, deloma po 
analogiji.

Dobro došlo dopolnilo D e f a n t-ovemu umevanju je po
dalo proučevanje zračnega strujanja s poizkusnimi z r a č n i m i  
b a l o n i ,  ki so jih izpuščali med Jadranskim zalivom pri Trstu 
in Ljubljano v vojaške svrhe med svetovno vojno. Poizkusi so 
se vršili zgolj v poletnih mesecih po trikrat na dan zjutraj med 
4— 7h, opoldne med 11— 13h in zvečer med 17— 19h, in so segali v 
višavo do 5000m nad zemeljskim tlom (relativna višina). Radi tega 
jim pristoja še povečano zanimanje. Balone so izpuščali v višavo
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na Tirolskem, v Benečiji in v sledečih dinarskogorskih krajih: 
Ljubljana, Ajdovščina pri Vipavi, Štanjel, Divača, Vojščica pri 
Komnu, Učka gora in Trst. Aerološke uspehe iz poizkusov je 
proučevala avtorica L i l y  B a r d a  (Dunaj). Obširen referat 
o njeni razpravi je priobčen v Met. Ztschr. 1. 1928. (lit. 18). Iz 
njega posnemamo sledečo tabelo XXXII.

XXXII.

Dinarsko ozemlje ob N-obali Jadranskega morja. 
Vetrovne razmere v poletju v relativnih višinah 0—4500 (5000) m. 

Dr. L. Barda (Dunaj) 1920.

_______________________ a ._______________________________________ B.______________
Pogostost veternih smeri Brzina vetra, m/s

odstotki _________ v kvadrantih_________

Rv,?!nana N NE E SE S SW W  NW NW NE SE SW R vaina“
______ m_____________ __________ II m

Zjutraj Zjutraj
4500 15 8 1 0 3 12 33 28 10'2 9‘7 59 109 5000
4000 15 8 2 1 3 16 28 27 8 3 7‘6 4‘2 110 4000
3000 16 10 4 2 4 21 25 18 7-9 6-9 4’2 106 3000
2000 13 14 8 4 7 23 20 11 6 2 7-0 48 82 2000
1500 10 17 13 5 7 22 17 9 5-0 6‘8 4‘4 7 5 1500
1000 5 12 20 12 10 16 16 9 40  70  5'3 60 1000
500 5 15 22 18 9 14 10 7 3 4 70 6‘6 5‘1 500

0 3 26 30 19 7 6 4 5 15  50  2‘9 2‘7 0

Opoldne Opoldne
4500 9 3 1 3 5 15 31 33 9'9 8‘7 3"8 119 5000
4000 14 5 2 2 4 16 32 25 T l  73 3'3 107 4000
3000 15 9 3 2 8 26 18 19 6 6 73  4'0 95 3000
2000 10 16 8 4 10 25 19 8 50  65  4'5 7‘7 2000
1500 7 12 10 10 16 24 14 7 43  61 44  6-7 1500
1000 4 10 14 9 16 23 18 6 3’7 57 4’7 52 1000
500 3 11 19 10 11 23 16 7 3-5 57 4'8 4-3 500

0 5 13 11 5 6 14 22 24 2'8 51 3'9 3'9 0

Zvečer Zvečer
4500 14 5 2 0 3 14 36 26 101 8’8 4-5 117 5000
4000 15 8 1 1 3 17 33 22 9'6 8-5 4’9 122 4000
3000 16 10 2 1 5 21 29 16 8‘0 8’5 5'0 111 3000
2000 11 14 6 3 8 28 23 7 5‘5 6 6 5-4 8-4 2000
1500 7 11 9 5 9 30 21 8 4 6 5‘6 4'7 71 1600
1000 5 8 13 8 12 16 26 12 3'8 5'7 4'5 5'7 1000
500 3 8 13 6 8 27 24 11 40 6’9 4'9 51 500

0 4 10 10 7 5 25 26 13 3‘4 49 4‘0 3'4 0
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Do 1000 m relativne višine ima ta skupina krajev dve naj
višim v udeležbi veternih smeri: kopensko z vetrovi od NE, E in 
SE in pa morsko iz SW . Zjutraj predstavlja s 30— 20% prva 
poglavitni vrh v pogostenski krivulji, opoldne pa druga s 23%.*

V tem razmerju se izraža periodna menjava kopenske in 
morske zračne struje v dobi belega dneva in pa noči. Redkeje 
tudi že zjutraj zaveje morski veter in istotako tudi še opoldne 
piha kopenski; to odloča vsakokratni širši vremenski položaj.

Umevanje, da omenjena števila izražajo periodno menjavo 
morskega in kopenskega vetra, govori neposredno iz opazovanih 
podatkov. Saj leži večina opazovališč v nizkem obrežnem Krasu 
(Trst, Ajdovščina, 103 m n. m., Vojščica 326 m, Štanjel 332 m, 
Divača 435 m in v višinah rastočih do zavetišča 922 m pod vrhom 
Učke gore in v oddaljenosti od morske obale. Tudi se pridru
žujejo z enakim držanjem opazovališča v nizki ravnini Furla
nije, ki jih tukaj ne upoštevamo. Ljubljano, ležečo že na za- 
ledveni strani Dinarskega gorovja, je pridružila že avtorica 
L. B a r d a  —  očitno, ker se ujema s kraškimi opazovališči. 
Podatki tab. XXXII. tvorijo torej zaželeno prehodno stopnjo k 
abstraktne je zahvatenemu naziranju avtorja A. D e f a n t-а in 
so mu dobro došla izkustvena osnova.

Tabela kaže, da se ob rastoči višavi bolj in bolj uveljavlja  
od oblik zemeljskega površja nezavisno strujanje gole zračne 
višave: kopenske smeri so stopnja za stopnjo redkejše; že nad 
višino 1000 m krepko prevladuje jugozapadnik in v višinah nad 
3000 m prehaja v zapadno strujo prvorednega kroženja na 
zmernem pasu severne polute zemeljske oble, vse druge smeri 
pa se pojavljajo bolj in bolj poredkoma.

Veterna jakost, merjena po brzini v sekundnih metrih 
(odd. B), nakazuje po ozemlju Kraškega gorovja med Trstom in 
Ljubljano največji znesek na zemeljskem površju severovzhod
niku, to je burji, v primeri z vetrovi drugih kvadrantov. Do 
višine 5000 m raste brzina vseh smeri —  izvzemši SE-strujo, ki 
je sploh najšibkejša. Pri tlu ima SW-struja samo malo nad po
lovico burjine brzine, v smeri na višavo rasteta brzini obeh teh 
struj. Do višave 1000 m prekaša burja, od te meje nadalje pa 
raste brzina SW-struje izdatneje. Y  višinah nad 2000 m, to je 
približno nad višino naših alpskih grebenov, je še med poletjem 
jugozapadnik najjačji veter s povprečno brzino v višini 5000 m 
zjutraj 10'9, opoldne pa celo 1Г9 m/s —  kar pomen ja veter 5. do
6. jakostne stopnje —  in jo drži še proti večeru. V tem razmerju

*) Enakomerna razdelitev bi dodelila vsaki smeri samo 100:8 =  12-5%).
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XXXIII.

Gomanjce (Hermsburg), 937 m, 1901— 1915, 15 let.

A. Povprečno število opazovanih veternih smeri in brezveterij

7h +  Ш +  21h.

