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RAZPOREDBA PADAVIN V JUGOSLAVIJI K O T ODSEV
»MONSUNSKEGA« STRUJANJA V EVROPI
Pogoj, da pride do izdatnih padavin, j e dviganje in z dviganjem
pogojeno ohlajevanje zraka, kar vodi do kondenzacije vodnih hlapov
(1, 2, 3). D o vertikalnih premikov pride najčešće ob gorskih ovirah,
dalje zaradi labilizacije, povzročene z dnevnim vžarevanjem in končno
oh prehodu front, ko hladni zrak prodira oib poviršju zemlje in pri tem
dviga staro, toplo zračno maso ali pa, če topli zrak aktivtno naseda na
hladno gmoto. Prav z ozirom na te tri glavne vzroke dviganja, prisilnega ali spontanega, delimo padavine v orografske, termične in frontalne (4, 5).
V zmernem pasu ta delitev nad kopnim ni neoporečna. Redno
spremljanje procesov v atmosferi nas prepriča, da so omembe vredne
padavine vedno v direktni povezavi z zamenjavo zračne gmote: tropske
s polarno ali oibratno. Gorski hrbti in dnevna tcrmika padavinske
procese le ojačijo, ne morejo pa jih povzročiti.
Izdatne in strnjene orografske padavine so možne le tedaj, kadar
je dovolj velik horizontalni barični gradient — ta se pokaže v močnih
vetrovih — ki prisili zrak k zastajanju in kopičenju pred oviro ali
k dviganju preko gora in grebenov. Z izjemo prizemnih slojev pa j e
gradient zračnega pritiska fumkcija termičnih nasprotij — za močne
vetrove so potrebne velike razlike v temperaturi —, kar j e vezano
na različne zračne gmote in tako na fronto, ki zračne gmote loči (2, 3).
Enako kot so orografske padavine pogojene z bližino fronte, so pogojene tudi termične padavine, katerih sezona j e topli letni čas. V
naših širinah j e kopno v topli sezoni praviloma področje tropskega
ali polarno t r o ps k eg a zraka (lastna opazovanja), obe masi pa sta stabilno stratificirani in jih more labiilizirati 1© bližina fronte, to j e intervencija ituje, v našem primeru polarne zračne mase, ki udre proti
jugu s polarnih predelov. Praksa kaže, da so izdatne pofrontalne padavine v plohah in običajno z nevihtami v taiko imenovani frontalni
masi, če ne čelo v frontalini comi, torej v pasu, kjer se obe masi mešata.
Da je bil v preteklosti velik poudarek na termičnih padavinah, je
bilo v veliki meri vzrok pomanjkanje podatkov iz srednjih plasti troposfere; zato si ni bilo mogoče pravilno razlagati padavin, ki jiih povzročajo kaplje hladnega polarnega zraka, katerega genetična povezava
s polarno fronto je izven diskusije (6).
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Spoznanje, da so praktično vse padavine frontalno pogojene (pri
čemetr j e p o j e m fronte vzet v najširšem smislu, tako da so upoštevane
tudi pred- in pofrantakve padavine in padavine v območju hladne
kaplje, leče), rodi novo vprašanje, k a k o poteka polarna fronta, da
p r e j m e j o v različnih letnih časih različni predeli neenak delež celoletne moče. Upoštevajoč shemo o pomiku vseh pasov planetarne cirkulacije (3, 5, 7) poleti piroti severu, pozimi pa proti jugu, ibi morali
pričakovati, da bodo področja v isti zemljepisni širini imela tudi enak
letni tok padavin. Tako bi moral biti delež celoletne moče tudi v poletju enak n. pr. v Banatu kot v Sloveniji, saj sta v isti zemljepisni
širini.
Ta zaključek bi bil pravilen le v primeru, ako bi subtropski pas
visokega pritiska ine bil sestavljen iz posameznih anticiklonov (7, 14, 2),
temveč bi dejansko pomenil neprekinjeno p o d r o č j e , in drugič, ako bi
pas zahodnih vetrov ne bil sestavljen diz sektorjev z meridiomalnim in
sektorjev s conalni,mi vetrovi (2, 7, 14).
O d g o v o r na vprašanje, zakaj imamo različno razporedbo padavin,
j e mogoč le, ako analiziramo posamezne padavinske primere v daljši
dobi. Analiza n a j pokaže:
a) kakšna j e razporedba padavin nad različnimi geografskimi
enotami p o posameznih letnih časih tako v letu 1956 kot tudi v dolgoletnem povprečlku;
