Danilo

Furlaa

PADAVINE V SLOVENIJI V MAJU 1954
A. Splošno o pomladanskih padavinskih viških v Sloveniji
Ljudski glas šteje mesec maj med prijetne mesece, kot nasprojte
aprilu z izrazito nestalnim vremenom, ko se sonce in dež ne vrstita le
od dne do dne, temveč pogosto od ure do ure.
Podrobnejši klimatski pregled nam da bistveno drugačno sliko.
Maj spada v vrsto najneugodnejših mesecev, vsaj kar se padavin tiče,
tako po množini moče, kot tudi po številu padavinskih dni. V velikem
delu Slovenije pade nanj drugi padavinski maksimum (pomladanski),
število padavinskih dni pa ni le večje kot v aprilu, temveč celo večje
kot V kateremkoli drugem mesecu. Dober glas, ki ga uživa maj, gre
morda na račun hitrejšega raizjasnjevasnja, to pa je posledica drugačnega tipa oblakov. V hladnem delu leta prevladujejo oblaki stratusnega
tipa, kot posledica ohlajenega kopnega, ki učinkuje na topli morski
zrak, katerega privedejo na kopno cikloni, stabilizirajoče. V maju pa
se kopno močneje segreje in s trattieni tip, pokrivajoč najčešče celo
nebo, zamenjajo v maju v mnogo večji meri kot že v aprilu, oblaki
vertikalnega razvoja, kumulusi, med katerimi se kar hitro pokaže
sonce. Ni pa izključeno tudi, da je ljudski glas o lepem maju prišel
k nam z juga, kjer je maj dejansko, tako po številu padavinskih dni,
kot tudi po množini moče, ugoden.
Ako skušamo s številkami podpreti trditev o razmerju med deževnimi dnevi v maju in aprilu, dobimo sledečo sliko: V vsej Sloveniji ni
niti ene postaje, kjer bi imel maj manj padavinskih dni (dni s padavinami vsaj 0,1 mm) kot pa april (v dobi 1925—1940). V maju znaša
maksimalno število padavinskih dni 19, in to v Bovcu, najmanj pa 13 dni
v Tomaju, v glavnem pa niha število dni med 16 in 17, torej dobro
polovico meseca. V aprilu ima maksimum zopet Bovec, 15 dni, minimum
pa Koper, 11 dni. V glavnem znaša število padavinskih dni od 12 do 14,
torej slabo polovico.
Količina 0,1 mm padavin je zelo majhna in ni izključeno, da je bilo
včasih zanemarjeno^ njeno beleženje. Zato se oprimo trdneje na dve
večji količini. V tabeli 1 imamo podatke za število dni z izmerjeno
količino 1 mm in več, v drugi skupini pa 10 mm in več.
Iz primerjave druge rubrike, v kateri imamo za posamezne reprezentativne postaje povprečno število deževnih dni z 1 mm ali več v
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aprilu, in tretje rubrike, kjer imamo analogen podatke za maj, ni težko
razbrati, da je število takih deževnih dni v maju po vsej Sloveniji
izrazito večje kot v aprilu. Poprej postavljeno trditev, da spada maj v
vrsto izrazito neugodnih mesecev, pa nam prepričljivo potrdi primerjava med tretjo rubriko, katero že poznamo, in peto, iz katere razberemo, koliko dni bi prišlo na idealno mesečno razporeditev, ako bi
namreč letni povpreček (rubrika 4) takih dni delili z 12, torej s številom mesecev. Y grobem sledi iz primerjave označenih rubrik, da ima
maj kar tri deževne dni preveč, da spada torej v vrsto zelo mokrih,
neugodnih mesecev.
Kakšen je bil letošnji maj v primeri z dolgoletnim povprečkom,
to nas poučita naslednji rubriki, ki povesta, koliko deževnih dni je bilo
v letošnjem maju (rubrika 6) in kakšno je razmerje v procentih med
dolgoletnim povprečkom za mesec maj (rubrika 7) in letošnjim majem.
Kot vidimo, je bilo letos za približno 25 % preveč takih dni.
Prav nič drugačno ni razmerje, ako vzamemo kot osnovo število
dni z izdatnejšimi padavinami, vzemimo 10 ali več milimetrov, kot
nam to kaže drugi del tabele. Maj je po številu takih dni zopet trdno
pred aprilom, in število dni je večje, kot pa bi mu pripadalo pri idealni
razdelitvi na 12 enakih delov. Razen dveh izjem (Savica, Ljubljana)
pride tudi pri tej skupini do popolnega izraza močna namočenost letošnjega maja.
Klimatološko vzeto je zelo poučen tretji del tabele 1, kjer ni obravnavano število dni s padavinami določene izdatnosti, temveč množina
padavin v povprečkih in tudi njih maksimalne vrednosti. Iz rubrike 15,
16 in 17 je razvidno, koliko padavin prejme maj v povprečku, kolike
so bile količine v maju 1954 in kakšno je razmerje obeh vrednosti, ali
z drugimi besedami, koliki so odstopi v letošnjem maju od dolgoletnega
povprečka. Potek izalohiet za letošnji maj prikazuje karta 1, izdelana
na osnovi odstopov 40 padavinskih postaj. Iz nje razberemo, da so
znašale padavine v vsem severnem obrobju, ne glede na absolutno
višino, preko 150 % dolgoletne moče, preko 175% pa deloma v Julijskih
Alpah. Temu predelu izrednih, prekomernih količin stoji nasproti zaključen teritorij v osrednji Sloveniji, obsegajoč večji del Ljubljanske
kotline, dober del Dolenjske in nekaj Notranjske, kjer količine v
maju 1954 niso dosegle dolgoletnega povprečka.
Čeprav so bile padavine v dobri polovici Slovenije izrazito prekomerne, saj so tudi za polovico in več presegle običajno močo, so vendar,
razen redkih izjem, daleč zaostale za ekstremnimi vrednostmi, ki so
bile za mesec maj ugotovljene v 16-letnem nizu od 1925 do 1940. To
razberemo iz rubrike 14, ki nam pove, d aje bil mesec maj v omenjenem časovnem razponu 16 let najbolj namočen: leta 1930 v Primorju in
na Krasu, v Trnovskem gozdu in hribovju do Ljubljane leta 1933, v
Julijskih Alpah in Karavankah leta 1935, v vzhodni, nižji tretjini Slovenije pa leta 1939.
Ako motrimo številke v rubriki 14 in 16 skozi lečo vedno češčih
glasov, da so vremenske prilike v prvi polovici leta 1954 posledica
človekove intervencije, potem moramo zaključiti, da za tolmačenje
letošnje moče tako iskanje vzrokov ni utemeljeno in da moremo že iz
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pičlih gornjih številk zaključiti, da gredo letošnje padavine v okvir
običajnih kolebanj, saj smo imeli, kot je iz omenjenih rubrik razvidno,
v kratki 16-letni dobi močnejša odstopanja.
Od tega zaključka nas ne pripravi niti dejstvo, da ni bil moker
le maj, temveč tudi april in junij. Ako namreč seštejemo padavine za
prvo polletje za nekatere reprezentativne postaje, potem ugotovimo
sledeče: Gomance so prejele v prvih 6 mesecih leta 1954 1217mm, po
16-letnem povprečku pa jim pripada 1313 mm. Bovec 1660 mm, namesto
povprečnih 1291mm; Črnomelj 668 mm, namesto 543 mm; Ljubljana
610 mm, namesto 682 mm. Izrazit odstop kaže torej le Bovec, ostale tri
postaje pa so blizu dolgoletnega povpr^čka, dve celo pod njim.
Podčrtano je bilo, da je maj po številu deževnih dni pred aprilom;
podobno je tudi z množinami moče, izražene v mm. Izjemi sta le postaji
Bovec in Savica, ležeči v območju naših najvišjih predelov, v katerih
ima maj manj padavin od aprila; ker kažejo sosednji alpski predeli
zelo majhne razlike med obema mesecema, kar je v nasprotju z ostalo
Slovenijo, je vsaka misel na netočnost opazovanj izključena, in nastane
vprašanje o vzrokih za tako razmerje.
Odgovor moremo dobiti le, ako upoštevamo temperaturne spremembe, ki spremljajo navidezno potovanje sonca v posameznih letnih
časih in ki so zadnji vzrok gibanja v atmosferi (1) in s tem tudi planetarne cirkulacije. Pomik sonca proti jugu v zimski dobi ima za posledico, da se z njim umakne proti jugu tudi pas kalm in subtropskega
visokega pritiska; Sredozemlje z južno Evropo pride zato takrat iz
območja subtropskih anticiklonov in tropskega zraka pod režim zahodnih vetrov, ki se v skladu s temperaturno razporedbo odklanjajo
nekoliko na desno, tako da imamo v zimski dobi leta, ko je kopno
hladnejše od morja (v istih širinah) zahodnoseverozahodno strujenje
(2). Evropsko kopno pokriva tedaj polarni zrak, polarna fronta pa
poteka v povprečju preko Sredozemskega morja (3).
Omenjeno cirkulacijo pogosto prekinjajo vdori hladnejšega zraka
s severa, pri čemer dobi strujenje nad Evropo prevladujočo meridionalno smer. Pri tem pride na čelni, vzhodni strani vdornega področja,
ki ima obliko doline, do kompenzacijskega strujenja tropskega zraka
proti severu, kar predstavlja umik polarne fronte v višje zemljepisne
širine. Vendar so ti umiki le prehodnega značaja in redno jih zaključijo vali polarnega, včasih celo arktičnega zraka. Y povprečju pride do
popolnega izraza nasprotje med morjem, ki se le počasi ohlaja, in med
kopnim, ki se v dolgih zimskih nočeh močno ohladi; vdori hladnega
zraka s severa nizke temperature nad kopnim še stopnjujejo in rezultat
nočnega izžarevanja kopne površine ter hladnih vdorov je izrazita
ohladitev kontinentov v zimski polovici leta in zato postopno pomikanje
polarne fronte proti jugu, v našem primeru iz Baltika nad Sredozemlje.
Otipljiv dokaz takega razvoja predstavlja časovna razporedba padavin.
Y poletju je Sredozemlje domena subtropskega pasu visokega pritiska
in deloma že pasatnega področja (4). Zato so padavine minimalne.
Nasprotni ekstrem predstavljajo zimski meseci, ko dobi južno Sredozemlje večino padavin v zvezi z zadržanjem polarne fronte nad omenjenim področjem. Saj predstavlja v tem delu leta Sredozemlje odlično
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frontogenetično področje, nad katerim se srečujeta tropski zrak s Sahare s polarnim zrakom s severa (3).
Jugoslavija ne sega dovolj daleč proti jugu, zato nima predelov
z maksimom padavin v januarju in februarju, temveč nastopijo te v
kasni jeseni, predvsem v novembru (5), torej v času, ko se sonce še
pomika proti jugu, s soncem pa tudi polarna fronta, na kateri se tvorijo
tudi cikloni. Ker predstavlja pogoj za nastanek ciklonov zmernega pasu
temperaturno nasprotje stičočih se zračnih gmot (6), je maksimum
frontalnih motenj pač v jeseni in ne spomladi (7), saj je morje v jeseni
še toplo, medtem ko se evropsko kopno jeseni hitro ohlaja in zato ne
more transformirati s severa prihajajočega polarnega zraka. Zato je