N NE E SE S SW W NW Ka

December 6D 39‘5 0'1 — 34"9 51 01 — 6 6
Januar 7 5  505 — -  22D 5-7 01 6‘5
Februar 4’7 431 -  -  28-3 4’2 01 01 4-0

Marec 51 40-7 0'2 -  33-9 61 OD 02 6-5
April 5-0 45-8 0-5 -  249 6-6 0-6 OD 6-8
Maj 5-3 40-8 01  -  29’7 8'2 OD -  7'7

lunij 4-5 40 9 -  -  23-9 11-4 0 5 01  8-8
julij 3-9 424 -  -  19-3 12 5 0-7 -  14'2
Avgust 51 40-2 01  -  17-7 130 OD -  16D

September 3‘0 44D 09 — 204 9‘0 03 — 115
Oktober 4D 429 03  -  290 7'7 01  01 78
November 4’1 4-2*9 01 28*9 7*5 0 4

I. 18 2 1331 01 — 86 0 15*3 OD 01 17i
II. 15-4 127-3 1-1 — 88-5 20D Г8 0-5 205
III 13-5 123-5 0-1 — 60-9 369 ID 01 39D
IV. 12-0 130-6 1-3 — 78-3 24-2 11 01 25D

Leto 59-1 514-5 2D -  313-7 97'3 5D OD 102-5

B. Povprečno število dni z vetrom ob 7h, 14h, 2 lh.

Jan Febr. Marec April Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. L e to

a) S +  SW +  W

7 h 6-1 8-3 97 7-3 10-5 9'7 7-5 6 4 6D 9'2 9-7 10D 101-7
14b 15-0 15-3 18-7 16-4 19-2 17'7 18 9 19 5 16 5 17-9 15 9 18D 2091
21h 7-5 9"1 117 8*4 9"0 8'3 61 5’3 6"9 100 111 12-5 105D

b) N +  NE +  E

7 h 22-3 18-2 18-4 18'5 16'5 15'5 15D 15D 16D 171 17D 17D11209-5
14 h 16'0 12-9 121 13-6 11D 12-2 12-1 11"5 13-5 131 14-0 13"0 155 9
21 h 19-7 16-7 15-5 18-7 175 17D 183 18D 18D 17-7 15D 15 з|| 209-7

a )S  +  S W + W  b) N +  NE +  E C) (n  +  NE +  eP ’  L e to

I. П. III. IV. L II. Ш. IV. L J L J L Ü 1 _______

7 h 25-2 27-5 23'6* 25‘2 57’8 53'4 47-0* 51-3 0-44 0‘52 0’50 0-49 019
14h 48-3* 54-3 56-1 50D 41D 37D 35D* 40-6 115 114 L57 1’24 137
21 ь 291 291 19 7* 28 0 5Г7 51-7 54-5 51D 0-56 0 56 0D6 0 54 0 50
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C. Povprečno število dni z viharjem (6— 10 Beaufort).

Jan Febr. Marec April Maj Junij Julij Avg. Sept. Okt. Nov. Dec L e to

iS, SW 1-3 2-1 1-6 1-4 11  0-9 0-3* 0-7 0'8 Г7 26  25 16-8
NE, N 10-7 8-5 6-1 7-1 4-6 2'9 2’5* 3’5 4 2 5'7 6’7 6-5 091

D. Povprečna pogostost vetrov in brezveterij, šteta po polnih dneh.

_______________________ I N +  NE +  E j S +  SW +  S I N W +  SE Ka

Ljubljana 300 m 119-2 120 4 82'4 43'2
Gomanjče 937 m 192‘1 138 8 0'3 34‘2
Bjelašnica 2067 m 148-0 178-0 29-0 10-0

se menda izraža razlika med burjo jadranskih depresij, ki so 
drugoredni (sekundarni) pojavi, torej po obsegu in višini manjši 
nasproti velikim in više segajočim alpskim depresijam, ki po
tujejo na severni strani Srednjeevropskih Alp proti vzhodu. 
Le-te nam prinašajo v svojem toplem sektorju jugozapadni fen.

V želji, da izpopolnimo pogled v vetrovni sestav severnega 
obmorskega pobočja Dinarskega gorovja, pritegnemo v motrenje 
še stalno, vse leto poslujoče opazovališče v G o m a n j č a h  
(93? m), ki leži ob severnem zalivu Jadrana nad Sušakom in 
Reko. Vetrovni sestav gomanjski predstavlja tab. XXXIII. Tudi 
v njem prevladujeta dve skupini vetrovnih smeri: celinska (ko
penska) in morska. V prvi je NE-burja poglavitna struja, ki 
prelaga zračne množine. Saj jo  meteorol. zapisnik najavlja na 
leto 514-5krat ob 7, 14, 21h. Ako bi se njeni nastopi vrstili zdr
žema, tedaj bi obsegali tretjino tega števila torej 171-5 polnih 
dni. Severni veter piha samo 59'lkrat; zavzema torej samo 20 dni, 
vzhodni se pojavlja samo 2'6krat in bi pihal 1 dan. Med vetrovi 
od morske strani je najpogostejši južni, primerno bližini Jadran
ske barom, depresije, ki prihaja 313 7krat, torej veje skozi čas 
1046 dni na leto. Redkejši je SW, ki veje skozi 32-4 polnih dni 
m prihaja poševno preko Istrskega polotoka od glavne širine 
Jadrana. Še redkejša sta zapadnik in severozapadnik; jugo- 
vzhodnik se pa sploh ne prikazuje. Brezveterje zaznamuje za
pisnik 102’5krat na leto, obsega torej čas 34-2 dni, komaj deseti 
del vsega leta. Skupno se pojavljajo struje kopenskega kva
dranta 192-1 polnih dni, to je 52-6% ; struje morskega kvadranta 
pa 138-8 dni, to je 38-1 % vsega leta. Brezveterju ostaja torej 
9-3%. Za primero z Ljubljano služi odd. D v tabeli. Tu vidimo, 
da ima Ljubljana v kotlinski legi eno tretjino več brezveterij
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kakor Gomanjče, dosti manj burje in znatno manj vetra iz 
jugozapadnega kvadranta, poleg tega pa dosti več iz N W - in iz 
SE-kvadranta. Poglavitna oblika razlike pa leži v številu vi
harjev. Ljubljana jih doživlja samo po 5 na leto, Gomanjče pa 
86; med temi 17 iz jugozapadne četrti neba in 69 iz severo
vzhodne. Y zvezi s tem je brzina vetra v Gomanjčah sploh večja 
nego v Ljubljani. Ako upoštevamo, da preko vrha Obirja 
(2047 m) (in slično tudi preko vrhov Karavank, Kamniških in 
julijskih Alp) divja na leto 56 viharjev (I 19-9, II 13-9, III 8 0,
IV 140) (1901— 1915), umevano šele izpostavljeni položaj ob
morskega pobočja Dinarskega gorovja, ko čezenj pada burjevska 
struja liki v slapu. Bjelašnica (2067 m) je deležna viharjev celo 
ob 132 dneh v letu (I 36-6, II 39-2, III 27‘7, IV 28-0) radi bližine 
ciklonskih cest V, b in c, (H a n n , (lit. 20).

Opazovališče v Gomanjčah ni zgolj krajevne veljave, nego 
nam sme biti predstavnik meteoroloških prilik ob severnem 
koncu Jadrana. Število zračnih struj iz SW-četrti obzorja v 
Gomanjčah je toli blizu istoimnemu za Ljubljano, da je sorod
nost očitna. Podoba je, da prihajajo od jadranske strani Dinar
skega gorovja nai savsko stran in se jih spotoma samo malo iz
gublja; velika večina pa dospeva v Ljubljano bodi pofenjena, 
bodi nepreobražena. Spričo opozorljivo velike vsote struj iz 
SW-četrti, ki zavzemajo v Gomanjčah 138-8 polnih dni v letu, je 
umljiva iznenadno velika pogostost dinarskega fena v savskem 
področju. Še dosti večja je vsota struj iz NE-četrti, ki prekla
dajo velike množine zraka v nasprotni smeri.

Poučne poglede nudi letni tir. Struje iz NE-četrti imajo 
višek pogostosti pozimi — ob času največjega toplinskega na
sprotja med kopnim in morjem —, in najnižino v poletju — ob 
najbolj omiljenem nasprotju. Med strujami iz S)W-četrti se od
raža značilna razlika: one iz S kažejo odločen pomladanski 
višek, pa tudi čeprav manj odločen jesenski višek v oktobru. 
Podoba je, da se v tem dvovalnem tiru zrcali slični tir v po- 
gostoti ciklon in pa SW-fena na savski strani gorovja. Struja iz 
SW pa ima odločen enovalski tir z najmanjino pozimi (15*3), in 
najvišino v poletju (36-9) — to je očitno tir regionalnega mor
skega vetra.