b) k j e so neposredni vzroki za pojav določenega tipa razporedbe
padavin v posameznih [geografskih enotah;
c) kakšna j e shema monsunskega strujanja v zaihodni polovici
Evrope.
A. Razporedba padavin po letnih časih
D a bi dobili čim jasnejšo sliko o razporedbi padavin, j e bila izdelana tabela 1, pripravljena na osnovi analize vseh padavinskih
primerov na področju celotne Jugoslavije v letu 1956. Upoštevani so
podatki sinoptičnih postaj (118 p o številu) in to l e za dneve, ko j e vsaj
ena postaja zabeležila najmanj 5 mm padavin.
Posamezni simboli v tabelah pomenijo: a) padavine na severozapadu Jugoslavije, predvsem v Sloveniji; b) padavine v vsem D i narskem sistemu, pri čemer j e upoštevan razvoj, namreč pomik padavinskega področja o d sevemzapada proti jugovzihodu; c) padavine v
južnih predelih — predvsem v Črni gori; d) padavine na severu: v
Panonskem področju, odnosno njegovem južnem o b r o b j u ) ; e) padavine
v vzhodni Srbiji.
Ogledali si b o m o n a j p r e j le desno stran tabele, k j e r j e prikazana
pogostost posameznih tipov razporedbe padavin p o letnih časih; verjetnost odklona od dolgoletnega povprečka v posameznih mesecih j e
namreč tolikšna, da bi vrednosti po mesecih mogli obravnavati le, ako
bi imeli d o v o l j dolgo opazovalno dobo. Ker g r e v našem primeru le
za eno leto, j e pregled po letinilh časih «miselnejši.
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Iiz zadinje rubrike (19) tabele vidimo, da j e bilo v letu 1956 skoro
50% vseh dni s padavinami (ko j e vsaj ena od sinoptičnih postaj namerila najmanj 5 mm) taikih, da so se padavine začele na seveiroizapadu in se nato postopno pomikale proti jugovzhodu (40% b, 7,6% bd).
Na drugem mestu so bili dnevi s padavinami predvsem v južnih predelih (c 19%) in na tretjem mestu s padavinami na južnem Panonskem
obrobju (d 14%). Če pa upoštevamo tudi primere, ko padavine niso
zajele le Panonskega obrobja, temveč tudi severozapadni del (ad 10%)
ali pa celo večino Dinarskoalpske pregrade (ibd 7,5%), potem dobimo
že 31,5% vseh primerov, ko so bile padavine v veliki meri v Panonski
nižini. Ostala dva tipa razporedbe, a in e, sta redka, skupaj 9,2%.
Ne da bi se takoj vprašali po sinoptičnih situacijah, ki so ustvarile
posamezne tipe padavinske razporedbe, si oglejmo takoj letne čase,
v katerih prevladujejo posamezni primeri. Tip b, pri katerem se začno
padavine na sever oz ap ad u in se pomikajo proti jugovzhodu, j e bil
najpogostejši v jeseni (32-krat), zima in pomlad mu sledita v majhni
razdalji (25,21-ikrat). Tip c, k o so padavine predvsem na jugu, j e bil
najpogostejši v letu 1956 pozimi (23-krat), poleti ga sploh ni bilo. Tip
d, s padavinami v Panonskem obrobju, j e prevladoval v poletnih mesecih (15-krat), v zimskih mesecih ga ni bilo.
Časovno zaporedje glavnih treh tipov padavinske irazporedbe v
1. 1956 se torej i d e a l n o ujema z razporedbo, kakršno poznamo iz literature (10, 11, 12, 13). Kot dopolnilo k literaturi nam služi še priložena tabela II. Izdelana j e na osnovi podatkov o mesečnih množinah
padavin za izbrana mesta Jugoslavije v dobi 1925—1940 (11). Z njeno
pomočjo dobimo jasnejšo sliko o padavinskih razmerah nad zapadno
polovico Balkanskega polotoka. Postaje, katerih letni tok kaže tabela, se vrste na trikotnikovih stranicah; osnovne točke trikotnika so
postaje Koper, Beograd in Skopje. Tabela II pokaže, da imamo vzdolž
vse Jadranske obale isti padavinski režim. Maksimalne padavine so
v jeseni, ina skrajnem jugu, v Črni gori, pa preide jesenski maksimum
že v zimskega (profil Koper-Kotor). Razporedba padavin po letnih
časih na drugem profilu (Koper-Beograd) nas opozori, da v tej smeri
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ne moremo govoriti o tako enotnem padavinskem tipu kot v prvem