ozračje med obema oblikama zemljine površine v jeseni močno različnih temperatur. S severa prodira polarni zrak, nad toplim morjem
pa leži tropski zrak iz Afrike in nad severnim Sredozemljem pride do
zgostitve izterm, kar ni nič drugega kot frontalno področje, v katerem
pride zaradi konvergence v prizemnem sloju do dviganja in izcejanja.
Spomladi je slika dokaj drugačna.: morje je razhlajeno, zahodnoevropsko kopno pa se že nekoliko segreje in tako so temperaturne razlike
mnogo manjše, aktivnost frontalnih motenj j e slabša in zato pomladanski maksimum močno zaostaja za ješenskim; nastop obeh se ravna
po legi sonca, odnosno po zemljepisni širini in enako, kot se pomika
»jesenski« maksimum iz Goričkega v juliju preko Ravenskega v avgustu, Paškega Kozjaka v septembru, Bohinja v oktobru ter Snežnika
v novembru proti jugu, se v drugi polovici leta pomika v nasprotni
smeri od juga proti severu (8). Tudi iz starejše literature že vemo, da
nastopi izrazit pomladanski maksimum v predelih naših južnih kraških
planot v marcu (9), v aprilu pa v predelih zahodnih snežnikov, kot
vidimo iz tabele 1, rubrika 18. V maju nastopi ne le pomladanski, temveč
celo letni maksimum na Pohorju in v jugozahodnem sosedstvu, nato pa
preidemo v področje poletnega maksima srednje Evrope.
Zaupanje v to enostavno shemo oslabi dejstvo, da sta pomladanski
maksimum v marcu, enako kot oni v aprilu, omejena na teritorialno
majhno področje, medtem ko zajame majski maksimum malone vso
Slovenijo, zaradi česar smatramo majski pomladanski maksimum kot
ekvivalent jesenskemu v oktobru odnosno v novembru. Da je tako
mnenje zmotno, o tem nas prepričajo podatki tabele 2, ki prikazuje
število dni z 20 ali več mm moče v 24 urah v mesecu maju in aprilu in
mesečne absolutne vrednosti, vse za ?-letni niz od 1948 do 1954, za tri
postaje, ležeče v osrčju Julijskih Alp, to je našega najvišjega gorskega
masiva.
Misel, ki je narekovala izdelavo gornje tabele, je sledeča: področje
polarne fronte je redno področje intenzivnih vetrov (10), katerih hitrost
se zaradi zmanjšanja zunanjega trenja zraka veča z večanjem višine.
Dokazano je nadalje, da je izločena množina moče funkcija ne le
stopnje labilnosti atmosfere in njene vlažnosti, temveč tudi hitrosti
stru jen ja (11). Ako oba navedena elementa združimo, potem sledi zaključek, da nastopajo maksimalne vrednosti, tako po pogostosti intenzivnih padavin, kot tudi v njihovi maksimalni vrednosti, v mm, v visokogorskem svetu v času, ko je določeno področje v območju polarno63
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Tabela 2
Število dni z več ko 20 mm padavin in maksimalne dnevne padavine
pri Savici, v Bovcu in Plužni
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frontnih motenj, kar moremo smatrati za istovetno s sezonskimi premiki
planetarne cirkulacije.
Tabela ni izdelana za niz 1925—1940, temveč za zadnjih 7 povojnih
let. Vzrok j e v tem, da za starejšo dobo ni izdelanih statističnih pregledov za dneve z močnimi padavinami ( > 20 mm), ki edini pridejo v
poštev za tovrstne namene.
Primerjava druge in četrte (Savica), šeste in osme (Bovec), desete
in dvanajste (Plužna) rubrike pokaže, da j e število dni z močnimi padavinami v sedemletnem povprečku večje v aprilu kot pa v maju, kar
ustreza naši prejšnji trditvi. Isto sliko dobimo, ako motrimo vmesne
rubrike, ki kažejo maksimalne dnevne vrednosti. Tudi v tej kontroli
naše podmene vidimo, da j e sedemletna srednja maksimalna vrednost
izrazito večja v aprilu kot pa v maju in da sta torej marčni maksimum
v kraških planotah, odnosno aprilski v Julijskih Alpah dinamično
utemeljena. /
,
Povpreček obeh skupin kaže trdno prevladovanje aprilskih močnih
padavin nad majskimi, in to kljub izraziti anomaliji v pomladi 1954, ko
je bilo n. pr. v Bovcu razmerje 3 : 7 v obeh rubrikah v korist maja.
Vendar so taki primeri v manjšini ; čim bi pa dobili prevladujočo pogostost, bi to že pomenilo spremémbo klimatskih prilik. Z ozirom na
današnja izvajanja v tej razpravi namreč sledi zaključek, da so klimatska nihanja in periode posledica dolgoletnih prestavitev polarne
fronte. Seveda smo s tem pokazali le na neposredni vzrok klimatskih
nihanj, ne pa na osnovni vzrok, ki ostane slej ko prej neznan.
Povprečki za dobo .1925—1940 (tab. 1) in 1948—1954 (tab. 2) pokažejo, da v zadnjih 40 letih ni prišlo do klimatskih nihanj. Ekvivalent
jesenskih maksimalnih padavin v oktobru in novembru imamo spomladi v marcu in aprilu. Majski maksimum v hribovitem in gričev64
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natem svetu notranje Slovenije pa je pò vsej verjetnosti posledica
součinkovanja številčno že oslabljenih (v primeri z onimi v aprilu)
prodorov hladnega zraka v Sredozemlje in zlasti ojačene termike v
zvezi z navideznim napredovanjem sonca proti severu.
Iz starejših razprav vemo, da doseže v naših izraziteje kontinentalnih predelih termika prevladujoči vpliv na množino padavin v juniju (12) ali pa v avgustu (13), medtem ko j o v juliju paralizira maksimalni pomik subtropskega pasu visokega pritiska proti severu. Tako
dobimo izrazito simetrično sliko: razrast anticiklonalnega področja v
srednjo Evropo v toplem delu leta povzroča julijski poletni minimum
padavin, ki je najslabše razvit na periferiji anticiklona, v srednji
Evropi, najbolj pa ob Jadranu, seveda ako ne upoštevamo njegovega
jedra v Sahari, kjer po več let sploh ne dežuje. Pač pa se poletni
maksimum v naših kontinentalnih predelih uveljavi v enem od sosednjih mesecev, y juniju ali pa v avgustu, ko anticiklonalni vpliv
oslabi. Poudariti pa je treba, da je termika le glavni, ne pa edini pogoj
za izdatnost poletnih padavin. Vsakoletne analize namreč pokažejo, da
imamo tudi v notranjosti omembe vredne padavine le v zvezi s polarnimi motnjami in nikoli brez njih. Y maju in septembru si nad večino
Slovenije termični in dinamični učinki drže ravnotežje, medtem ko v
marcu in aprilu, odnosno oktobru in novembru prevladujejo dinamični
momenti, ko so naše širine glavno področje polarnofrontnih motenj.
Nadaljnji pomik polarne fronte proti jugu povzroči izboljšanje
vremenskih prilik v decembru, odnosno ponovno poslabšanje proti
koncu februarja, potem ko je vladalo zimsko najbolj ugodno vreme z
najmanj moče v januarju in deloma v februarju, ko dosežejo vlažni
zahodni vetrovi svojo skrajno južno mejo in poteka v povprečku polarna fronta najdlje od nas. Protislovje z dosedanjim naziranjem, da je
namreč februar naš izrazito najbolj suhi mesec, je posledica dejstva,
da je februar 2 do 3 dni krajši. Razlika med obema mesecema izgine,
čim množine padavin reduciramo na enak časovni razmak.
Prikazana shema o povezavi med razporedbo maksimalnih padavin
in sezonskim pomikom polarne fronte ni nastala po dedukciji prikazane
analize v aprilu in maju, temveč je rezultat podrobnega študija padavinskih prilik v obdobju 1925—1940 in vsakodnevnega spremljanja padavinske razpored be v povezavi s sinoptično situacijo. Je pa tudi v
popolnem soglasju s sodobnimi ugotovitvami o sezonskem potovanju
polarne fronte in strujanju v svobodni atmosferi (14).
B. Izraziti padavinski dnevi v maju 1954
Ako si še enkrat ogledamo karto izalohiet za mesec maj (karta 1),
ugotovimo, da so bili glavni odstopi, prekomerne padavine, na severu
in jugozahodu, medtem ko izkazuje osrednja Slovenija primanjkljaj.
Analiza padavinske razporedbo za vsak dan posebej pokaže, da so k
taki razporedbi padavin prispevali predvsem trije dnevi, in sicer 3., 5.
in 17. maj. V naslednjih izvajanjih bo utemeljena razporedba padavin
v omenjenih treh dneh.
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S i n o p t i č n a s i t u a c i j a . Konec aprila 1954 se je zadrževala
nad zahodno Evropo in vzhodnim Atlantikom močna dolina hladnega
zraka, iz katere se je razvilo samostojno jedro s središčem nad Britanijo (2. maja ob 7. uri — 981 mb). Ciklon je bil dobro izražen tudi na
vseh treh izobarnih ploskvah in je v glavnem stagniral, kar je pri
toliki vertikalni razsežnosti pogost pojav (15). Y naslednjih 36 urah se
je pomaknil le neznatno proti jugovzhodu, tako da je njegovo središče
nad Kanalom, in to v vseh nivozih (3. maja ob 19. uri — 994 mb). Na
njegovi hladni fronti se stvori severnoitalska depresija, katere zametek
kaže cirkulacija že na sinoptični karti ob 1. uri dne 3. maja. Z ozirom
na dejstvo, da je hladna fronta naslonjena na Alpe, moramo nastanek
te depresije smatrati kot posledico izoliranosti Padske nišine, v katero
ne more hladni zrak zaradi gorske ovire (Ficker) (16). Središče se iz
Padske nižine prenese v Genovski zaliv, čim .pride do prodora hladnega
zraka po dolini Rhône, kar predstavlja drugo inačico orografsko utemeljene ciklogeneze, namreč na orografsko povzročenem labilnem
valu (17). Primerjava izohips in izoterm na 500 mb ploskvi na kartah
ob 16. uri 2. maja in ob 4. uri 3. maja pa pokaže, da se hladni zrak širi
proti jugu in 12 ur kasneje (ob 16. uri 3. maja) je najnižja temperatura
že nad južno Francijo (Nim.es v višini 538 m — 32° C, London 5310 m —
30° C). To pa pomeni, da se težišče motnje pomika proti Sredozemlju
in da je močna severnoitalska depresija utemeljena tudi s temperaturnim razvojem v višini (18).
Frontalno področje j e dobro izraženo v vseh nivojih. Na dnu
atmosfere je hladna fronta naslonjena na Alpe, in poteka v glavnem od
severovzhoda proti jugozahodu (ob 13. uri dne 3. maja). Čim višji nivo
imamo, tem bolj prihaja do veljave meridionali potek frontalnega
področja in na 500 mb ploskvi imamo že izrazito smer sever—jug. Nekaj
najnujnejših podatkov nam daje tabela 3.
Tabela 3
3. maja ob 16. uri
Kraj