Premenjalna igra obalnih veternih struj jasno odseva iz 
dnevnega tira (oddelek B tabele XXXIII.) Skozi vse leto je namreč 
morski veter čez dan najpogostejši popoldne, kopenski pa pre
vladuje ponoči, zjutraj in zvečer, (B, a, b). V razmerju struj iz 
morske četrti obzorja proti kopenski (B, c) pa prevladuie po
dnevi morska, ponoči kopenska struja — in to celo še pozimi
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spričo prisojne lege obalnega pobočja in redke snežene odeje 
na njem. Ob teh okoliščinah se razvija krepka morska struja, 
ki zlasti med poletjem prekoračuje Dinarsko gorovje in se v 
njegovih zaledvenih nižinah dostikrat pojavlja v pofenjeni 
obliki ter povišuje postavko ciklonskih fenov s svojo postavko.

Ozremo se še po južnem oddelku Dinarskega gorovja. Ondi 
nas obvešča o veternih prilikah prvoredno opazovališče v alpski 
višavi na Bjelašnici, 2067 m, edino visokogorsko v Jugoslaviji. 
Splošni pregled nam nudi tab. XXXIV. V njej se uvaja pojem

XXXIV.

Bjelašnica 2067 m, 1901— 1910, 10 let.
Povprečno število polnih dni z vetrom in polnih dni z 

brezveterjem.

N +  NE +  E SE S +  SW +  W NW Ka

I. 37 3 44* 3 3
П. 36* 1 49 3 3
III. 45 1 39* 3 4
IV. 34* 2 49 2 4

Leto 152 7 182 10 14

polnega veternega dne. Po potih verjetnostnega računa pred
stavlja vsak vpis opazovalčev ob 7h, 14h, 21h svojo osemurno tret
jino dneva: jutranjo, opoldanjo in večerno —  seveda s prište
tima pripadajočima oddelkoma noči. Veljavnost je  tem širša, 
čim večje število let se upošteva. Vsi trije vpisi enega dne, pa 
tudi trije poedini vsebinsko soglasni vpisi treh dni predstav
ljajo torej cel dan. Celoletni povpreček iz večletne opazovanj- 
ske dobe deljen s 5 pomenja povprečno število polnih dni do- 
tičnega pojava, Na primer: 21 vpisov vetra iz SE ob 7h+ 1 4 h+ 2 1 h 
na Bjelašnici pomenja, da je  ta veter vel povprečno 7 polnih 
dni na leto, 31 vpisov NW-vetra pomenja istotako 10 dni tega 
vetra. Dobro došla ponazoritev mrtvih statistiških števil! Oboja 
zneska primera sta izkazana v tabeli XXXIV.

Naravno je, da na Bjelašnici spričo bližine toplega morja 
vladata med smermi zračnega strujanja: kopenska iz severo
vzhodne četrti obzorja, obsegajoča 152 polnih dni na leto in pa 
nasprotna morska z jugozapadne četrti obsegajoča 182 dni, za
vzemata torej 1 1  mesecev v letu. Poleg njih izpolnjuje N W - 
struja 10 dni in SE-struja 7 dni; samo skozi 14 dni v letu vlada
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v ondešnji viharni višini brezveterje. Vse leto šteje ondi 117 vi
harjev (I— IV. 30, 32, 26, 29 viharjev v 10-letnih povprečkih). 
Mogočno prevladujoče število struj iz SW-četrti se usmerja v 
nižje zaledje na savski strani Dinarskega gorovja. Umljivo nam 
je  torej presenetljivo veliko število fenskih dni v Sarajevu, 
ležečem ob dolinski kotlini blizu velegorovja. Zlasti v zvezi z 
okolnostjo, da ciklonski cesti Vb in Vc (v, B e b b e r , lit. 19) 
vodita preko Jadrana. Prekoračujeta gorovje skoro pravokotno 
preko slemenitvene smeri, torej z obilno energijo. Bližnja kot
lina v zaledju gorovja postaja spričo teh soglasno delujočih 
činiteljev torišče najpogostejših pojavov SW-fena v Evropi —  
vsaj kolikor je znano doslej. Srednjeevropskih Alp se središča 
ciklon ogibljejo in samo sektorji vélikih med njimi jih preplav
ljajo. Omenjeni poglavitni cesti uporabljajo ciklone zlasti spo
mladi in v oktobru, pa tudi v juliju (v. B e b b  e r) in oblikujeta 
s tem svojim običajem letni tir fenovim nastopom z značilnima 
vrhovoma spomladi in v oktobru (tab XXXIV.).

21. Proga dinarskega SW-fena sega od Karavank ali morebiti 
točneje od Osrednjih Alp ob severnem robu Celovške kotline 
preko Ljubljane, Novega mesta, Zagreba, Bihača do Sarajeva 
in meri v dolžini skoro 500 km. Prav toliko dolžino ima proga 
južnega féna ob severnem znožju Osrednjih Alp od Ženeve do 
Salzburga, ki je  doslej veljala za najobsežnejše fenovo področje 
v Evropi. Širina dinarskega področja v smeri preko Zagreba se 
sme ceniti na več kot 300 km. Saj ima Beograd, ležeč v profilu 
Mostar— Sarajevo v daljavi 220 km od Beljašnice, na leto še 
50 dni s fenom od SW, S, W  v š. p. b. (petletni povpreček 1920 do 
1924, in sicer I— IV 9, 17, 15, 8 fenovnih dni). Seveda vpliva menda 
tudi še bližnje gorovje fenotvorno. Omenjena velika Dresdenska 
ciklona 7. jan. 1. 1912. je prinesla Budapešti ob 7h, 14h, 21h po
mladno toplino 3*3, 9‘2, 7'4° C ob vetru SW 5, SW 4, SW 5 in vlažnost 
88, 66, 82%, torej ob 14h fensko znižano za 11% pod za januar ob 
tej uri normalni znesek 77%. —  Tudi Beograd je tega dne imel 
fen zjutraj in popoldne (3'9, 9'4, 8‘4° C, 69, 69, 87 % vi., S8, S3, 
SE2). —  L. L a m m e r t  poroča v razpravi iz 1. 1920., da severno- 
alpski fen sega v horicontali do Srednje Nemčije, navzgor pa do 
meje troposfere ( H a n n - S i i r i n g ,  str. 587).

Dinarsko gorovje je po svoji slemenitveni smeri in po legi 
med Panonsko nižino in Jadranskim morjem izrazita klimatna 
meja. Prva je v klimatnem naziranju odrastek velike severo
vzhodne Ruske planjave, druga pa odrastek južneje ležeče za
padne kotline Sredozemskega morja. Spričo te soseščine se pri
bližujeta torišče poostrene zime in celinsko razgretega poletja
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na oni strani, in pa morsko omiljene zime in istotako omiljenega 
poletja na nasprotni strani v prav izjemno blizkem sosedstvu. 
Jasno je, da se nasprotji — zimsko in poletno — izravnu jeta po 
strujah rahlo gibljivega ozračja. V prav monsunski menjavi od
teka pozimi mrzli panonski zrak preko Dinarskega gorovja proti 
morju, med poletjem pä nasprotno morski zrak struji preko iste 
gorske zagraje proti Panonski nižavi. Prevalivši gorovje se pre
tvarjata struji — celinska v burjo, morska v fen. Velika Panon
ska nižava privlačuje k sebi na širnem področju odtok izpod- 
nebnega vodovja vzdržujoč reko Savo in njene pritoke, ter tako 
olajšuje kroženje zraka, ko odpira veternim strujam, zlasti 
SW-fenu, udobne ceste.

Vplivu teh regionalnih se pridružujejo še mogočnejši na
sprotji: ono med Evrazijo in Atlantskim oceanom in pa med 
ravnikom in severnim tečajem. Ko se prepletajo vsa troja, 
ustvarjajo veliko in manjšo pestro menjavo v delovanju toplot
nega vremenskega stroja, ki se nam predočuje v zagonetni igri 
med ciklonami in anticiklonami.