primeru. Medtem k o j e letni tok v Kopru in Ljubljani prilično isti,
z maksimumom jeseni (Koper 34,7%, Ljubljana 34% )in minimumom
pozimi (Koiper 17,2%, Ljubljana 17,0%), in velja isti režim tudi za Zagreb, kaže Beograd drugačno sliko. Maksimum j e poleti, sledita pomlad in jesen in k o t nasprotje poletju nastopa .minimum pozimi. Iz
prave in modificirane mediteranske klime jugozahodne (polovice Jugoslavije z maksimalnimi padavinami jeseni preidemo na .severovzhodu
na modificirano kontinentalno klimo z neizrazitim maksimumom poleti
(12, 15). Tretji profil, Beograd-Skop je, kaže tudii izrazito raznolikost..
V severnem delu profila (Beograd-Stalač) j e zamenjan le vrstni red
med prvima dvema maksimalno namočenima letnima časoma, p o m l a d j o in poletjem; v Makedoniji j e situacija zasukana: jesen, zima
in pomlad so izenačeno namočeni letni časi, poletje ,pa j e suho; t o r e j
imamo modificirano mediteransko klimo (10. 15).
B. Vzroki različne letne razporedbe padavin v posameznih geografskih
enotah
Utemeljitev, zakaj pride do različnega letnega toka padavin v p o sameznih geografskih enotah, (kakor so Dinarsko gorstvo^ Povardarje,
Panonska nižina itd. j e možna le, ako analiziramo posamezne padavinske primere. K e r pa j e tako delo za 16-letni niz 1925—1940 ne le
tehnično zelo zahtevno, temveč sploh nemogoče, saj za omenjeno d o b o
ni na razpolago potrebnih kart, j e bdi izbran drug izhod.
Pregledani so bili, koit že omenjeno, vsi primeri padavin v 1. 1956.
Iz primerjave taibeil I in II j e trazvidno, da j e b i l letni tok padavin po
letnih časih 1956. normalen. S a j j e bil večji del jugozahodne gorske
pregrade glavno padavinsko p o d r o č j e v jeseni, njen sikrajno južni del
pa pozimi. Severovzhodno področje, Panonska nižina in njeno j u ž n o
obrobje, j e imelo največ padavin poleti. Skladnost obeh tabel d o v o l j u j e , da smatramo razmere v letu 1956 za normalne in zato za
solidno osnovo za iskanje zakonitosti v časovnem vrstnem redu padavinskih procesov nad različnimi predeli jugoslavi je.
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Analiza, vsakega od upoštevanih padavinskih dni je pokazala že
omenjeno dejstvo, da so omembe vredne padavine vedno frontalno
pogojene, vezane na vdore hladnega zraka s severa. Le od lege hladnega zraka i-n z njim pogojenega strujanja pa zavisi, katera področja
bodo za krajše ali daljše razdobje v frontalnem padavinskem pasu,
m k j e bodo gorski masivi učinek fronte zaradi zajeizitvenih procesov
stopnjevali ali pa zaradi fena zmanjšali. Podobno j e tudi z učinki
dnevne termike.
Iz pravkar ponovljene ugotovitve sledi, da bi pri analizi posameznih padavinskih primerov ponavljali ista dejstva. Izbrana j e bila
druga pot. Analizirani so le najizrazitejši primeri padavinske razporedbe v letu 1956.
Iz podatkov tabele I j e razvidno, da j e bila v letu 1956 najčešća
razporedba z maksimom padavin v dinarsko-alpski pregradi, namreč
80 primerov. Na prvem mestu j e jesen z 32 primeri, na drugem pa ni
pomlad (21 primerov), kot bi pričakovali, temveč zima (25 primerov).
Brez dvoma tolika pogostost v zimskem času ni pravilo, temveč izjema.
Tak zaključek j e dovoljen že na osnovi temperaturnih razmer v j a nuarju 1956. V* Sloveniji so bile srednje mesečne temperature za 2—5°
višje od normalnih temperatur v januarju. Smerno toirej zaključiti,
da bi bil v normalnih razmerah ta tip razporedbe spomladi pogostejši
kot pozimi; prvenstvo jeseni pa bi bilo izrazitejše. Iz izkušnje namreč vemo, da nastopajo v septembru že pogosteje udori hladnega zraka
daleč proti jugu. Y 1. 1956 pa smo imeli en sam tak primer (28. 9. 1956).
Kljub anomalnim razmeram v januarju in septembru leta 1956 pa
ostane osnovna razporedba po letnih časih normalna, enaka tisti, ki
j o kažejo dolgoletni povprečki.
Analiza