Nimes . .
Milan
• •
München .
Cagliari
.
Budimpešta
Malta
. .
Bari
. . .
Payerne
•

•
•
.
.
.
.
.
.

4. maja ob 16- uri

višina

temp.

mokri

smer hitrost višina

5380
5450
5450
5590
5610
5620
5640
5370

—32° C
—22° C
—22° C
—19° C
—16° C
—15° C
-16° C

—45
—28
—28
—24
—23
—38
—29

sz
J
JJZ

—28° C

—32

JZ

JZ
ZJZ
Z

JJZ

50 5520
50 5410
70 5420
90 ' 5280
30 5590
40 5660
50 5650
50 5400

suhi

mokri

—24
—27
—29

—36
—34
—36
—45
—46
—42
-32
—42

—27

—19
—17
-16
—31

smer hitrost

Z 70
sz 4 0
J 80
z 40
ni pod.
JZ 40
JJZ 40
JZ 30

Iz tabele (temperaturna razlika med postaj ama Nimes in Milan
10° C), še bolj pa iz poteka izoterm na 500 mb ploskvi, je razvidno, da
je glavno frontalno področje na 500 mb ploskvi bilo 3. maja v popoldanskih urah nad zahodnimi Alpami, v 24 urah pa se je pomaknilo nad
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vzhodne Alpe (München—Budimpešta razlika 10° C), in nad jugovzhodno polovico Apeninskega polotoka odnosno Jadranskega morja
(temperaturna razlika Cagliari—Bari 11° C). Prehod hladne fronte
preko Slovenije se je izvršil torej v nočnih urah med 3. in 4. majem.
R a z p o r e d b a p a d a v i n. Tabela 3, enako kot potek izoterm na
500 mb ploskvi (karta 3) pokažeta, da je bil vdor hladnega zraka izrazit
in da je segel že v severno Afriko. Analize vseh podobnih primerov v
letu 1952 so na osnovi poteka izobront pokazale, da imamo prehode
hladne fronte in pa predfrontalne padavinske valove s severozahoda
ali zahoda pri takih situacijah, ko priteka hladni zrak v višjih plasteh
z jugozahoda ali celo z juga, v najnižjem, prizemnem sloju pa z jugozahoda, zahoda ali severozahoda, Glavno padavinsko področje pa predstavlja naša zahodna pregrada.
Tabela 4 nam ponazarja spremembe pritiska vodne pare (absolutne
vlage) na nekaterih karakterističnih postajah Slovenije. Zelo uporabno
oporo pri določanju časa, ko je prišlo do zamenjave zračne gmote
odnosno do prehoda hladne fronte, predstavlja namreč pritisk pare (19).
Tabela 4
3. maja 1954
13

16

19

1 pritisk

9,2

9,0

10,4

10,2

10,3

i veter

J

J

V

C

C

J pritisk

8,7

10,0

9,5

—

1 veter

JJV

C

SV

—

Postaja

Sobota

Novo

. . .