Dalje proti jugu se gorovje Dinaridov v širokem pomenu 
besede sicer nadaljuje do skrajne južne točke Grškega pol
otoka, toda polotok se zaožuje in namestu panonske kotline se 
ondi prostira Egejsko morje. To pa omiljuje klimatna nasprotja 
ob obeh straneh gorovja, in zatorej zavlada ves drug klimatni 
položaj. Južneje od Sarajeva ponehujeta i burja i fen. Osam
ljeno priliko za nastop jadranskega fena nudita menda še kot
lini Ohridskega in Prespanskega jezera.

22. Dasi je  svetovna literatura o fenu, ki se pojavlja ob 
ugodnih okoliščinah ob gorovjih vsega sveta v ciklonskem pasu 
zemeljske oble, obilna, se dozdeva, da m e t o d i k a  p r o u č e 
v a n j a  tega v teoriji in praksi pomembnega pojava še daleko ni 
dovršena. Celo pojma „fen“ in „fenovni dan“ nista neoporečno 
določena za etatistiško proučevanje (glej odd. 14. pričujočega po
glavja). Tudi opredelba, ki si jo je avtor postavil za svoje vodilo 
na čelu pričujoče razprave, še dopušča umevanje ali v ožjem  
ali v širšem pomenu besede. Fizikalnemu umevanju pojava 
ustreza širša opredelba in se zatorej priporoča za slične razprave.

Ta opredelba vodi do sledeče podrobne določitve. Fen je 
veter, ki prihaja iz toplega izvorišča, se vzpenja preko gorovja 
in je na gorskih grebenih in planotah hladen, vlažen, oblačen 
in deževen. Padaje na zeledveni strani gorovja pa se preobra- 
zuje na termodinamski način in prihaja v nižavo topel in suh 
ter jasni nebo. Vendar utegne toniti v nižavo ob okoliščinah, ki 
preobrazbi nasprotujejo dostikrat tako, da dospeva nepreobra-
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žen. Za statistiško proučevanje je  treba torej mejo med obema 
oblikama padajoče struje točno določiti. Priporoča se ta-le do
ločitev: Fen je  padajoč veter, ki ima dospevši v nižavo relativno 
vlažnost vsaj za 1 % potisnjeno pod povprečno (normalno) pro
učevanega meseca in dnevnega časa in pa povišano zračno top
lino v primeri s toplino neposredno prejšnjega dne pred fenom 
in istega dnevnega časa. —  Y  fenovnem kraju je neka smer 
(npr. smer doline) najpogostejša fenovna smer. Le-ta in pa so
sednji do 45° od nje odklonjeni smeri tvorijo fenov kvadrant. 
Štejejo se za statistiške namene vse tri smeri skupno z najpo
gostejšo smerjo vštevši mejni smeri kvadranta. Dosledno se pri
poroča upoštevanje vseh jakostnih (brzinskih) stopenj od vštete 
prve (1 ms) dalje.

Doslej so se opisi fenovih pojavov zadovoljevali s p o 
v p r e č n i m i  in s s k r a j n i m i  zneski topline, osehnitve itd. 
Priporoča pa se poleg teh podatkov razčleniti fenovo snov po 
stopnjah (barometerskih, toplinskih, vlažnostnih, jakostnih ali 
brzinskih) in po običajnih opazovanjskih obrokih (7h, 14h, 21h). 
Taki podrobni podatki bistveno poglabljajo pogled v posebna 
svojstva fenova in v stopnjo popolnosti opazovanih podatkov.

Za fenovni dan velja dan, ko se je fen dotičnega kvadranta 
pojavil vsaj ob e n e  m opozovanjskem obroku. Pač so tako do
ločeni „fenovni dnevi“ prav tako neenakovredni kakor „deževni 
dnevi“ z malo ali z veliko množino dežja; kajti štejejo enako 
oni, ko se je  fen pojavil ali eden- ali dva- ali trikrat istega dne. 
Tej nepriliki bi se sicer lahko opomoglo, če bi po tri v zapisniku 
zaznamovane fene šteli za eden „fenovni dan“ —  četudi so vzeti 
iz dveh ali treh dni. Tako se v novejšem času določa pač število 
„polnih dni z vetrom“ iste smeri vobče. Enaka opredelitev pa 
se doslej še ni uvedla glede fena, ki je sicer samo prav posebna 
fizikalna oblika vetra.

Metodiško poglobljeni in geografsko razširjeni pogled nam 
je  po želji izpopolnjeval umevanje bistva in pozorišča doslej 
neznanega dinarskega fena. Pokazal se je  njegov pojav na 
500 km dolgi progi (Celovec— Sarajevo) in le-tega zveza z enako 
obsežno doslej znano severnoalpsko progo (Ženeva— Salzburg). 
Oboji progi imata dostikrat skupen izvor v tisoče kilometrov 
široki subtropski zračni struji, ki prihaja liki ogromna topla 
reka preko Sredozemskega morja, se vzpenja na visoke planote 
in grebene ter si ondi ob snegu in ledu ohlaja čelo. Opazovalcu, 
z zaledvene nižave gledajočemu na gorovje, se naznanja z gosto 
oblačno zastavo. Nadaljujoč svojo pot se obrača ohlajena sub
tropska struja z višave navdol in dospeva ob dovoljnem gra
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dientu v nižavo vsa preobražena na termodinamski način: suha 
in topla iz s v o j  e g a, to je  brez pomoči Solnca, in ob jasnečem 
se nebu, posejanem z značilnimi fenovimi oblački. Tako omilja 
zimo, naznanja pomlad, olepšuje in podaljšuje jesen —  je torej 
vobče izreden, originalen, dobro došel in tudi polnega znanstve
nega zanimanja vreden klimatski činitelj.

Popravek.

Tabela II. Sarajevo, avgiust 1.1909. in 1910. namesto 7 in 11 naj stoji 
5 in 6 ; za leto namesto 95 in 121 naj stoji 93 in 116.

Tabela III. Sarajevo, avgust namesto 10'5 naj stoji 9-6 in za poletje 
namesto 29-0 naj stoji 28-3 in za leto namesto 99-3 naj stoji 98-6.

Tabela V. Celovec 1891 namesto 1908.
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Zusammenfasssung.

Der Föhn des Dinarischen Gebirges.

Abschn. I V -V I  (Schluß).

IV. D i e r e l a t i v e  F e u c h t i g k e i t  a n  F ö h n t a g e n .  Tab. XIV 
stellt unter A die mittlere rel. F. aller Tage, В der föhnlosen Tage, D die 
der Föhntage dar. In Tab. XV. sind die Differenzn B—D  vorgeführt. Darnach
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drückt der Föhn die r. Feucht, hinab im Jahresmittel in Innsbruck, Klagen- 
furt, Ljubljana (Laibach), Novo mesto (Rudolfswert), Zagreb (Agram), Sara
jevo  um bez. 16, 6, 9, 10, 9, 13 %; die Schwankung derselben in den Jahres
zeiten ist mit Ausnahme von Innsbr. (18, 17, 13, 18) sehr gering, z. B. Laibach
9, 9, 8, 7 %. Es erscheint hiiemit die Beständigkeit des physikalischen Faktors 
angedeutet, der die Feuchtigkeit herabdrückt; das ist die Fallhöhe vom Ge
birge bis zur Station. In Tab. XVI. erscheinen herausgehoben: der Tag mit 
dem kleinsten Ta,g!esmittel d. rel. Feucht, und das beobachtete Minimum der 
rel. Feucht, in der betrachteten Jahresreihe. Diese Minima 19, 19, 18, 19, 
20, 17 stimmen auffallend überein in dem ganzen ausgedehnten Gebiete und 
sind wüstenartig niedrig.