padavinske

p e ir i o d e

od

29. 11. d o

f

2. 12. 1956

Lep primer, k o smo imeli maksimalne padavine v Dinarskem gorstvu, j e bil v dneh od 29. novembra do 2. decembra. Nad Severno
Evropo in severovzhodnim Atlantikom imamo konec novembra g l o boko depresijo (28. 11. ob 0,7 h glavno središče nad srednjim Baltikom
964 mb). Hladni zirak na periferiji te depresije prodira proti Srednji
in Južni Evropi. Eden od valov hladnega zraka j e do 0,7 h 29. 11. že
dosegel Ljubljano, Zagreb in Beograd in to preko Vzhodnih Alp in
skozi Dunajska vrata; na zapadu pa j e po dolini Rona prodrl že na
Sredozemsko morje. Nad severno Italijo j e že formirana sekundarna
depresija. Na 500 mb ploskvi (29. 11. ob 0,4 h) pokriva večino Evrope
meander in na njegovem južnem delu prevladujejo od Biskajskega
zaliva do Azorskega morja zapadni vetrovi, ki imajo prav nad našim
področjem šibko južno komponento. Meander na 500 mb ploskvi kaže
3 jedra: glavno nad severno Skandinavijo, drugo nad gornjo Donavo
in tretje nad Dansko. Temperaturna razporedba in še b o l j smer in
jakost vetrov — na 500 mb ploskvi kažejo postaje Anglije temperature
okoli —36° C in istočasno izrazite severne vetrove ,s hitrostjo preko
100 km/h, sta omogočila predvidevati, da bo prišlo do izrazitega prodora hladnega zraka proti jugozahodu. Padavine niso bile izdatne.
10 Geografski vestnik
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Preko 20 mm j e prejelo le majhno področje sredogorja, ki obdaja severovzhodno poibočje iKvarners'kega zaliva. Naslednjega dne, 30. novembra 1956, j e situacija v višjih plasteh močno spremenjena (K. 1).
Kot posledico globokega prodora hladnega zraka v zapadno Sredozemlje (ob 0,4 h dne 29. 11.: Alžir —16° C; Malta —22° C; dne 30. 11.
Alžir —30° C, Malta —30° C) dobimo v srednjih višinah nad vso jugovzhodno tretjino Evrope izrazite jugozapadne vetrove, ki vejejo torej
pravokotno na Dinarski sistem. Hladni zrak j e preplavil pri tleh že
skoro vso Jugoslavijo in Italijo, kar' spoznamo p o legi frontalnega
pasu in sekundarne depresije (K 3). Padavine (K 2) so zajele že vso
državo; maksimalne so bile v gorski oviri na jugozapadu. Ekstrem —
preko 40 in celo preko 60 mm padavin — pa j e bil dosežen na polovici
pregrade, kjeir smo imeli prehodno stagniranje fronte in so orografski
učinki spričo močnih vetrov prišli močneje do izraza. Kar velja posebej podčrtati pri obravnavanju padavinske razporedbe tega dne,
so razmeroma izdatne padavine v severnih področjih Jugoslavije, saj
j e v Slavoniji in Bosanski Posavini bilo tudi preko 20mm padavin.
Taka raz,poredba je posledica dvojnega prodora (hladnega zraka in
sicer p o dolini Rona in skozi Dunajska vrata. Glavni- prodor j e bil,
to vidimo na karti 500 mb ploskve (K 1), na zapadu Alp in zalo imamo,
kot že omenjeno, nad našim področjem jugozapadne vetrove. Pri tleh
pa imamo prodor tudi na vzhodu Alp. Napredovanje hladnega zraka