mesto

; 22

01

04

07

10

9,9

10,5

10,2

8,7

C

VJV

J

C

—

9,9

10,2

8,7

6,5

5,7

—

C

C

JJZ

C

JJZ

13

i pritisk
Koper. . . . •
1 veter

10,2

10,0

9,8

—

—

7,6

8,2

6.8

4,6

J

JJV

JV

—

—

JV

V

Z

JJZ

[ pritisk
. . . j
1 veter

7,0

6,9

6,7

6,6

6,6

6,4

6,0

5,8

3,8

V

V

V

V

v

SV

Z

JZ

J

Planica

16

8,7

JJZ

—

Velika absolutna vlaga, izražena s pritiskom pare, povsem ustreza
običajni množini v tropskem zraku za obravnavani čas. Ako primerjamo Planico (885 m) z ostalimi tremi postajami, ki leže nizko, pod
200 m absolutne višine, vidimo, v koliki meri je absolutna vlaga v isti
zračni gmoti funkcija temperaturnih prilik, odvisnih od absolutne višine in ustrezajoče ohladitve. Popuščanje absolutne vlage kaže, da je
prišlo v teku 4. maja do zamenjave zračne gmote. Po prilikah v Planici
bi bilo sklepati, da ni slo za prelom, temveč za postopen prehod iz ene
gmote v drugo in da je bila prehodna plast zelo široka, saj je trajala
dokončna izmena približno 24 ur. Pri ostalih treh postajah pa nimamo
tako pravilnega postopnega padanja absolutne vlage, temveč skoke in
ponovno vračanje tropskega zraka. Iz vseh pa je razvidno, da je bila
glavna sprememba v dolopdanskih urah dne 4. maja, saj j e padla absolutna vlaga v času od 7. do 13. ure za približno 40 % svoje prvotne
vrednosti.
Medtem ko je bil v višjih plasteh ves čas jugozahodnik z različno
južno komponento, so imele posamezne geografske enote lokalne pri68
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zemne vetrove, katerih smer dela na prvi pogled vtis protislovnosti.
Zlasti velja to za Savsko dolino, saj je imela Planica pri stalno padajoči
absolutni vlagi vzhodne vetrove, tako da bi na prvi pogled mogli zaključiti, da je prišlo do prodora hladnega zraka preko Dunajskih vrat.
Y resnici je stvar naslednja: Genovska depresija je srkala zrak tudi

iz območja Slovenije in pod njenim vplivom smo imeli v Kopru JJV,
v Novem mestu JV, v Planici pa V. Po istem principu bi morali imeti
v Soboti S, v resnici pa je bil J. Odgovor na vprašanje, zakaj ta kontradiktornost, je hitro pri roki. Globina Genovske depresije ni bila v
stanu, da bi črpala zrak iz Panonske nižine, obratno pa je bila gradientna sila glavne depresije na severu tolika, da je privlačevala iz
vse srednje Evrope hladni zrak, ki je zato odtekal skozi Dunajska
vrata proti severu. Zato mora biti v situacijah, ko se razvije močnejša
Genovska depresija, neko področje, kjer pride do preloma v smeri
vetra v spodnjih plasteh. Južno od omenjenega področja prevladujejo
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v prizemnem sloju severni vetrovi, severno pa južni. Divergenca, raztekanje zraka v nižjih plasteh seveda povzroči nadomestne tokove iz
višjih plasti; pri tako nastalem grezanju zraka pride prvič do absolutnega ali vsaj relativnega dviga pritiska (v odnosu do okolice) (20),
istočasno pa iz istega vzroka do zboljšanja vremena. Omenjena tendenca pri spremembah zračnega pritiska je bila ponovno opazovana
na sinoptični postaji v Mariboru. Verjetno zajame področje grezanja
širše območje, pri čemer je treba računati z večjimi ali manjšimi prestavitvami, kar zavisi od razmerja globine obeh frontalnih motenj. Ako
si ogledamo proces v obravnavanem primeru, ugotovimo naslednje:
tekom dneva je nihal pritisk (po barogramu) v Celju med 732,6 in 730,0,
torej za 2,6 mm; v Mariboru znaša amplituda (729,9 do 728,0 mm) le
1,4 mm, v Soboti pa 1,7 mm (736,6 do 734,9 mm). Padavin pa je bilo v
Soboti 14 mm, v Mariboru 5 mm in v Celju 18 mm. Še ugodnejše so
bile padavinske prilike v zahodnih Goricah, v Apaški kotlini in na
Ptujskem polju. Po prejšnjem tolmačenju je velika amplituda v Celju
posledica poglabljanja sredozemske depresije, v Soboti pa približevanja glavne depresije na Baltiku, medtem ko naj bi bil najbolj enakomerni hod pritiska v Mariboru posledica njegove periferne lege v
odnosu do obeh jeder in razvodnega grezanja med njima.
V tuji literaturi je bil pri obravnavanju padavin prevzet kriterij,
da so frontalne nevihte in analogno frontalne padavine le tiste, ki so
v zvezi z dokončno zamenjavo zračne gmote, sicer govorimo o predfrontalnih pojavih (21). Videz pa je, da je tako gledanje preozko. Opazovanja v Sloveniji so pokazala, da se padavinski valovi širijo pri obeh
vrstah vzporedno z napredovanjem doline hladnega zraka (kolikor ne
gre za zajezitvene padavine vzdolž visokogorskega obrobja), pri čemer
pa je treba poudariti, da niso odločilne najnižje, prizemne plasti atmosfere, v katerih je strujenje podvrženo vplivom reliefa (22), temveč
strujenje višjih plasti, v katerih pride že do veljave gradientni veter.
Le tako si moremo namreč razložiti potek padavinskih valov na hladni
fronti v pravilnih linijah, potekajočih v glavnem vzporedno z izotermami absolutne topografije, najčešće 850 mb ploskve, in pa dejstvo,
da padavinski val in njegovo napredovanje ne kaže razlik, pa naj
nastopa prizemni tlak od jugozahoda, zahoda ali celo severozahoda (23).
V vseh teh primerih se namreč premika padavinski in eventualno
nevihtni val, kot že omenjeno, več ali manj vzporedno s potekom izoterm v višjih plasteh, kar pomeni praktično, da prizemno strujenje
nima direktnega vpliva.
Tako tolmačenje je v opreki s splošnim, dejali bi oficialnim pojmovanjem razvoja v ciklonu, kjer po Bjerknesovi shemi priteka hladni
zrak s severozahoda (24) in dohiteva v zrelem stadiju ciklona toplo
fronto, pri čemer se topli sektor bolj in bolj zapira. Hladno fronto
spoznamo po kvantitativnih spremembah posameznih meteoroloških
elementov, predvsem pa po padavinskem pasu, ki se širi skupno z napredovanjem hladnega zraka v prizemnem sloju, to j e plasti, debeli
nekaj sto metrov.
Nasprotje med Bjerknesovo shemo o širjenju padavin in prej v
glavnih obrisih opisanem širjenju padavinskih valov v naših predelih
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je le navidezno; je posledica dveh faktorjev, ki modificirata omenjeno
shemo v naših predelih. Ta dva faktorja sta: prvič, predeli južno od
Alp dobe le v izjemnih primerih padavine v zvezi s samostojnim, še
ne okludiranim močnim ciklonom, ki je izhodišče za shemo, temveč
gre redno za dolino hladnega zraka, in drugič: alpski grebeni predstavljajo oviro, ki povsem deformira barično polje idealnega ciklona,
kakršno poznamo v shemi. Posledica teh dveh momentov je, da hladni
zrak ne napreduje v topli sektor s severozahoda, temveč z jugozahoda.
Nad ravnim svetom odnosno morjem priteka tudi v dolini v prizemnem sloju hladni zrak v glavnem s severozahodnega kvadranta,
saj je dolina, kadar leži nad zahodno Evropo, sestavljena iz niza
ciklonov. Alpe to smer (severozahod) preprečijo' in zrak se usmerja
v prizemnih slojih najčešće proti vzhodu, vzdolž gornje Donave. Ker
pa se strujenje v prostem ozračju ravna po temperaturnih prilikah
dotične ga sloja, imamo v višjih plasteh na čelni strani doline, ležeče
nad zahodno Evropo, pritekanje hladnega zraka z jugozahoda. Medtem
ko torej zahodni in severni alpski grebeni ne dovoljujejo prodiranje
prizemnega hladnega zraka s severozahoda, pa mnogo nižji severni
Apenini in Provansalske Alpe ne morejo preprečiti hladnemu zraku
z jugozahoda, segajočemu neredko do stratosfere, dotoka v Padsko
nižino. Tak razvoj lahko redno opazujemo pri globokih prodorih v
zahodno Sredozemlje, neoporečno potrditev nam da tudi sinoptična
karta ob 19. uri dne 3. maja, torej v našem primeru. Iz nje je razvidno,
da j e Padska nižina, z izjemo ozkega zahodnega dela, prejela hladni
zrak od jugozahoda, v glavnem preko Apeninov. Isto velja seveda tudi
za vse naše kraje, saj ležimo vzhodno od obravnavanih vdornih vrat.
To demonstrirajo tudi podatki tabele 3, kjer vidimo, da je hladni zrak
dotekal od jugozahodne strani, zlasti velja to za Koper ob morju,
kateremu nizki relief ne more deformirati strujenja.
Bjerknesova shema se nanaša na hladni zrak, ki struji v zaledju
ciklona, ne oziraje se pri tem na njegovo višino. Y skladu s potekom
hladne fronte na dnu atmosfere so zato tudi padavinske linije, tako da
j e napredovanje padavinskega področja tudi znak napredovanja frontalne cone (25). Y področju južno od Alp, kamor hladni zrak ne more
prodreti pri tleh, se padavinsko področje ravna po tisti plasti, ki prodre
v višini najgloblje v topli sektor. Tako nam postanejo razumljivejši
predfrontalni nevihtni in padavinski valovi, potekajoči v glavnem vzporedno z izotermami v višjih plasteh, torej s polarno fronto, ki pa ne
poteka v vseh nivojih vzporedno. Zaradi pomanjkanja aeroloških podatkov s področja naše republike so trdni zaključki nemogoči, v tuji
literaturi pa ta problem še ni bil zapažen. Fizikalno bi bilo najlaže
braniti domnevo, da se valovi širijo vzporedno z najizrazitejšim prodorom hladnega zraka v toplo zračno maso, ne oziraje se pri tem na
višino. V obravnavanem primeru dne 3. maja 1954 je bila situacija v
višjih plasteh dokaj jasna. Na 500 mb ploskvi v višini ca. 5500 m je
potekala polarna fronta (karta 3) v meridionalni smeri, na 850 mb
ploskvi v višini ca. 1400 m pa od jugozahoda proti severovzhodu. Žal
so ta dan nevihte v večini Slovenije izostale in je zato dokaz o skladnosti odnosno vzporednosti nemogoč.
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Bistvena razlika med razvojem v ciklonu in dolini je torej v tem,
da napreduje v idealnem ciklonu hladna fronta, vsaj v svojem najaktivnejšem delu blizu jedra, pravokotno na smer strujenja, v južnem
delu doline pa bočno, več ali manj vzporedno s potekom polarne fronte.
Enako se širijo tudi predfrontalni padavinski in nevihtni valovi.
Po takem tolmačenju postane razumljiv pojav, da sledi dokončna
zamenjava zračne gmote šele dolgo po glavnih padavinah; pojav, kot
ga vidimo prav pri obravnavanem primeru in ki se redno ponavlja pri
prehodu fronte v izrazito zahodno komponento. Dokončna zamenjava
zračne gmote nastopi namreč šele, ko nas preide os doline in potisnejo
vetrovi, ki se s prehodom podolžne osi doline spremene iz jugozahodnih
preko zahodnih v severozahodne, najhladnejšo gmoto, ležečo do tedaj
severno od Alp, preko njih prelazov v doline (26), odprte proti vzhodu
v Panonsko področje, ali pa proti jugu v Sredozemski bazen. Glavno
padavinsko področje pa je ob dokončni zamenjavi zračne gmote že
daleč na vzhodu. Poplavo najhladnejšega zraka spremljajo tudi v poletnem času le v redkih primerih nevihte, kar je fizikalno povsem
utemeljeno. Saj najhladnejši polarni zrak ne izpodriva tropskega zraka,
temveč le nekoliko' toplejšo in vlažnejšo zračno gmoto.
Ker imajo tako frontalni kot predfrontalni padavinski valovi isto
fizikalno utemeljitev in se širijo v isti smeri, zato je bila izražena
misel, da j e meja med obema vrstama več ali manj umetna.
Padavinska karta (karta 4) tega dne kaže razporedbo padavin, ki
je močno podobna razporedbi letnih padavin v Sloveniji (27). Ta
skladnost j e naravna posledica dejstva, da dobimo večji del celoletnih
padavin v podobnih situacijah, ko se namreč zadržuje hladna fronta
v območju Alp, Genovske depresije pa z vključitvijo tropskega zraka
še stopnjuje množino padavin (28), ki je že itak izdatna, tako zaradi
gorske ovire, ki se dviga neposredno nad morjem, kot tudi zaradi več
ali manj stagnira joče hladne' fronte, katere bližina vpliva temu primerno dolgo časa labilizirajoče na atmosfero (29). Iz karte izohiet sta
razvidni dve posebnosti razporedbe padavin. Prvič, da relief sicer izstopa, vendar le v predelu najvišjih vzpetost,i in drugič, da imamo v
neposredni bližini maksimalnih padavin tudi že minimalne. Ker j e bila
prva posebnost — izrazitost zahodne pregrade — že ponovno obravnavana in utemeljena, naj bo na tem mestu povedano še enkrat le to,
da je vzhodno in severovzhodno področje Slovenije brez padavin ali
pa so te le slabe v primeri z onimi na zahodu vedno takrat, kadar
imamo nad zahodno Evropo globlji prodor hladnega zraka proti jugu,
za Alpami in vzhodno od njih pa se ne stvori hrbet visokega pritiska,
ki bi preprečeval grezanje jugozahodnika, potem ko ta preide Dinarske
planote. Y nasprotnem primeru, če nastane za Alpami in vzhodno od
njih hrbet visokega pritiska, prejme tudi vzhod izdatne padavine, čeprav zaostajajo še vedno za onimi na zahodu v gorskem svetu (30).
Zanimivejša je druga ugotovitev, da smo namreč imeli tega dne
na majhni razdalji, le kot posledico dispozicije področja, ogromne razlike v množini padavin. Tako izkazujejo n. pr. Gomance na privetrni
strani 110 mm, 20 km oddaljena Osi Ini ca ali pa Podcerkev na odvetrni
strani Snežnika pa le 3 odnosno 6 mm in da se iste količine ponavljajo
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vse do Prekmurja. Podoben, le še mnogo izrazitejši primer je bil v
februarju (3.—5.) 1951. Podrobna analiza je pokazala, da dovoljuje le
močan veter velike koncentracije padavin na privetrni strani gorske
ovire, v nasprotju z odvetrno stranjo, ki prejme le malo moče. Ako si
tokrat (3. maja 1954) ogledamo veter, potem ugotovimo, da ni bil posebno izrazit. Tako izkazuje v višini 850 mb ploskve (3. maja ob 16. uri)
Beograd odnosno Milan po 20 km/uro, Budimpešta 40 km/uro. Na 700 mb
ploskvi pa Milan 60, Beograd 50 in Budimpešta 40 km, kar nikakor niso
izredne hitrosti, prav posebno pa ne v primeri z že omenjeno padavinsko periodo v letu 1951, ko so prejele Dinarsko-alpske planote okoli
400 mm padavin v treh dneh, Panonsko obrobje pa ničesar. Veter pa
je bil celo na Jezerskem (905 m) preko 6 Bf ali ca. 50 km na uro. Odgovor na vprašanje, zakaj tako velike razlike v množini padavin, dobimo, ako primerjamo stopnjo vlažnosti v prvem in drugem primeru.
V februarju 1951 j e znašala absolutna vlaga v Ljubljani ca. 4gr, v
maju 1954 pa 9,6, torej približno 2,5-krat toliko. Ta primer potrjuje že
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znano ugotovitev, da je množina izločene vlage funkcija ne le hitrosti
strujenja, temveč tudi množine vlage v zračni gmoti, ki j o strujenje
sili k dvigu in izcejanju.
Padavine