V. D i e  B e w ö l k u n g  a n  F ö h n t a g e n .  W o der Dinarenzug Hoch- 
gebirgskarakter trägt (Bjelašnica 2067 m), sind die Kämme bei Föhn in eine 
dichte graue Wolkendecke gehüllt, die an der Leeseite abgebrochen erscheint 
und den Anblick der Föhnmauer darbietet. Im Bereich des Mittelgebirgs- 
karakters schwebt die Nimbostratusdecke frei über den Höhen und briclit 
ebenfalls mit einer Föhnmauer ab. Von dieser lösen sich paraJell dem Gebirgs
zuge Wolkenstreifen ab, die nach kurzer im Winde zurückgelegter Strecke in 
ballenförmig dimensionierte, zerrissenrandige Abreißballenwolken (Freu) zer
fallen. Als solche setzen sie ihren W eg zunächst noch in deutlichen frühem  
Reihen fort. Die regelmäßige Anordnung geht jedoch alsbald verloren. Nun 
fluten sie in unerschöpflichem Nachschübe zerstreut dem Zenit zu und dar
über hinweg. Diese Wölkchen, Fractocumuli favoniales könnte man sie be
nennen, sind das bezeichnende Merkmal der Föhnströmung in der Höhe 
der untern Wolken. In ganz gleicher Weise entstehen und fluten bei Bora 
die Freu boreales.

Darüber breitet sich bei zyklonalem Föhn, und desgleichen bei eben
solcher Bora eine Altostratusdecke aus und über dieser in noch größerer 
Höhe eine Cirrostratusdecke. Anscheinend sind alle drei Schichten bei der 
Überschreitung des Gebirges durch die föhnbringende Luftströmung ge
wölbeartig gehoben worden. Über dem Zenith erscheinen mitunter Lücken 
auch in den obern zwei Wolkenschichten, durch welche der blaue Himmel 
sichtbar wird, eine senkende Komponente der Luftströmung anzeigend.

VI. S y n o p t i s c h e  Ü b e r b l i c k e  u n d  E r g ä n z u n g e n .  Nach 
einführenden Bemerkungen (1., 2., 3.) über das Wesen der synoptischen 
Methode wird der Aufbau der Zyklone und der Antizyklone nach B j e r k n e s  
geschildert. An der Abgleitfläche von S t ü v e  entsteht im NW-Quadranten 
über dem winterlichen antizyklonalen Talnebel durch Abfluß der sinkenden 
Luft über der freien Nebelfläche die „föhnige Luft“  der über dem Talnebel 
liegenden höhern Teile der Alpentäler und das Aufklaren des Himmels 
über der Temperaturumkehr wird bemerkt. Im Anschluß daran wird der 
antizyklonalie Föhn erwähnt.

4. u 8. Als Beispiel des zyklonalen Föhns dienen die Vorgänge, die 
durch die Wetterkarten (Wien) des 6. und 7. Jänner 1912 veranschaulicht 
werden. Die Zyklone des 6. Jänner hatte ihr Zentrum bei Warschau. Den 
warmen Sektor bildete ein über 1800 km breiter subtropischer Luftstrom, 
welcher von den Azoren her im Vordringen begriffen war. Görz im Luv 
des Dinarischen Gebirges, Tab. XVII, hatte milde Temperatur, hohe Feuchtig
keit und trüben Himmel bei SWi; in annähernd 1000 m Höhe d. i. in Go- 
manjče (Hermsburg) Nebel, SW2—4. Im Lee des Gebirges, in Ljubljana (Lai
bach) (300m) ist es wärmer als in Görz, dabei trockene Luft (14h 35 %) und
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7h W 4, 14 und 2lh SW2, SW3 also Föhn; Die SW-Strömung halte um 7h auch 
schon die Höhe des Karawankemkammes erreicht, denn Obir hat Nebel und 
Schneegestöber bei SW4, am Abend SWe. Klagenfurt hat milde Temperatur 
und tagsüber unternormale Feuchtigkeit (normal: 85, 83, 84 %) also föhnige 
Luft. Der Kamm der Zentralalpen ist schon um 7h in Nebel gehüllt, der Wind 
wächst bis zum Abend zu Sturmesstärke an (Sonnblick SWe). Am Nordfuße 
der Zentralalpen, in Innsbruck, herrscht tagsüber milde Temperatur (normal 
Jänner 7, 14, 21h —5‘8, —0-6, —3-7) und unternormale Feuchtigkeit (normal 
7h 98, 14h 79%)  also Föhn bei SW3 um 7h. Die Warschauer Depression zog 
rasch ab. Am nächsten Morgen war an ihrer Stelle eine andere noch tiefere 
mit dem Zentrum bei Dresden angesiedelt. Den warmen Sektor bildete wieder 
ein Strom subtropischer Luft von über 1800 km Breite (Abb. 1 mit Isobaren, 
2 mit Strömungslinien). Im Profil der Tab. XVII. wiederholen sich am 7. Jän
ner die Szenen des Vortages mit dramatischer Anschaulichkeit: die im Luv 
(Görz) ankommende subtropische Strömung, ihr Erklimmen der immer 
höhern Kammstufen von 1000m (Dinanenzug), 2000 m (Karawanken), 3000 m 
(Zentralalpen) und das nacheinander erfolgende Absinken in die zwischen
gelegenen Niederungen (Ljubljana, Klagenfurt, Salzburg vor dem Austritt 
in die Baierische Hochebene) — auf den Höhen die Wolkenkappe, Frost und 
dampf gesättigte Luft, dagegen iii den Talbecken und Tälern warme, trockene 
Föhnluft, liervorgegangen aus der von den Gebirgskämmen abgesunkenen 
Luft durch thermodynamische Metamorphose.

Die Föhnszenerie des Profiles Görz—Innsbruck ist noch zu ergänzen 
durch das Geschehen im südlichen Profil Mostar—Bjelašnica—Sarajevo, das 
im Anschluß an Tab. XI. besprochen wurde. Die große Zyklone vom 7. Jän
ner 1912 ist also ein Beispiel, wornach die ganze 600 km lange Föhnzone von 
Sarajevo bis zur Baierischen Hochebene in gewaltig erregter Tätigkeit stand 
und vermutlich überdies auch die ebenso lange nordalpine Zone G e n f -  
Salzburg.

Als zweite Ergänzung ist zu bemerken, daß am Nordende der Bucht 
von Fiume (Quarnero genannt) dem Dinarischen Gebirgszug jenseits der 
Bucht die Berggruppe des Monte Maggiore (Učka gora 13% m) auf der Halb
insel Istrien vorgelagert ist. Die südwestliche Luftströmung überschreitet 
daher nach Verquerung Italiens und des eigentlichen Adriatischen Meeres
armes zwischen Venedig und Pola zunächst Istrien, staut sich am Monte 
Maggiore und hüllt ihn in eine W olkenkappe ein. Sie sinkt hierauf teilweise 
auf dessen Leeseite in die Bucht von Fiume und erreicht die Meeresober
fläche in Föhn umgewandelt, wie dies die in Tab. XXIII.—XXVI. belegten 
Beobachtungen des Meteorologischen Observatoriums in Fiume bezeugen. 
Von da steigt die Strömung! am Ostrande des Quarnero auf den Hauptstamm 
des Dinarischen Gebirgszuges an und verhüllt nun diesen.

Am 8. Jänner 1912 war die Depression ostwärts abgezogen. Das Azoren
maximum hatte während der Datumswende einen Vorstoß bis über die 
Alpen und von da noch in das Dinarische Hinterland gem acht. Über der 
Adria sank gleichzeitig der Luftdruck. In dieser Wetterlage entwickelte sich 
im Dinarischen Küstengebiet eine starke zyklonale Bora. Görz 7h hatte N5, 
5° C, 14%; Zara NE8, Fiume 05%!