s severa proli južnemu, gorskemu obrobju Panonske nižine j e onemogočilo grezanje jugozapadnim vetrovom, potem ko so prešli glavne
dinarske planote. Zato j e izostal fen in področje izdatnih padavin
se j e podaljšalo od najvišjih grebenov in planot prav v jedro Panonske nižine (K 2). Največ pa j e k izdatnim padavinam pripomogla
sredozemska depresija, katere cirkulacija j e lepo vidna še na 850 mb
ploskvi. Pod njenim vplivom j e pritekal zrak v višinab približno do
2000 m z jugovzhoda in prav nad področjem maksimalnih padavin
sta se sirečala hladni zrak s severozapada in tropsiki z jugovzhoda.
Slednji se j e moral zaradi srečanja s hladnejšim izrakom naglo dvigati,
kar j e imelo za posledice izdatne padavine.
K2

KI
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Karakteristična za situacijo naslednjega dne (i. 12. 1956) j e odcepitev južnega dela doline nad severnim Sredozemljem, kar spoznamo
po zaključeni izohipsi 5400 m. Očitno j e (njeno zapolnjevanje. Medtem
ko smo imeli 29. 11. nad Genovskim zalivom najnižjo izohipso v višini
5480 m, j e prišlo 30. 11. do poglobitve pod 5320 m, 1. 12. pa se j e zopet
dvignila višina na 5400 m. V -zvezi z odcepitvijo hladne doline v samostojno jedro (na 500 mlb ploskvi) smo tudi v višinah nad 5000 m
doibilli nad Jugoslavijo južne vetrove z močno vzhodno komponento.
Frontalno področje j e napredovalo v nadaljnjem le počasi proti jugovzhodu. Glavno področje padavin j e bilo ta dan na jugovzhodni polovici Dinarskega gorstva ter v severni Srbiji in Banatu, kar j e v
skladu z nadaljnjim pomikom frontalnega področja proti jugovzhodu
odnosno vzhodu. Dne 2. 12. 1956 vidimo, da se ciklon nad južno Italijo
zapolnjuje (1. 12. 994 mm, 2. 12. 998 mm — oboje ob 0,7 h). Tudi na
500 mb ploskvi vidimo isto tendenco, saj j e globina popustila od 5320 m
30. 11., preko 5400 m dne 1. 12. na 5500 m dne 2. 12. ob 0,4 h. Pod vplivom že okludirane sredozemske depresije se j e smer frontalnega področja, ki j e dne 1. 12. še potekala od jugozapada proti severovzhodu,
spremenila v toliko, da smo dobili v višinah 850 mb povsem meridionalno smer. Sprememba v smeri frontalnega področja j e vplivala tudi
na razporedbo padavin; maksimuma nimamo več na jugovzhodni polovici, itemveč na vzhodni.
Vzporedno s pomikom frontalnega in z njim povezanega glavnega
padavinskega področja proti vzhodu j e šlo tudi boljšanje vremena na
nasprotni strani. V času od 1. 12. ob 0,7 h do iste ure naslednjega dne
10*
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T Sloveniji ili (bilo več padavin. Zapadna in Srednja Evropa sta
pod vpliv azorskega anticiklona.
Zaključek, do katerega pridemo po analizi štiridnevnega
vinskega obdobja (29. i l . do 2. 12. 1956), j e :
1. padavine so bile frontalno pogojene z udarom hladnega
T Srednjo Evropo in zapadno Sredozemsko morje;
2. glavno padavinsko področje se j e pomikalo vzporedno
mikom hladnega zraka;
3. geografske ovire so padavine močno stopnjevale.