d n e 5. m a j a

1954

S i n o p t i č n a s i t u a c i j a . Iz prvotne doline hladnega zraka se
je izločilo samostojno jedro (4. maja 1954), ki je obvladovalo vso zahodno Evropo. Hladen zrak nas je preplavil, kot smo to videli v prejšnjem poglavju, z jugozahoda. Tudi nova tvorba ni ostala enotna, temveč
se je razcepila, tako da sta nastali dve jedri, in sicer eno< nad Severnim
morjem, drugo nad južnim Jadranom (5. maja 1954). Obe jedri sta se
poglabljali in temu primerno ojačevali lastno cirkulacijo. Južni ciklon
se je poglabljal naslednje: 5. maja: ob 1. uri 1007 mm, ob 7. uri 1001 mb,
ob 13. uri 998 mb, ob 19. uri 998 mb ; sledilo je zapoln jevan je : ob 1. uri
6. maja 1000 mb, ob 7. uri 1003 mb, ob 13. uri 1004 mb. Na dnu atmosfere
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se je jedro pomikalo iz Otrantske ožine (5. maja ob 1. uri) proti severozahodu in doseglo srednji Jadran (5. maja ob 19. uri — Split), nato je
stagniralo do 13. ure (6. maja), nakar je krenilo preko Dinarskih planot
proti severovzhodu v Romunijo. Podoben je bil razvoj tudi v višjih
plasteh.
Po prehodu hladne fronte dne 3. odnosno 4. maja preko Slovenije
je hladni zrak dosegel v zgodnjih jutranjih urah (5. maja) že Banat,
na drugi strani Karpatov pa preplavil že malone vse vzhodne Povislje.
Nadaljnje napredovanje hladnega zraka proti vzhodu je preprečilo
poglabljanje jadranskega ciklona, ki je s svojo cirkulacijo pretvoril
del prejšnje hladne fronte v toplo fronto, in sicer od središča nad
Otrantsko ožino nekako do srednjih Karpatov. Tabela 5 prikazuje temperaturne spremembe, ki jih je povzročila osamosvojitev jadranskega
ciklona v zvezi s spremenjeno cirkulacijo.
Tabela 5
Temperature in veter na 850 mb ploskvi
dne 4. in 5. maja 1954
Dne 5. maja

Dne 4.. maja
Postaje
Odesa

. . . .