5. Der im Föhnprofil der Abb. 7 erwähnten Station Gom anjče (Herms
burg) wird eine besondere Betrachtung gewidmet. Im Adriaseitigen Gehänge 
des Dinarischen Mittelgebirges nahe dem Gipfel des Adelsberger Schnee
berges (Postojnski Snežnik, 1796 m) gelegen, wird sie bei Ankunft des war-
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men Luftstromes von S oder SW in Wolken (Nebel) gehüllt; sie liegt gemäß 
Tab. XVIII. im Winterhalbjahr in 45—53% der Fälle bereits im Konden- 
sationsniveau, im Sommer noch in 13%. Die überaus große Regenmenge von 
Gomanjče und der ganzen Küste des Dinarischen Gebirges sowie der an
schließenden Julischen Alpen (Tab. XVIII.) dürfte im Sinne der Anschauungen 
von B j e r k n e s  wohl zumeist dem Einwirken der vordringenden kalten NW- 
Böenfront auf die wasserdampfreichen Südwinde zuzuschreiben sein — gemäß 
Bemerkung des Verfassers.

6. Die im Alpengebiete bekannte Verhüllung der luvseitigen Gebirgs- 
kämme und Gipfel bei S-Föhn mit Nimbostratus ist auch ein normales 
Kennzeichen des Dinarischen Föhns. Beleg: Gomanjče, Bjelašnica. Des
gleichen das Abreißen dieser Hülle über dem leeseitigen Rand des Dina
rischen Gebirges in Form  einer Föhnmauer. Die eigentliche kennzeichnende 
Wolkenform bei Föhn sind kleine Fractocumuli, die bei Föhn das Himmels
gewölbe der Leeseite in endloser Fülle besäen. Sie sind ein Werk des Föhn 
als Fallwindes.

7. Der Sitz des Föhn innerhalb der Zyklone ist der warme Sektor der 
Zyklone. Das Föhngebiet reicht vom leeseitigen Fuß des Dinarischen Ge
birges durchschnittlich bis über den nächstliegenden Teil der großen Pa- 
nonischen Tiefebene und endet in dieser unter Abnahme seiner physikalischen 
Kennzeichen. In Zagreb (70 km) ist der Föhn noch ebenso häufig w ie in 
Novo mesto (10 km vom Gebirgsrand entfernt). Noch Belgrad hat regelmäßig 
Föhntage.

9. Das Beispiel eines Dinarischen Soinmerföhns bietet die Depression 
vom 25. August 1890. Eine sekundäre Depression mit r =  1400 km hatte um 
14h ihr Zentrum zwischen Triest und Riva. In ihrem warmen Sektor war 
die Temperatur schon um 7h hoch (Triest 25° C). Jemseits der kalten Front 
(Venezien-Obersteiermark) stand' die Temperatur bei 10— 15°. Klagenfurt hatte 
Föhn (S, SW, 24° C, 17%). Das Vordringen der kalten Front veranlaßt© heftige 
Gewitter. Die W olken zogen aus SSW. Um 17h stand das Zentrum des W ir
belsturmes bei Perugia. Ein heftiger Sturm SWio bewirkte eine hohe Stauung 
des Meeres bei Pola. Um 18h gieng der Sturm durch Ljubljana und Klagen
furt, langte in Wien um 21h an und hörte in den Karpaten auf. Das Y  or - 
überziehen des Zentrums erfolgte mit solcher Schnelle, daß der orkanartige 
Wind, der es anzeigte, nur 6— 10 Minuten dauerte. In der jetzigen Drau- 
banschaft bezeichneten viele Tausende niedergebrochener Baumstämme sei
nen Weg.

10. Ein ähnlicher Einbruch der Polarfront in den warmen Sektor einer 
Zyklone jedoch in kleinerem Maßstabe, war der orkanähnliche Sturm mit 
Gewitterdonner, welcher am 18. Juli 1930 die Stadt Kranj (Krainburg) bei 
Ljubljana und ihre Umgebung heimsuchte. Die Sturmbahn war in zwei pa
rallele Streifen geteilt. Sie stand im Bereiche einer Zyklone, die ihr Zentrum 
in England hatte. Ihr warmer Sektor überflutete einen großen Teil von 
Mitteleuropa und der Balkanhalbinsel. In den östlichen Alpentälern und 
Becken war die warme Strömung in Föhn umgewandelt. Die kalte Front 
war am Abende bis Wien vor.gedrungen.

11. Ein prächtiges Beispiel von gleichzeitigen Föhn in den östlichen 
Alpen und den Dinaren bieten die Profile, welche durch die Tab. XI. und 
XVII vor Augen geführt werden. Die Tab. XIX. tritt statistisch der Frage 
näher, wie oft eine zeitliche Übereinstimmung des Föhn im Laufe des Jahres 
zwischen je  zwei Stationen auftritt. Solche Durchschnittswerte sind: L jub
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ljana—Innsbruck 23-l, Ljubljana—Zagreb 25-5, Ljubljana—Sarajevo 28-0, 
Innsbruck—Sarajevo 27-8 Tage im Jahr. Das sind 41—53 % der Föhntage. 
Die Föhndisposition ist also an etwa 25 Tagen im Jahr mehr oder weniger 
weit ausgebreitet. Der besprochene Fall des 7. Jänner 1912 ist ein solches 
Beispiel in großem Maßstabe. Im jährlichen Gang der Ubereinstimmungs- 
größe nimmt dies© mit der Föhndisposition zu und ab.

12. Die Gliederung der Barometerstände an Föhntagen in Ljubljana 
(Tab. XX.) zeigt, daß der Föhn im allgemeinen am häufigsten bei mittlern 
Barometerstande sich einsteUt, d. i. in der Durchschnittsgruppe; und zwar 
in 243 unter 837 Föhntagen. Höhere Gruppenstufen (zu je  3 mm) des Luft
druckes werden rasch seltener, tiefere Stufen nehmen langsamer an Häufig
keit ab, reichen aber tiefer. Unter 837 Föhnen waren 330 antizyklonale und 507 
zyklonale. Der Föhn ist also mit Vorliebe eine zyklonale Erscheinung. 
Gesonderte maximale oder Scheitelwerte der Häufigkeit für beide Arten von 
Föhn treten nicht hervor. Der zyklonale Föhn ist also nur eine auf der 
letzten Stufe des Windweges, d. i. beim Absinken vom Gebirge in die Nie
derung entstandene umgewandelte Form der Luftströmung.

13. Den Betrag der Feuchtigkeitsänderung durch den Föhn, zergliedert 
in Stufen von je  5% stellt Tab. XXL vor. In den Jahressummen erscheint 
die Herabdrückung der Feuchtigkeit um 6— 10% unter das Normale als die 
häufigste. Die Gliederung nach Jahreszeiten I—IY weist das Maximum in 
Ljubljana dem Winter und dem Frühling zu; in Sarajevo dem Frühling und 
dem Sommer — ohne ersichtliche Ursache für diese Verschiedenheit. Das führt 
zur Vermutung, daß die Zahlen für die unterste Stufe nicht dem natürlichen 
Sachverhalt entsprechen könnten. Der Autor hat beim Auszählen aus dem 
Beobachtungsbögen die Fälle von 1—3%, wenn sie isoliert standen, als Nicht
föhne unbeachtet gelassen. Die weitere Beleuchtung dieser Angelegenheit 
durch Tab. XXIII. bestätiget die ausgesprochene Vermutung. Eine vollstän
dige AusziähJung dürfte also die niedrigste Stufe der Erniedrigung der 
Feuchtigkeit durch das ganze Jahr als die häufigste erweisen. — Im übrigen 
zeigt sich, daß Sarajevo eine größere Anzahl von starken Herabsetzungen 
aufweist als Ljubljana. Vermutlich entspricht dies dem tiefen Niedersinken 
der Föhnströmung von der Bjelašnica (2C67) nach Sarajevo (637 m) gegen
über dem viel geringeren vom Plateau des Nanos (1200 m) bis Ljubljana 
(300 m).

