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

NOVA P A D A V I N S K A K A R T A S L O V E N I J E 

Od vseh meteoroloških elementov predstavljajo padavine naš naj-
bol j osvetljeni problem, pri čemer gre glavna zasluga dr. Revi. Med 
njegovimi številnimi deli j e posebno važno: »Padavinska karta Slove-
nije«,1 ki j e bilo izdelano po drugi svetovni vojni (1946). S to karto smo 
dobili domače delo, ki j e nadomestilo poprej splošno uporabljeno pada-
vinsko karto, ki sta jo izdelala za vse območje Alp Knoch in Reichel.2 

V okviru Uprave hidrometeorološke službe Slovenije je bila sedaj 
izdelana nova padavinska karta Slovenije, in to na osnovi podatkov iz 
dobe 1925—1940, kar nstreza Wagnerjevi3 16-letni periodi. Prednost nove 
karte v primeri z ono, ki jo je izdelal dr. Reva, je v tem. da so vsi podatki 
reducirani na razdobje 16 let, da so torej homogeni, kar pri prej ome-
njeni karti ni bilo. V primeri s staro karto, ki sta jo izdelala Knoch in 
Reichel, ima nova karta to negativno stran (isto velja za karto dr. Reve), 
da j e opazovalna doba prekratka. Stara karta prikazuje namreč razpo-
redbo padavin za tako imenovano Brücknerjevo periodo,4 sestavljeno iz 
vlažne in suhe polovice, skupaj 35 let (1875—1910). Zato pa so podatki 
mnogo številnejši, saj se nova karta opira na povprečke 150 padavinskih 
postaj. 

A. Glavne značilnosti letne razporedbe padavin 

Letne izohiete se v grobih obrisih ujemajo z reliefom Slovenije; od 
najvišj ih Dinarskih planot in Alpskih skupin pada svet strmo proti 
morju in počasi proti Panonski nižini — isto sliko dado tudi izohiete. 

Nikjer ob morju ne izkazuje 16-letni povpreček manj od 1000 mm 
moče. Strma pobočja Krasa naglo stopnjuje jo množino padavin, medtem 
ko j e v Istri naraščanje počasnejše. Nad prvimi planotami znašajo 
padavine okoli 1500 mm, ista množina prevladuje tudi na jugovzhodu, 

1 Oskar Reya: Padavinska karta Slovenije. Ljubljana 1946. 
2 K. Knoch, E.Reichel: Verteilung und jährlicher Gang der Niederschläge 

in den Alpen. Veröffentlichungen des Preusischen Met. Inst., Abhandlungen, 
Bd. IX., Nr. 6. Berlin 1930. 

3 Wagner A.: Eine bemerkenswerte sechzehnjährige Klimaschwankung. 
Sitz. Ber. Wien 133( 1924). Citira: R. Scherhag: Wetteranalyse und Wetter-
prognose. Berlin 1948. 

4 Brüchner E.: Klimaschwankungen seit 1700 nebst Bemerkungen über 
die Klimaschwankungen der Diluvialzeit. Geographische Abhandlungen 4, 
H. 2 (1890). Citira: R. Scherhag, W. und W. 1948. (Glej pod 3.) 
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v območju notranjske Reke, medtem ko prejmejo podaljški Učke neko-
liko več padavin (do 1700 mm). Znižani svet Vipavske ostane na karti 
izohiet neopazen. 

Tudi naslednji strmi dvig glavnih kraških planot spremlja- vzpo-
redno naglo povečanje padavin. Na jugozahodnem pobočju Trnovskega 
gozda se na razdaljo ca. 10 km množina padavin poveča od 1600 da 
3000 mm. Isto množino doseže tudi Snežnik, medtem ko leži med obema 
planotama širok preduh okoli Postojne, v katerem se zniža množina 
padavin pod 2000 mm. 

škofjeloško-cerkljansko hribovje predstavlja naslednji preduh v 
alpsko-dinarski pregraji. Preko 3000 mm padavin prejmejo namreč tudi 
glavne skupine Julijskih Alp in tudi pred njim ležeča Matajur in Bo-
hinjski greben, medtem ko prejme ozemlje med Idrijco, Bačo in Soro le 
okoli 2100 mm in tudi manj. 

Karavanke in Kamniške Alpe prejmejo kljub svojim višinam le 
malo nad 2000 mm, kar j e posledica izsušenosti zraka, ki se je že pred 
njimi močno izcedil. 