Budimpešta . •
Dunaj
. . . .
München . . •
Payerne

. . .

ob 4. uri

ob 16- uri

T

v

T

10

JZ

13
4

0

J
J
sz

8

0

I
Z

. —2

z

—2

JZ

9

5

V

J

?

ob 4. uri
T

v

12

JJZ
V

4
2
0

J
sz

—1

sz

6. maj

ob 16. uri
V
T
16
11
1
1
0

ob 4. uri
1

v

JV
JV
s

15

JV

11
5

—
SV

SSV
s

1

SSV

- 1

SV

Na 850 mb ploskvi so bile v dneh 4., 5. in 6. maja očitne spremembe,
iz katerih j e razvidno, kako j e v toku 4. in 5. maja prodiral hladni zrak
proti vzhodu. Zaradi že omenjenega vpliva jadranske depresije je prišlo
do nasprotnega strujenja in z vzhoda je pričel prodirati kontinentalni
tropski zrak, ki je povzročil nad Budimpešto dvig temperature za 7°
(med 4. in 16. uro 5. maja), medtem ko Dunaja sprva ni dosegel, vsaj
ne na omenjeni višini. Ob naslednjem terminu, ob 4. uri dne 6. maja,
pa je zajel tudi že Dunaj, saj znaša razlika v temperaturi 4°, veter pa
se je zasukal iz juga na jugovzhod.
Slovenije tropski vzhodnik v spodnjih plasteh ni dosegel. To je
razvidno iz temperaturnih prilik tako nižinskih postaj na severovzhodu,
kot so n. pr. Sobota in Maribor, k©t tudi više ležečih pòsta j, kot je n. pr.
Planina pri Sevnici v višini 585 m, ali pa 1000 m više ležeča postaja
Krvavec. Iz podatkov Sobote pa je razvidno, da je prišlo do novega
vala hladnega zraka, in to z juga, v toku 6. maja, da je torej prišlo do
okluzije, kar je razvidno tudi iz sinoptičnih kart.
Nas zanima predvsem razporedba padavin, ki so se izcejale dne
5. maja odnosno v noči na 6. maja, ko smo bili v območju tople fronte
močnega Jadranskega ciklona.
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R a z p o r e d b a p a d a v i n . Iz karte 7 povzamemo sledeče karakteristične poteze:
1. maksimum padavin je v severni pregradi; 2. razporedba padavin je zelo enakomerna; 3. relief pride do izraza v povsem svojski obliki.
Tolmačenje teh potez je možno le pri istočasnem upoštevan ju sinoptične situacije in reliefa.
1. Iz višinskih kart sledi (850, 700, 500mb), da smo imeli pritekanje
tropskega zraka s severovzhoda. Zato se je moral nad severnimi grebeni topli zrak naglo dvigati in je torej severna pregraja (Karavanke,
Kamniške Alpe, Kozjak) prevzela funkcijo kraških planot in Julijskih
Alp, ki j o omenjeni skupini imata pri jugozahodnem strujenju.
2. Z izjemo ozkega pasu v Karavankah in Kamniških Alpah, kjer
je bilo tudi preko 100 mm padavin, vidimo dokaj enakomerno razporeditev moče. Med 50 in 60 mm je bilo v področju Goričkega, Pohorja,
Kozjaka, Maclja, Karavank, Kamniških Alp, Posavskega hribovja,
Gorjancev, Snežnika, Kočevskih planot in deloma Bele Krajine. Relativno velike množine v severovzhodni polovici Slovenije imajo prav
tisto utemeljitev kot maksimalne vrednosti v severni barieri. Topli
zrak je namreč nasedal s severovzhoda in je bil zato po laminarnem
strujenju nad Panonsko nižino prisiljen, da se dviga nad njenim obrobjem, ki je bilo še vedno pod hladnim zrakom; pričelo se je intenzivno dviganje in seveda izcejanje. Kolikor je bil zrak ob nadaljnjem
prodiranju proti jugozahodu deloma že izcejen, je učinek manjše vlage
paralizirala močnejša ohladitev nad višjimi planotami, tako da so isto
količino prejeli tudi Snežnik in Kočevska. Šele po prekoračenju Dinarskih planot pride do loma na karti izohiet, saj zdrkne množina padavin
v večini primerov pod 5 mm.
3. Ako bi ne bilo velike zgoščenosti izohiet v severni polovici gornjega dela Ljubljanske kotline, bi iz njihovega poteka le težko zaključili, od kod je prihajal vlažen zrak. Saj potekajo izohiete dokaj enakomerno narazen in čeprav upoštevamo v glavnih obrisih orografijo
Slovenije, skoro ni mogoče razbrati iz njihovega poteka, katera je
privetrna in katera odvetrna stran. Ta izenačenost je posledica dejstva,
da topli zrak ni udarjal direktno v gorske hrbte, temveč je nasedal na
hladni zrak, ki je pokrival Slovenijo. Potek izohiet pa potrjuje že znano
dejstvo, da si tople fronte v gorskem sistemu ne smemo predstavljati
kot slabo, vendar v glavnem enakomerno nagnjeno drsno ploskev, kot
j o predstavljamo v idealni topli fronti, temveč kot krivo ploskev, ki
je v grobem odsev reliefa. Površino hladnega zraka si moremo predstavljati podobno površini talne vode, ki sledi nepropustni plasti le v
velikem, zmanjšujoč nagle razlike v višini. Le tako si moremo razlagati
dokaj razmaknjeni potek izohiet in izrazite padavinske oaze na severnem
robu Celjske kotline južno od Pohorja in podaljšku Karavank in na
severnem delu Ljubljanske kotline, južno od Kamniških planin in
Karavank. Potrdilo za tako- podmeno nam da primerjava ombrogramov
v Slovenski vasi, Ljubljani in Soboti. Medtem ko imamo v prvem in
zadnjem primeru v glavnem enakomerne padavine ves čas do roka
opazovanja (6. maja ob 7. uri), izkazuje Ljubljana, sredi široke kotline,
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izdatne padavine le v začetku od 15. do 19. ure, nato pa le rosenje.
Dejstvo pa, da sta obe področji minimalnih padavin na južni strani
izrazitih gorskih masivov seveda potrjuje, da j e imelo strujenje toplega tropskega zraka severno komponento'.
P a d a v i n e d n e 17. m a j a