14. u. 15. Die Gliederung der Föhndaten nach Graden der Windstärke 
in Tab. XXII. zeigt, daß der Föhn in Ljubljana in der 15-jährigen Beob
achtungszeit nur in den untern 6 Stufen der Skala (Beaufort) auftrat. Nur 
4 mal durchschnittlich im Jahr erlangte er die Stärkestufe V und nur 2 mal 
in 15 Jahren die Stufe VI, welche als erster Grad der Sturmesstärke gilt. 
Dank seiner Talkessellage ist L jubljana durchschnittlich im Jahr nur von 
2'8 Stürmen heimgesucht; in 15 Jahren gab es dort 42 Stürme; davon kamen 
nur 2 aus Richtungen des Föhnquadranten. Als die häufigste Windstärke 
des Föhn ergibt sich mit 219 unter 837 Fällen die zweite Stufe „für das 
Gefühl eben bemerkbaren“  Windes. Die in der Fachliteratur vielfach be
gegnende Angabe, daß der Föhn ein heftiger Wind sei, ist daher zu mäßigen. 
Es taucht vielmehr die Frage auf, ob selbst dieses Ergebnis nicht zu hoch 
gegriffen sei. Der Autor hat unter dem Eindruck des verbreiteten Vorurteiles 
vom „heftigen“  Föhn die schwächsten Stufen 1. und 2., wenn sie isoliert 
auftraten, bei der Auszählung aus den Beobachtungsbogen als Nicht-Föhne 
unbeachtet gelassen. Eine erneute Zählung, die alle solche Fälle miterfaßte
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und auch die Grenzrichtungen des Föhnquadranten, S und W, ohne Aus
nahme einbegriff, ergab die Zahlen der Tabellen XXIII.—XXVI. In der Tat 
trat in diesen zunächst für Ljubljana (Tab. XXV) in den 15-jähr. Summen 
die I. Stärkestufe mit im ganzen 503 Föhnen um 14h als die häufigste in allen 
Jahreszeiten hervor. Es folgt die II. Stufe mit 346 Föhnen usw. Die Gesamt
zahl wuchs auf 1348 Fälle an; also die mittlere jährliche Zahl auf 89-9 Fälle 
um 14h und von 55'8 Föhntagen im engerem Sinne (Tab. III.) auf 112-2 im 
weitern Sinne des Wortes (Tab. XXIV b) an. Diese hohe Zahl wiederstrebt 
nahezu dem Bewußtsein. Sie wird aber begreiflich, wenn man beachtet, daß 
63% dieser Föhne (14h) der 1. und 2. Stärkestufe angehören, (Tab. XXVI.) 
daher in das Bew ußtsein im allgem einen  kaum eintreten und vorwaltend nur 
das Interesse einer die volle Wirklichkeit suchendem Wissenschaft besitzen. 
— Beachtet man den vom Föhn zurückgelegten Windweg (m/s in XXV B), 
so fällt das Maximum desselben auf die 4. Stärkestufe (1358 m/s). Dem Orts
bewohner zeigt sich diese Stufe als die am häufigsten vorkommende Er
scheinung. Es ist begreiflich, daß sie als der Repraesentant des Föhns gilt 
als eines „hefligen“ Windes. Es dürfte sich so wohl auch in ändern Föhn
gebieten verhalten. Es empfiehlt sich — wie der Verfasser es tut— mit einem 
bestimmenden Beiwort zu unterscheiden und den F ö h n  i m  w e i t e r n  
S i n n e  d e s  W o r t e s  aufzufassen als Fall wind, welcher in einer der 
Richtungen des Föhnquadranten einschließlich seiner Grenzen kommt und die 
Temperatur in Vergleich zu jener des Vortages zu gleicher Tageszeit erhöht, 
ferner die Feuchtigkeit um mindestens 1% unter die normale herabsetzt, 
sowie eine Windstärke von mindestens 1 Beaufort hat. Beispiel Tab. XXIII. 
Als F ö h n e  i m  e n g e r e n  S i n n e  d e s  W o r t e s  gelten jene, welche 
im Geiste der Tradition .mit weniger scharfen Bestimmungen ausgezählt 
werden. Beispiel: unsere Tab. II. und III. und die darauf gegründeten fo l
genden. — Die Zahl der Föhne im weiteren Sinne des Wortes (Tab. XXIV.) 
erhöht sich für Sarajevo, 14h, auf im Mittel 100-5, der Föhntage auf 115-5. Die 
weitgehende Übereinstimmung von Ljubljana und Sarajevo entspricht wohl 
der ähnlichen Talkessellage im nahen Lee des Dinarischen Gebirges. Zagreb 
hat in etwas größerer Entfernung vom Dinarischen Gebirge (70 km) um 14h 
im Jahresmittel 69-0 Föhne und 81-4 Föhntage i. w. S. d. W. Fiume am Meeres
fuße des Hauptzuges überrascht mit 52-6 solchen SW-Föhntagen; aber es 
liegt im Lee der gegenüber liegenden Učka (Mte Maggiore, 1396 m). Kla- 
genfurt hat 52'2 solcher Tage. Belgrad hat 50 Föhntage i. w. S. d. W jährlich 
im 5 jähr. Mittel 1920—1924.

Im jährlichen Gang der Föhnhäufigkeit Tab. XXVI. zeigt sich für die 
ersten zwei Stärkestufen das Maximum im Sommer, während die höheren 
es im Frühling! haben. Die erstem Stufen dürften überwiegend den See
winden angehören, die letzteren ein W erk des Spieles wandernder Zyklonen 
und Antizyklonen sein.

Die Tab. XXVII. lehrt, daß die Föhne der ersten zwei Stärkestufen 
imstande sind, die relative Feuchtigkeit um bis zu 30, ja  bis zu 45% herab
zusetzen; fast gerade so, wie die höheren Stufen bis zur sechsten. Eben im 
Hinblick darauf können die Daten für den Föhn im engeren Sinne als an
nähernd ebenbürtig gelten jenen in weiteren Sinne. Immerhin ist doch zu 
beachten, daß die schwächsten Trocknungen von 1—5% die häufigsten sind 
und mit jenen von 6— 10% zusammen 55% der Gesamtzahl der daraufhin 
untersuchten Föhne von 14h ausmachen.

16. Nicht jeder Luftstrom, der aus dem Dinarischen Föhnquadranten 
auf die Leeseite des Gebirges herüberkommt, wird zu Föhn. Die Untersuchung
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zeigt, daß für Ljubljana 14h im Mittel 61% der Fälle zu Föhn metamorpliosiert 
weiden, 39% jedoch nicht (Tab. XXVIII.) Der Autor führt an, daß er an 
seinem Beobachtungsorte, Novo mesto, wiederholt die Gelegenheit hatte wahr
zunehmen, daß die Adriatische Luftströmung ganz sachte ohne oder mit eben 
merklicher Bewegung über das Dinarische Gebirge ins Tal heruntergeschli
chen kam, die leeseitige Fallstrecke also isothermal durchsank. Erst bei leb
hafterer Strömung erscheint die adiabatische Metamorphose mehr oder we
niger emöglichet. Es scheint in Übereinstimmung mit dieser Vorstellung zu 
stehen, wenn E. E k h a r t in einer Studie über den Föhn in Innsbruck (Met. 
Ztscli. 1932, 453) bemerkt: „als „Föhntage“  wurden alle jene Tage gezählt, an 
denen die Windregistrierung eine mittlere Windrichtung aus dem S-Qua- 
dranten anzeigte, und überdies die Richtung starke Schwankungen aufwies. 
Gerade diese Richtungsschwankungen als Folge der starken Böigkeit des 
Föhnwindes. . .  können als untrügliches Kennzeichen dies Föhn in Inns
bruck . . .  gewertet werden“ .

17. Ljubljana ist in einer geringen Zahl von Fällen auch des trans
alpinen nördlichen Föhns teilhaftig analog dem Tessin in der südlichen 
Schweiz. Die Tab. XXIX. stellt im Mittel 7'9 NW-Föhntage mit zyklonalem 
NW-Fölm fest, außerdem aber noch 11.7 Tage mit föhnartigem Bergwind aus 
NW, der im Savetal des Oberlandes seinen Ursprung hat. Ersterer hat sein 
Maximum im Frühling gleich dem SW-Föhn, da er während des Abzuges 
eben jener Zyklonen zustande kommt, die den SW-Föhn erzeugen. Das 
Sommermaximum des abendlichen und nächtlichen Bergwindes entspricht 
dem gleichen des Talwindes aus der Zeit der Tageshelle. Der zyklonale NW- 
Föhn erhöht die Temperatur im Mittel auf 14'9° C, das ist um 2-5° über die 
Temperatur föhnloser Tage und drückt die Feuchtigkeit auf 41% d. i. um 
25% unter die Feuchtigkeit föhnloser Tage herab. Für den Bergwind gelten 
die gleichwertigen Zahlen 11*1°, 2‘7° С und 71, 12%. Die äußersten Ernie
drigungen bei zyklonalem NW-Föhn gehen bis auf 19—>13% herab.