Poslednje območje intenzivnejših padavin je Pohorje (1600 mm). 
Orografsko vzeto je to zadnji masivnejši člen severnega gorskega kraka 
(Karavanke, Kamniške planine, Pohorje). Jugozahodni krak predstav-
l ja jo Dinarske planote, stičišče obeh krakov pa so Julijske Alpe in od 
njih proti jugovzhodu se razdalja med obema krakoma veča, višine pa 
se, v glavnih obrisih, nižajo. 

Ze v začetku j e bilo omenjeno, da se potek izohiet močno ujema s 
potekom izohips. Neopazno zato ne ostane, da je popuščanje padavin 
od Dinarskih planot proti severovzhodu manj strmo, kot je popuščanje 
od severnega gorskega kraka proti jugu. Vzrok je, kot že omenjeno, v 
obliki reliefa. Najvišje kraške planote (Hrušica, Nanos, Snežnik) so sicer 
izolirane tudi v smeri proti severovzhodu, vendar le v skrajnih višinah, 
nato pa preidejo- v nižje, vendar še vedno visoke predele: Bloško-rakit-
niško ravan, škofjeloško-cerkljansko hribovje in Polhograjske dolomite. 
Zato so v tem pasu izohiete, z izjemo najvišjih planot, dokaj narazen, 
medtem ko so goste na področju Kamniških planin, k jer ni prehoda, 
ampak imamo neposreden prestop iz Ljubljanske kotline v strmo južno 
pobočje. 

Isto velja za zgornjo Savsko dolino, ki ima spričo velikih višinskih 
razlik, v primeri z visokogorskim obrobjem na severnih pobočjih Škrla-
tice, zelo goste izohiete. 

Poudariti pa je treba, da samo višinske razlike še ne zadoščajo pri 
tolmačenju padavinske razporedbe. Veliko vlogo ima pri tem tudi odda-
ljenost od glavnega padavinskega območja, od glavnih vzpetosti. Ako 
primerjamo padavine na Ljubljanskem barju in na Pohorju, vidimo, da 
prejmeta kljub veliki višinski razliki (ca. 1250 m) v glavnem enake mno-
žine padavin (1600—1700 mm). 

Kadar je ozračje stabilno, velik horizontalni barični gradient prisili 
zrak, da na svoji poti proti severovzhodu prekorači visoke planote, 

5 Seidl F.: Dinarsko-gorski fen. Geografski vestnik 1935, 1936. 
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pride pri dviganju do ohladitve in padavin. Ko pa je ozračje sta-
bilno, se zrak po prekoračenju planot zopet spušča navzdol in tako 
dobimo fen,5 in kot so padavine na priveterni strani omejene na ozek 
pas, ta pas tudi na odveterni strani ni širši. Če pa je atmosfera vlažno 
labilna, se zrak po prekoračenju ovire ne spušča, temveč se še nadalje 
dviga. Ker pa ta dvig ni tako strm kot ob južnih pobočjih, je tudi 
izcejanje manj izdatno, množina padavin popušča in je tem manjša, 
čim bolj se oddaljujemo od glavnega padavinskega pasu. Zato ima relief 
v zaledju glavnih ovir manjšo vlogo in pride v mnogo manjši meri do 
izraza kot pred njimi. Pravilnost takega zaključka potrjuje tudi primer-
java med množino padavin ob srednji Krki in v dolini Mirne. Čeprav 
leži prva za približno 70—100 m nižje od druge, prejme približno 100 mm 
več padavin, pač zato, ker leži nekoliko jugozahodneje. 

Da pa vpliva relief tudi v zaledju na množino padavin, čeprav v 
majhni meri, vidimo v Posavskem hribovju (1200—1400 mm), ki prejme 
sicer manj moče od Ljubljanske kotline (1600—1800 mm), se pa vendar 
vrine kot podaljšek pasu intenzivnih padavin v Kamniških planinah 
(nad 2000 m m) med predela šibkih padavin v Celjski kotlini (1100 do 
1200 mm) in dolini Mirne (1100—1200 mm). Najmanj padavin imamo v 
obravnavanem območju na najnižjem predelu, to je v trikotniku med 
Sotlo in Savo, kjer znaša 16-letni povpreček komaj 1000 mm moče. 