1954

S i n o p t i č n a s i t u a c i j a . Od srede maja se je zadrževala nad
zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem dolina hladnega zraka in
kot posledica take temperaturne razporedbe je bilo nad srednjo Evropo
strujenje z izrazito južno komponento. Y sklopu te doline se j e razvil
ciklon v območju zahodnega Sredozemlja; njegova cirkulacija je obvladovala vetrovni sistem tudi vse zahodne Evrope, na vzhodu je bil
njen vpliv izrazit še na področju Balkana in Panonske nižine (16. maja
ob 16. uri, 850 mb ploskev). Dan kasneje se je središče ciklona prestavilo
na področje Alp; bilo je nad Svico, globina ob 13. uri dne 17. maja pa
je znašala 997 mb. Ciklon j e nadaljeval pot proti SV.
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Orografske padavine v zvezi z njegovo toplo fronto so začele vzdolž
naše Jadranske obale ž v dopoldanskih urah 16. maja, do večernih ur
pa so' padavine zajele tudi že južna pobočja Alp. Na skrajni južni točki
bujskega okraja, v Novem gradu, so začele padavine ob 12. uri dne
16. maja, v Ljubljani ob 21.20 uri, v Soboti od 2.50 ure naslednjega dne,
bodisi z rosenjem ali pa drobnim dtežjem iz stratusnega sistema in prešle
so v srednje intenziven dež. Oblačni sistem, enako tudi začetno rosenje
in pa vztrajnost padavin, vse to so dokazi, da so bile padavine v območju tople fronte. Bile so neprekinjene, trajale so nekako od 15 do
24 ur. Kolikor j e situacija v prizemnem sloju nejasna, ker orografske
padavine zabrišejo linije frontalnega padavinskega področja, nam
dobro služijo za analizo situacije izohipse in izoterme na 850 mb ploskvi
dne 17. maja ob 16. uri (K. 9), torej v času, ko je imela padavine vsa
Slovenija. Izoterma 8° C nam odločno- pokaže, da je bilo področje Alp
poplavljeno s toplim zrakom z JV, medtem ko je z jugozahoda prodiral
hladnejši zrak; z drugimi besedami: ciklon nad Alpami je imel razvit
frontalni sistem in je bil torej razdeljen v toplo in hladno frontalno
področje ter v topli sektor. Pričakovati bi bilo, da se bode tudi značaj
padavin ravnal po fizikalnih procesih, značilnih za posamezna področja
ciklona, da bo namreč prišlo do prekinitve padavin, ko nas bo prešla
topla fronta in da bo ob prehodu hladnega zraka prišlo do ponovnega,
ojačenega izcejanja. Vendar ni prišlo niti do prekinitve, niti do ojačitve padavin, ki so bile, kot omenjeno-, neprekinjene — v nekaterih
predelih orografsko razgibanega sveta tudi polnih 24 ur. Res j e sicer,
da kažejo ombrogrami intenzivnejše in slabše padavinske valove, vendar so te razlike značilne, kot smo omenili, v prejšnjem primeru (dne
5. maja 1954), za razgiban relief in torej za njih tolmačenje ni potrebno
iskati vzrokov v različnih stadijih ciklonovega razvoja.
R a z p o r e d b a p a d a v i n . Že pri prejšnjem primeru (5. maja
1954), ko je bila Slovenija v padavinskem področju močnega jadranskega ciklona, smo videli, da je bila razporedba padavin dokaj enakomerna. Izraziteje so izstopale le severne vzpetosti, predstavljajoč vlažnemu severovzhodniku visok prag, v območju katerega so znašale
padavine tudi preko 100 mm, medtem ko so1 se v ostali Sloveniji, z
izjemo Posočja in Primorske, gibale med 30 in 60. Se izrazitejša je
bila enakomernost v razporedbi padavin dne 17. maja (karta 10). Množine so nihale v glavnem med 15 in 30 mm; večji zaključeni kompleks
s preko 40 mm predstavlja le Posočje (vendar brez Trente in njenega
visokogorskega obrobja) z najizdatnejšimi padavinami v Bohinjskih
gorah (preko 80 mm) in v Trnovskem gozdu, kjer je bilo celo preko
100 mm. Vendar je pravkar omenjeno področje v primeri s celotno
Slovenijo tako majhno, morda predstavlja slabo osmino celotne republike, da ga smemo pustiti v nemar in se vprašati po vzrokih, zakaj
tega dne relief ne pride bolj do izraza. Saj smo imeli spričo globokega
hladnega vdora, ki j e segal celo v severno Afriko (Dakar 6° C, Malta
15° C, Bengasi 24° C — vse na 850 mb ploskvi 17. maja 1954 ob 16. uri)
izrazite jugozahodne vetrove in bi morala pri taki situaciji priti zahodna pregrada mnogo bolj do izraza. Prezreti sicer ne smemo, da je
vsa Slovenija prejela zaradi istega akcijskega jedra dokaj padavin že
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dan poprej. Če upoštevamo te padavine, se enotnost še poveča. V endur
naša pozornost v tem padavinskem primeru itak ni posvečena padavinam, ki jih je dal našemu področju ciklon, potujoč preko Alp, bodisi
v celoti, bodisi v času, ko smo bili v področju njegove tople fronte.
Pozornost je posvečena padavinam, namerjenim dne 18. maja, ki so se
nabrale v času, ko je bila vsa Slovenija prehodno v območju tople
fronte, v toplem sektorju, in j o je končno prešla tudi hladna fronta.
Prvo vprašanje je, zakaj ni bilo prekinitve padavin, ko smo prišli
v topli sektor, drugo pa, zakaj tolika enakomernost v razporedbi.
Odgovor na obe vprašanji j e po vsej verjetnosti en sam. Slovenija je
bila v neposrednem območju jedra depresije, torej v področju intenzivnega dviganja, ki je posledica konvergence, stekanja zraka. Dviganje j e tem izrazitejše, čim bliže smo jedru, čim večji je radij depresije in čim globlji je ciklon. Ker so bili vsi pogoji v našem primeru
izpolnjeni v veliki meri, smemo zaključiti, da je bilo dviganje tako
intenzivno, da so ga orografske ovire komaj stopnjevale in so zato na
6

Geografski vestnik

81

Padavine v Sloveniji v maju 1954

karti izohiet ovire neredko sploh neopazne. Iz istega vzroka tudi izpodrivanje s strani hladnega zraka (prehod hladne fronte) ni povzročilo
nove situacije, kot je to po navadi; tako so se vzgonski tokovi nadaljevali iz stadija tople fronte preko toplega sektorja do zaključne poplave
hladnega zraka brez izrazitih sprememb v intenzivnosti padavin.
Zaključek, ki sledi iz obravnavanega primera, je torej, da v osrednjih predelih samostojnih ciklonov ni nujno, da pride do razlike med
padavinami v posameznih sektorjih ciklona. Verjetno pa je, da igra
odločilno besedo tudi v tem primeru labilitetna energija: ako atmosfera
ni izrazito stabilna, pride pri prodiranju hladnega zraka in tako povzročenem dviganju toplega zraka do nastanka tolikega vertikalnega
gradienta, ki zadošča za razvoj oblakov konvektivnega tipa, s tem pa
tudi do drugega tipa padavin (31).
Vprašanje o stratifikaciji atmosfere bo v naših predelih ostalo
še dolgo nerešeno. Vse postaje, ki nam sedaj služijo v ta namen, so
namreč zelo oddaljene (Milan, Rim, Atene, Budimpešta, Dunaj, München, Payerne) in v vmesnem prostoru pride lahko do posegov, ki niso
kontrolirani in ki situacijo bistveno spremene. To tem bolj, ker ne
smerno prezreti dejstva, da že zgolj gorovje hudo spremeni, bolje,
poveča stopnjo labilnosti in tako pride do iznenadenj, ko nam vse
omenjene postaje pokažejo stabilno atmosfero, nad našim področjem
pa pride do ekstremnih nevihtnih nalivov, značilnih za labilno ozračje.
Tak primer je bil tudi 5. junija 1954, ko je prišlo do katastrofe v Celjski kotlini, vse omenjene postaje pa so imele stabilno atmosfero. Razumljivo je, da spričo takih prilik ni mogoče delati trdnih zaključkov
o povezavi med tipom padavin in stopnjo stabilnosti in da se moramo
zadovoljiti z zaključki, ki so nam dani iz tuje literature.
Zaključek
Namen prvega dela razprave j e bil, pokazati na vzroke, ki odločajo
o letnem toku padavin, in to ne samo v Sloveniji. Mesto dosedanjega
dokaj zamotanega tolmačenja s pomočjo poti depresij (32), ki odločilno
posegajo v vremenske in preko njih klimatske prilike v Sloveniji, je
v tej razpravi redno omenjena le polarna fronta, katere lega se ravna
po navideznem potovanju sonca in razporedbi morja in kopnega.
Prvi vtis je, da gre za novo' tolmačenje. Priznati pravilnost novega •
pa pomeni zanikati staro. V našem primeru pa se novo in staro tolmačenje idealno ujemata. Depresije, ki potujejo po že dolgo znanih
poteh, je treba spraviti le na skupni imenovalec, in ta je: polarna
fronta. Saj se sekundarne depresije, in to so sredozemske depresije
v veliki večini, razvijejo na polarni fronti (33) in se gibljejo* v smeri
strujenja višjih zračnih plasti v območju polarne fronte. Van Bebber
in Weikmen (3) sta s pogostostjo poti depresij ugotovila, čeprav samo
v grobem, v povprečju, mejo polarne fronte v posameznih mesecih!
V zimskih mesecih se polarna franta zaradi izrazito prevladujoče radiacije (v razmerju z insolacijo) pomakne nad kontinenti daleč proti
jugu, nad morjem pa ostane še v severnejših širinah, kar je posledica
6*