prišli
padazraka
s po-

P r i m e r r a z p o r e d b e p a d a v i n d n e 8., 9. in 10. 10. 1956
Y pravkar obravnavanem primeru j e depresija na področju Tirenskega morja nekaj časa stagnirala (1. in 2. 12. 1956), nato pa se je
zapolnila. Drugačen primer imamo v dmeh od 8. 10. do 10. 10. 1956.
Kot pogosto se j e zaradi premaknitve kaplje hladnega zraka iznad
Zahodne Evrope nad Sredozemlje razvila inad Tirenskim morjem depresija, katere središče j e bilo 8. 10. južno od Rima, 9. 10. (K 6) nad
otokom iKrfom in 24 ur kasneje —• vse ob 0,7 h — blizu Odese. Ta depresija se torej ni zapolnila nad Sredozemskim moirjem, temveč je,
dirigirana po višinskih vetrovih (K 4), potovala proti severovzhodu.
Na razporedibo in množino padavin, izmerjenih dne 8. 10. 1956,
je vplivala njena topla fronta skoro izključno le Dad Jadranom. V
naslednjih 24 urah pa j e njen vpliv segel že globoko na Balkanski polotok in povzročil izdatne padavine v vsej vzhodni polovici Jugoslavije
(K 5) in v vsej Albaniji, Grčiji, Bolgariji in deloma Romuniji. Vzporedno z njeno prestavitvijo proti severovzhodu se j e tudi področje
maksimalnih padavin prestavilo v isto smer, namreč nad severovzhodno
Sribijo in vzhodni Banat (upoštevano le področje Jugoslavije). Ker je
hladni zrak dosegel in preplavil Jugoslavijo že v dneh 5., 6. in 7. 10. 1956
in v dneh 7. in 8. 10. ni bilo izmerjenih v notranjosti omembe vrednih
padavin, dne 9. pa so bile padavine izključno le v vzhodni polovici
Jugoslavije, ki j e bila v območju te depresije, nam prav ta primer
pokaže, kolik more biti vpliv prehoda depresije na razporedbo in količino padavin.
Б 4
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Analiza