Razgibani svet Bohorja in podaljški Karavank in vmesne doline 
prejmejo nekoliko več padavin, vendar srečamo na Dravinji ter vzhodnih 
obronkih Pohorja zopet izohieto 1100 mm. Od tu proti severovzhodu po-
puščajo množine enakomerno in Goričko prejme že manj od 800 mm. 
Svobodna Koroška je tudi zelo suha, saj prejme pičlih 900 mm padavin. 
Skrajni severovzhod nas še enkrat prepriča, da je pri nižjem svetu v 
zaledju glavnih orografskih ovir za množino padavin odločilnejši faktor 
oddaljenost od glavnega padavinskega pasu, kot pa so manjše višinske 
razlike. Sa j prejme Goričko manj padavin kot pa Ravensko, in Slovenske 
Gorice manj kot pa Dravsko polje. 

Na kratko bi karakterizirali razporcdbo padavin v Sloveniji sledeče: 
Goričko, naše najbolj suho področje (v periodi 1925—1940) prejme pri-
bližno 300 mm manj moče od našega najnižjega pasu vzdolž Tržaškega 
zaliva (ca. 1100 mm), približno 2400 mm manj od naših glavnih pada-
vinskih predelov v Julijskih Alpah in glavnih Dinarskih planotah (ca. 
3200 mm), 200 mm manj od Krško-brežiškega področja (1100 inni) in 
okoli 100 mm manj od svobodne Koroške (900 mm). 

B. Srednje mesečne množine padavin 

Reprodukcija 12-mesečnih kart je spričo tesnega prostora nemogoča. 
Pomagati si moramo drugače. Tabela 1 vsebuje mesečne srednje vrednosti 
za 10 karakterističnih postaj, grafikon nam pa iste podatke ponazarja, 
vendar zaradi preglednosti le za 6 postaj. 
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Postaja I II Ш IV v VI VII Vil i IX X XI XII Letno 

Veliki Dolenci . . . 29 31 45 54 88 85 88 100 84 80 61 45 790 
Kapele 51 51 65 73 113 107 90 103 108 134 102 64 1061 
Črnomelj 69 66 79 87 131 111 83 109 133 154 119 95 1236 
Sv. Ana pod Ljubeljem 83 83 155 183 206 197 163 193 212 271 241 115 2102 
Ljubljana 88 70 112 120 148 144 115 153 192 197 162 117 1618 

156 ITO . 263 278 248 234 179 229 303 450 428 203 3141 
Gomanjce 214 161 294 215 244 165 119 135 279 339 436 261 2914 
Krekovše 208 172 287 230 252 205 149 179 292 387 406 243 3010 
Sečovlje 68 38 84 72 117 81 60 58 111 120 129 77 1015 
Soča 116 120 220 232 226 226 173 199 271 414 402 155 2754 
Muzec 154 180 308 354 351 340 239 251 328 490 443 242 3680 

Çrofikon o % p a d a m v posameznih mesecih 

za dobo 9 2 5 / 4 - 0 

% 

jaowjr fet>r. April «3 A/ I uni I lulif évqusl sept OKIOO QOV агс 

čnaoee// veVDoleoci- K r e k o v i e 
Ljubljenko s o ć a Sečovlje 

Primerjava množine padavin po posameznih mesecih nam pokaže, 
da absolutne vrednosti v teku leta sicer močno kolebajo, da pa ostaja 
razmerje v množini padavin po vsej Sloveniji v glavnem nespremenjeno. 
Z drugimi besedami pomeni to, da si morajo biti vse karte srednjih 
mesečnih padavin podobne. In to so si tudi v resnici. Na vseh se po-
navl ja slika, ki smo jo videli že pri letni karti : maksimum nastopa na 
zahodni gorski pregraji, minimum pa v predelih, ki so od tega pasu 
najbol j oddaljeni. Časovne razlike v nastopu maksimov ali pa minimov 
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znašajo le en mesec (maksimi in minimi so debelo tiskani), in ker so 
vrednosti obeh v poštev prihajajočih mesecih močno blizu, ostajajo 
glavne linije vseh mesečnih kart podobne oni srednjih letnih množin. 

Enotnost pravkar podanega pregleda oslabi le krivulja, ki prikazuje 
na grafikonu enoletni tok padavin na postaji Veliki Dolenci. Maksimum 
nastopa namreč avgusta meseca, ko ima večina Slovenije svoj drugi 
minimum. Tako vidimo razporedbo tudi v ostalem Prekmurju in v Slov. 
goricah in je posledica termičnih neviht, ki so v poletju v osrčju konti-
nentov glavni vir padavin. Kljub temu pa so množine padavin v za-
hodnih goratih predelih še vedno večje od onih v Panonski nižini. Zelo 
zgovorna je v tem pogledu primerjava množine padavin v mesecu no-
vembru, ko je nasprotje največje, z mesecem avgustom, ko je nasprotje 
najmanjše. Postaje Veliki Dolenci, Krekovše in Sečovlje imajo padavine 
v novembru v razmerju 1 : 7 : 2, v avgustu pa 4 : 7 : 2 . 