83

Danilo Furiali

počasnejšega ohlajanja vodnih površin. V Evropi j o karakterizirate
v zimskih mesecih poti 5 a in 5 e. Iberski polotok in Jadransko morje
sta preneznatni površini, da bi mogli bistveno vplivati na temperaturne
prilike, ustvarjene nad sosednjimi velikimi površinami. Zato ostane
Iberski polotok v povprečju v tropskem zraku, Jadran pa v polarnem.
Lok, ki ga tvorita poti 5 a in 5 e, stoji pravokotno na zimski termični
gradient, ki poteka od Iberskega polotoka proti centru Sarmatskega
nižavja. Y marcu in deloma v aprilu se temperaturne prilike nad
oceanom ne spremene mnogo, zato pa se spremene nad kopnim in
Sredozemskim morjem. Pot 5 a ostane, pač pa se pot 5 e umakne poti
5 d, kar pomeni, da se Pirenejskemu polotoku priključi še Apeninski
in le Balkan ostane še naprej v polarnem zraku. Termični gradient, ki
je bil doslej usmerjen od severovzhoda proti jugozahodu, se z navideznim dviganjem sonca in s tem v zvezi dviganjem temperature nad
kopnim spremeni in dobi smer sever-jug, polarna fronta pa poteka nad
Evropo pravokotno na to smer, torej vzhod-zahod, kar ustreza poti 5 c,
s čimer pride tudi Balkan v območje tropskega zraka. Končno postane
severni ocean najhladnejše področje, termični gradient pri tleh ima
smer severozahod-jugovzhod, polarna fronta pa poteka v smeri gibanja
depresij na poti 5 b; Panonska nižina in velik del vzhodne Evrope je
zato ob koncu pomladi že domena tropskega zraka. In kot je v zimski
dobi Sredozemlje glavno področje frontalnih motenj, tako prevzame
v visokem poletju to funkcijo Baltik in zaradi smeri termičnega gradienta potujejo depresije proti severovzhodu; to tem bolj, ker se v isti
smeri razprostira tudi Baltiško morje. V jeseni gre razvoj nasprotno pot.
Drugi del predstavlja utemeljitev letošnjih prekomernih padavin
v maju 1954. Tri situacije so bile, ki so k temu bistveno pripomogle.
Y prvem primeru se je razvilo zelo močno samostojno jedro nad Kanalom (3. maja 1954); na njegovi hladni fronti se je razvil enako izrazit
ciklon v Jadranu (5. maja 1954); tretji primer predstavlja razmeroma
redko potovanje globokega ciklona direktno preko> centralnih Alp. Na
razpolago sicer nimamo nikake statistike o giban ju in pogostosti močnih
ciklonov; iz prejšnjih razglabljanj o premikih polarne fronte pa bi
mogli zaključiti sledeče: zadrževanje močnih ciklonov, ki so v zvezi
z globokim pomikom polarne fronte proti jugu, bi bilo pričakovati nad
Britanijo v hladnejših mesecih in ne v maju, ko je polarna fronta že
na umiku. Prav isto bi mogli reči za jadranski ciklon, ki se je sprva
gibal retrogradno, od jugovzhoda proti severozahodu, nato pa stagnira!.
Počasno gibanje je bila posledica njegove globine. Jadranski cikloni
niso redek pojav, globoki jadranski cikloni pa zelo, in to ne glede na
letni čas; po temperaturnih dispozicijah bi vsekakor bila večja verjetnost za njih razvoj v oktobru in novembru in ne v maju, ko so razlike
med morjem in med kopnim razmeroma majhne.
Pot V. b ni pogosta. Pri tem pa moramo upoštevati še de jstvo, da
j o rišemo navadno na vzhodnem obrobju Alp, štejemo pa v to skupino
vse prehode depresij, ki potujejo proti severovzhodu v ogromnem pasu
od Rhôna do Drima. Brez statistične obdelave, zgolj po lastnih opazovanjih, naj bi bila najpogostejša južna pot — Vbs — navadno gre iz
Genovskega zaliva preko srednje Italije, srednjega Jadrana in Bosne
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na Poljsko. Po pogostosti naj bi sledila tej poti ona preko Slovenije,
ob vzhodnem obrobju Alp, od koder krene dalje na Češko — V. b,. Pot
preko najvišjih alpskih grebenov V. b, — je zelo redka, saj j o more
prevaliti le depresija z veliko vertikalno razsežnostjo in je že zato
redek primer. Že dejstvo, da mora biti depresija' globoka, zahteva
hladni del leta, ko so predori globoki, izraziti. Medtem ko je ciklon
nad Britanijo povzročil izrazit padavinski maksimum v Dinarsko-alpski
pregradi, oni nad Jadranom pa v severnem gorskem in nizkem svetu,
je moča depresije, ki je šla preko Alp, s svojo enakomerno razporedbo
in izdatnostjo, skupno s padavinami v ostalih dneh pripomogla, da sta
prej omenjena pasova tudi na karti izalohijet prišla do popolnega
izraza. Iz vsega navedenega pa zaključimo: velika globina ciklonov,
saj so bili vsi trije jasno izraženi še na 500 mb ploskvi, je bila vzrok
za počasno gibanje in zato dolgo izcejanje; istočasno je povzročila njih
globina intenzivno strujenje, kar ima v orografsko razgibanem terenu
za posledico povečanje množine padavin. Oboje pa moramo smatrati
kot posledico izredno globokega vdora polarnega zraka v južne širine,
kar v maju mesecu, glede na planetarno cirkulacijo, ne more biti reden
pojav. Veliko število padavinskih dni v maju 1954 pa pove, da so bili
omenjeni trije primeri le izraziti ekstremi, da pa je polarna fronta
tudi sicer potekala v maju tako, da je bila Slovenija, v večji meri, kot
to ustreza dolgoletnemu povprečku, v območju polarno-frontnih motenj.
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THE RAIN-FALL IN SLOVENIA IN MAY 1954
Danilo

Furlan

People consider May to be an agreeable month, and one could therefore
think that it is a month with little rain-fall. The statistical survey, however,
shows that May has more rainy days than any other month in the whole year
(Bovec 19, Tomaj 13), and April, which is usually considered to be very rainy,
has fewer rainy days as well as smaller quantity of rain-fall.
If only those days with considerable rain-fall, i. e. with 10 or more millimetres, are taken in consideration, then the average of the 16 years between
1925—1940 gives the same picture. Fewer days with this quantity of rain-fall
are only in the region of the Julian Alps (Bovec — Savica), where maximum
is reached during the month of April. When one takes in consideration the
fact that higher rain-falls depend among other things on the speed of the wind
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and the wind in higher strata to be quicker in the sphere of the polar front,
then one can make the conclusion: the maximum rain-fall during the month
of April in the Julian Alps is caused by the purely dynamical facts, it is a
result of the presence of the polar front, which during the winter months
remains in the southern Mediterranean, later moving parallel with the changes
in temperature, due to the apparent movement of the sun towards the north.
In March it causes the maximum rain-fall in the highest regions of the Dinaric
Alps, along our coast, in April in Alps, and moves afterwards into the Baltic,
during the month of July. The vernal, secondary maximum in May, taking
place in the greatest part of Slovenia, is most probably due to the concurrence
of the dynamic and thermal effects; the latter prevail wholly during the
summer months, inasmuch as they are not weakened by the presence of the
subtropic anticyclone, owing to which we have in July, when the high-pressure
area is moved farthest to the north, the summer minimum of rain-fall. This
is all the more express the more we move towards the south, the closer we
are to the subtropic zone. Just because of the above-mentioned movement of
the subtropic zone of high-pressure towards the north, there is in the northern,
continental parts of Slovenia, the maximum rain-fall not in July, but in the
two months around it, in June and in August, which means that in these twe'
months the thermal convection, due to the warmed up soil, in combination
with the influx of the cool air from north-west, prevails over the results of
the lowering, which is typical for anticyclones.
During the autumn- and winter months the development goes the reverse way.
The movements of the polar front are due to the changes in the temperatures, caused by the different height of the sun and by the different distribution of sea and land surfaces. When the position of the polar front in
different months is compared with the statistically established notion of
depressions, then we see that there is a perfect correspondence here; this is
natural, since the secondary depressions, mainly Mediterranean ones, develop
along the polar front and move in the direction of the currents in its spheres.
If it has so far been considered that the weather and indirectly also the
climate of our regions depend on the activity or non-activity of the Genova
depressions, and on the direction or route along which these depressions move,
then we can make the conclusion that a change in the climate is caused by
the change in the position of the polar front, oscillating from year to year for
reasons so far unknown to us. The variations may go both along the parallels
or along the meridians, they are mirrored in the anomalies in temperatures
and rain-falls.
May 1954 is a typical example of an unusual process and of the frequent
staying of the polar front in our areas, since there were about 25 % more
rainy days, and days with great rain-falls were in comparison with the number
of those in the month of April in the proportion 3 : 7, instead of the usual 8 : 7,
(for the Julian Alps). If this proportion would regularly repeat, then this
would mean a change in our climate. The average, however, of the last seven
years shows that in comparison with the 16 years' period (1925—1940) there
are no digressions and therefore that the climate during the last 30 years has
not been changed.
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In spite of the fact that there were in May 1954 about 25 % more rainy
days than ususal, nevertheless the quantity of the rain-fall in Central Slovenia
was even slightly below average, compared with the average established
during several years. Contrary to the central part of Slovenia, its periphery
had large quantities of rain-fall, especially its western and northern barrier.
Three facts have largely contributed to this distribution. On 3. V. 1954. there
was a typical Genova depression in connection with the influx of the cool air
into the northern Mediterranean. The rain-falls were mainly Over the DinaricAlpine barriers. Out of the zone of the low pressure an independent nucleus
was developed over Adria (5. Y. 1954), and its hot front created a maximum
in the northern areas, especially in the mountainous regions, the tropic air
coming from the north-east. At the beginning of the second half of the month
•of May (17. V. 1954) a deep depression moved over the Central Alps towards
the north and caused uniform rain-falls throughout Slovenia. In all these three
cases the polar air came far down into the south. In the vertical direction
these influxes were widely-extended. They caused a more intensive circulation
and an increased quantity of rain-fall, and the different longitude caused, in
connection with various streamings, a variegated distribution.