18. Die Bora als Fallwind wird geschildert im allgemeinen im Sinne 
der Darstellung des Verfassers in Met. Ztschr. 1891, 232.

19. Die synoptische Wetterlage, welche im Bereich der großen Ketten
gebirge der Alpen und der Dinaren Föhn aus einer südlichen Richtung er
zeugt, ist gekennzeichnet durch eine große Zyklone, welche über die Dinaren 
herüberreicht und deren Zentrum im Norden von den Alpen vorübergeht, 
unterstützt von einer Antizyklone im SE von Europa. Den warmen Sektor bil
det in den angeführten Beispielen ein breiter, warmer, subtropischer Luftstrom, 
welcher die Alpen und die Dinaren überflutet. Die zyklonale Bewegung 
reicht bis in beträchtliche Höhen der Troposphaere; daher erscheint bei 
zyklonalem Föhn nicht nur eine untere Wolkenschicht von Nimbostratus und 
Fractocumuli sondern auch eine Altostratus (3000—5000 m) — und eine Cirro- 
stratusschicht (8000— 10.000 m).

20. Die Tab. XXXI. bietet in A die statistische Zusammenstellung der 
Häufigkeit der Windrichtungen für Ljubljana nach A. F e s s i e r ,  in В die 
Verhältniszahlen dieser Häufigkeitsbeträge. Im täglichen Gange von NE : SW 
überwiegt der NE im Winter den ganzen Tag; im Sommerhalbjahr tritt er 
zu Mittag stark zurück, SW überwiegt. Beide Strömungen verhalten sich wie 
Land- und Seewind, Monsun und Gegenmonsun. Ähnlich bewegt sich das 
Verhältnis N W : SE; abends überwiegt der NW als Eergwind, nachmittags 
der SE als Talwind. Im Verhältnis der Quadranten NE : SW zeigt sich ein 
Überwiegen des SW zu Mittag besonders im Sommer, des NE am Morgen. — 
Von den Windrichtungen können sein und sind NE, NW, SW Fallwinde; nur
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gegen SE ist der Talkessel von Ljubljana nicht durch einen Gebirgswall 
abgeriegelt, sondern nur durch eine 50 m hohe mit Hügeln besetzte Boden
schwelle abgedämmt. Die Zahl der Tage mit FaJlwinden ist: NE 7h 89, 14h 51, 
21h 54 Tage, SW, 14h 90, NW 8 Tage als zyklonaler Wind, 12 Tage als Berg
wind. — Eine ähnliche örtliche Lage hat Sarajevo am Rande eines kleinen 
Talkessels, „P olje ’s (6 X  10 km2) an der Quelle des Eosnaflusses.

Die Auffassung eines Teiles der SW-Föhne als Seewind und der Bora 
als Landwind wirkt überraschend. Liegt doch zwischen Ljubljana und der 
Adria das 50—70 km breite Dinarische Gebirge. Zum Vergleiche sei angeführt, 
daß der flache Küstenstreifen, welcher an der Nordsee vom Seewinde be
strichen wird, eine Breite von nur 20—30 km besitzt (Hann-Süring Lehrb.
S. 446). Doch ist dort der den Seewind auslösende Temperaturunterschied 
zwischen Land und Meer gering; an der Jugoslawischen Küste der Adria ist 
er größer als irgendwo in Europa. Auch wird obige Auffassung in maß
gebender Weise bekräftiget durch die Darstellungen von A. D e f a n t  und 
L. B a r d a  (lit. 17. u. 18). Eine Ergänzung liefert die Untersuchung der 
Windverhältnisse von Gom anjče (Hermsburg) im nördlichen (Tab. XXXIII.) 
und jener der Bjelašnica im südlichen Teil des Dinarischen Gebirges 
(Tab. XXXIV). Die Luvseite und die Hoehgebirgsregion erscheinen hiedurch 
in vorliegender Studie nach Möglichkeit berücksichtiget.

21. Die Zone des Dinarischen SW-Föhns reicht von den Karawanken 
oder vielleicht richtiger von den Zentralalpen von Kärnten über Ljubljana 
bis Sarajevo. Sie erstreckt sich über eine Länge von 500 km — gleich jener 
des nordalpinen Föhns zwischen Genf und Salzburg, und im Profil von Zagreb 
über eine Breite von mehr als 300 km bis über Belgrad und Budapest hinweg.

Infolge seiner Streichrichtung und seiner Lage zwischen der Pano- 
nischen Tiefebene und dem Adriameere ist das Dinarische Gebirge eine aus
geprägte Klimagrenze. Die große Tiefebene im NE hat als Vorposten der 
weiten Russischen Platte ein verschärft kontinentales Klima mit kaltem W in
ter und gesteigert warmem Sommer. Die Adria hat dagegen als Ausläufer 
des warmen Westbeckens des südlicher gelegenen Mittelmeeres günstig ge
milderte Jahreszeiten. Zu beiden Seiten des scheidenden Gebirges erscheinen 
die Klimaformen in eine enge Nachbarschaft gerückt. Die beiderlei Gegen
sätze zwischen Winter und Sommer suchen sich durch Luftströmungen aus
zugleichen. In monsunartigen Wechsel fließt im Winter die kalte Luft der 
Panonischen Tiefebene dem Meere zu, im Sommer die kühlere Adrialuft der 
erhitzten Tiefebene zu. Beim Überschreiten des trennenden Gebirges wan
deln sich die Strömungen in Bora und Föhn um. Die große Panonische Senke 
zieht die natürliche Entwässerung der Landseite des Gebirges zu sich und 
erleichtert dadurch die Strömungen der Luft. Die Filußtäler werden zu Föhn
straßen.

Südlich von Sarajevo setzt sich das Gebirgeystem der Dinariden nach 
Griechenland bis an das Landende fort. Doch verschmälert sich die Halb
insel und das Aegaeische Meer dringt vor. Es mildert die klimatischen Gegen
sätze — der Anlaß zu Bora und Föhn schwindet. Isolierte Gelegenheit zu 
Föhn dürften die Becken der Seen von Ochrida und Prespa darbieten.

22. Die methodischen Erfahrungen, welche durch die vorliegende Unter
suchung gezeitiget wurden, beziehen sich auf die Fassung des Begriffs von 
Föhn und Föhntag im engeren und im weiteren Sinne des Wortes, sowie auf 
die Einführung einer Gliederung der beobachteten Daten nach Stufen (Luft
druck, Feuchtigkeit, Windstärke), wodurch der Einblick in die Natur des
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Föhn für statistische Zwecke wesentlich gefördert wird. Es zeigt sich, daß die 
Föhne vom ersten Stärkegrad die häufigsten sind. Zu weiterer Aufklärung 
trägt bei die synoptische Auffassung des Föhns durch Föhnprofile (Adria— 
Ljubljana—Klagenfurt— Bairische Hochebene; Lešina—iBjelašnica—Sarajevo); 
also als zonales Ereignis (Dinarische, Nordalpine Föhnzone); desgleichen die 
Beachtung der Zugehörigkeit zu Kreisungsgbieten (allgemeine Kreisung, 
Land- und Seewind, Berg- und Talwind) und zur topographischen Lage in 
Tälern (Föhnstraßen) und Talbecken (Föhnfallen); endlich auch die Fest
stellung der Abreißwöikchen (Freu) als Kennzeichen der Föhnströmung in 
der freien Lufthöhe.