Tako prejmejo torej tudi v avgustu mesecu največ moče naši gorati 
predeli na zahodu, s čemer je potrjena trditev, da so v Sloveniji glavni 
vir moče vlažni jugozahodni vetrovi.6 

C. Primerjava padavinskih kart za dobo 1925—1940 in 1875—1910 

Osnovne poteze so na obeh kartah iste; v obeh opazovalnih dobah 
so prejele glavne vzpetosti na zahodu preko 3000 mm moče. Pokaže pa 
se, da vključuje izohieta 3000 mm na novi karti v območju Alp mnogo 
večje površine kot pa na stari karti. 

Znano je, da ne razpolagamo s podatki za najvišje gorske predele in 
prav zato sta si karti v visokogorskem svetu močno različni. Ker se av-
torji obeh kart niso mogli opreti na trdne podatke, sta obe karti izdelani 
zgolj na osnovi predpostavk o razporeditvi padavin v visokogorskem 
svetu. Te predpostavke pa so danes bistveno drugačne, kot so bile pred 
20 leti. Takrat so kazala opazovanja, da narašča množina padavin do 
višine približno 2200—2300 m, od te višine pa naj bi množina padavin 
popuščala.7 Avtorja stare padavinske karte sta verjetno na osnovi takih 
zaključov dala najvišjo izohieto Bohinjskemu grebenu, dalje Matajurju 
in pasu severno od njega, medtem ko naj bi skupini Triglava in Škrlatice 
prejeli manj od 3000 mm padavin. 

Kasnejša merjenja, ki so jih izvršili v najvišjih predelih švicarskih 
in avstrijskih Alp, so obratno pokazala, da prej omenjena višina ne 
predstavlja preloma, temveč le koleno na krivulji, ponazorujoči razpo-
redbo padavin na najvišjih vzpetostih.8 Do omenjene višine (približno) 
narašča množina padavin zelo naglo, od tu navzgor pa se množina še 
nadalje veča, vendar ne tako naglo kot poprej. Dosedanja merjenja še 
niso prišla do višine, čeprav so segla že do 3500 m, kjer bi ugotovili pre-
lom, od katerega navzgor bi absolutna vrednost padavin pričela po-
puščati. 

" A. Melik: Slovenija I. Ljubljana 1955. 
7 Ekhard E.: Die Niederschlagsverteilungen in den Alpen nach den Ano-

malienprinzip. Geografiska Ann., 1948. Citira: H. Uttinger, glej pod 8. 
8 H. Uttinger: Zur Höhenabhänhigkeit der Niederschlagsmenge in den 

Alpen. Archiv für Met. Geophys. und Bioklim. Serie B; 4. Heft, 1951. Dunaj. 
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Na osnovi teh ugotovitev in s predpostavko, da ni vzroka, zaradi 
katerega naj bi se procesi v naših Alpah razvijali drugače kot v sever-
nejših skupinah, so na novi karti obdane vse glavne skupine Julijskih 
Alp z najvišjo izohieto, preko 3000 mm, čeprav je to množino prejela 
ena sama postaja, namreč Savica. Res je, da te postaje ne smemo smatrati 
kot reprezentativne, saj vpliva strma Komarča brez dvoma na izdat-
nejše izcejanje, zato pa leži razmeroma nizko. Za vključitev omenjenih 
skupin v pas s preko 3000 mm padavin govori tudi dejstvo, da je prejel 
Bovec, v višini komaj 430 m, 2926 mm, zahodneje ležeči postaji Matajur 
in Muzec pa 3195 odnosno 3680 mm padavin. 

Če pomislimo, da je poleg Drave predel Julijskih Alp naše glavno 
hidroenergetsko področje, potem se pokaže v vsej. akutnosti potreba 
po podatkih o padavinah v naših najvišjih predelih. Mimo višinskega 
observatorija na Triglavu odnosno Kanjavcu bi morale biti vse turistične 
postaje tudi dežemerne postaje. 

Ako nadaljujemo s primerjavo obeh kart, ugotovimo, da se ujemajo 
vrednosti za Karavanke in Ljubljansko kotlino, medtem ko j e potek 
izohiet od tu dalje proti vzhodu dokaj različen. Najbolje vidimo to, ako 
spremljamo izohieto 1200 mm. Na stari karti se izogne večjemu delu 
Krke, vključi pa dolino Mirne in večji del Celjske kotline. Na novi karti 
je razporedba skoraj točno zasukana. 

Če smo pri opisovanju prilik v alpskem svetu podčrtali veliko pove-
zanost med množino padavin in reliefom, moremo pri analizi prilik na 
vzhodu omeniti zmanjšani vpliv reliefa, in prav v tem je bistvena raz-
lika od stare karte. Zakaj je vpliv reliefa v zaledju glavne pregraje 
zmanjšan, je bilo obravnavano že v prejšnjem poglavju. Na tem mestu 
bi le še nekoliko dopolnili prejšnja izvajanja. Intenzivnejše orografske 
padavine v zaledju glavne pregraje nastopijo le tedaj, če do naslednje 
gorske skupine ni popolnoma onemogočen pristop še neizcejenega mor-
skega zraka (Velika gora, Goteniški Snežnik) ali pa, če je razdalja med 
obema skupinama tolika, da pride zaradi turbulence do zadostnega me-
šanja zraka. Da igra pri tem obsežnost gorovja in njegova smer veliko 
vlogo, je gotova stvar; čim bolj pravokotno udarja zrak, tem bolj strm 
mora biti dvig. Od obsežnosti ovire pa zavisi, ali se bo zrak sploh dvigal. 
Če je ovira ozka, potem jo zrah lažje obide kot pa prekorači, zavisi pa to 
tudi od stopnje stabilnosti odnosno labilnosti. Smèri, obsežnosti in veliki 
oddaljenosti od glavne gorske ovire se mora zahvaliti Pohorje za svoje 
razmeroma izdatne padavine. 

Upoštevajoč pravkar navedene momente, ki pridejo do vidnega iz-
raza zlasti pri risanju dnevnih padavinskih kart, vpliva drobni relief na 
vzhodu lé malo na potek padavinskih črt (Posavsko hribovje je že bilo 
obravnavano). V nasprotju s pravkar omenjeno utemeljitvijo pa vidimo 
na stari karti krčevito iskanje reliefa, tako da je potek izohiet in izohips 
malone skladen. 

Tudi jugozahodno pod glavnega padavinskega pasu potekajo izo-
hiete različno. Tako leži Vipavska dolina po stari karti v pasu med 1600 
in 2000 mm, po novi karti pa med 1500 in 1600 mm. Obratno je severo-
zahodno področje Istre prejelo v novejšem nizu več moče (1000 do 
1100 mm) kot v starejšem, daljšem nizu (800—1000 min). 
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Y glavnih obrisih j e rezultat primerjave sledeč: Najviš j i predeli in 
glavne planote so prejele v obeh dobah prilično enake količine moče, 
medtem ko izkazuje nižji svet v kasnejši periodi nekoliko manj moče. 
Seveda je doba 16 let mnogo prekratka, na drugi strani pa so podatki 
za starejše, daljše obdobje, premalo številni, da bi smeli iz njihove med-
sebojne primerjave delati zaključke o spremembi padavinskih prilik na 
našem področju. 

LA NOUVELLE CARTE DE PRÉCIPITATIONS DE SLOVÉNIE 

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

La nouvelle carte de précipitations de Slovénie vient confirmer ce qui 
a été constaté depuis longtemps déjà, à savoir que les régions montagneuses 
des Alpes et de la chaîne dinarique sont la contrée la plus riche en précipi-
tations de notre pays. Dès qu'on s'éloigne de la zone de précipitations maxima, 
dès que l'altitude absolue diminue, la quantité d'eau tombée aussi devient 
moindre. La différence d'altitude absolue y joue un rôle moins important que 
l'éloignement des Alpes et de la chaîne dinarique. Pour cette raison, les acci-
dents de terrain de la Slovénie orientale n'ont presque pas d'influence sur 
le dessin des isohyètes. 

Il faut souligner aussi le fait que les régions les plus hautes des Alpes 
Juliennes se trouvent dans la zone des précipitations maxima. Cette extension 
est confirmée par les observations des stations météorologiques installées dans 
les vallées des Alpes Juliennes ainsi que par les constatations des météoro-
logues suisses et autrichiens sur la répartition des précipitations dans les 
régions de haute montagne. Voici les deux traits que représentent la diffé-
rence principale de la nouvelle carte pour le période 1925—1940 par rapport 
à la carte établie pour la période 1875—1910. 
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