antici k Ionske

situacije

dne

17. 2. 1956

Y obeh primerih, v padavinskih dneh od 8. do 10. oktobra 1956
in od 29. 11. do 2. 12. 1956 j e hladni zrak vdrl nad Sredozemlje, ni pa
segel globlje proti južnemu robu Sredozemskega morja. Tak primer,
da j e hladni zrak prodrl prav do Afrike, nam prikazujeta karti K 7
in K 8, ki nas seznanjata z vremensko situacijo dne 17. 2. 1956. Vso
zahodno polovico Evrope in zahodno Sredozemlje j e preplavil polarno
arktični in deloma arktični zrak. Fronta poteka nekako vzdolž severnoafriške obale do Sirie, od tu pa v izrazitem loku proti jugovzhodu
preko Male Azije do polotoka Krim. Nekoliko severneje smo imeli še
drugi frontalni pas: Korzika, Sardinija, Pel-oponez, Galipoli. Oba pa
sta bila predaleč, da bi mogli valovi na njih povzročiti padavine т
južnih delih Jugoslavije. To tem manj, ker j e Srednjo Evropo obvladoval hladen anticiklon in j e tudi Evropsko Rusijo pokrival prav tako
anticiklon s središčem nad severnim Uralom. Z izjemo Irske in skrajnih
točk Južne Evrope, kjer so se minimalne temperature držale nad ničlo,
j e vso Evropo zajel mraz: Brest —2° C, Toulouse —17° C, Genova —5° C,
Zadar —5° C, Skoplje —8° C, Beograd —22° C. Na področju ruskega
anticiklona so bile temperature »liane. Srednjeevropski in ruski anticiklon j e ločil pas toplejšega (relativno) zraka; temperature pa so bile
tudi v tem področju med —10 in —15° C. Y celoti moramo torej govoriti
o zimskem monsunu, ko j e vpliv zahodne cirkulacije v Evropi povsem
paraliziran zaradi strujenja s kopnega na morje, pri čemer prodre
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zralk iz izrazito nizkimi temperaturami iznad notranjosti kontinenta
prav do morja. V obravnavanem primeru j e Evropo preplavil zrak,
pritekajoč iznad Rusije. Ze itak nizke temperature so spričo amtieiklonskega vremena v jasmib močeh še občutno zdrknile navzdol in dosegle
prej omenjeno stopnjo.
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Primer raz po re db e padavin

v d n e h od 15. 7. do 18. 7. ,1956

Izbrani primeri, ki smo jih do sedaj analiziralli, so nam pokazali,
kakšna j e sinoptiona situacija v času zimskega monsuna, ko j e frontalno področje potisnjeno na oibale Severne Afrike in smo mi izven
padavinskega pasu; dalje primer, ko zajamejo padavine južne in
jugovzhodne predele države in ko poteka frontalno področje preko
Srednje Italije in južnega ter vzhodnega Balkanskega polotoka; končno
smo spoznali tudi, kakšna j e sinoptiona situacija, kadar zajamejo
padavine celotno zahodno pregrado; nadaljnji korak, kakšna j e situacija, ko prejmejo padavine kraji na severozahodu in severu, nam
prikazuje analiza sinoptdčnih situacij v dneh od 15. d o 18. 7. 1956.
Dne 15. 7. 1956 ileži nad severozahodno Evropo že okludiran ciklon
(K 11), ki j e dobro viden tudi na 500 mb ploskvi (K 9). Njegova hladna
fronta j e prodrla na vzhod tako preko Severne Italije kot tudi Srednje
Evrope, južno in severno od Alp. Na okluzijski točki nad Poljsko j e
prišlo tekom 15. 7. do ciklogeneze. Novi ciklon skoro stagnira in
njegovo središče z globino 998mb leži 16. ob 0,7 h vzhodno od Varšave,
dne 17. 7. vzhodno od Minska in 18. 7. nad izvirom Donca, ne . da bi
kazal tendenco za zapolnitev. Hladni zrak, ki j e prodiral v zaledju
ciklona, j e sprožil padavine najprej v Sloveniji (dne 14. tekom dne),
v noči od 14. na 15. 7. pa tudi v Bački in Banatu (K 10). Padavine so
bile v obliki ploh in nevihtnih nalivov, povzročili pa so jih prehodi
hladnega zraka. Nastopale so tudi predfrontalne padavine, ojačene
zaradi dnevne termike. Prenehale so v Sloveniji 17. 7. podnevi, v Srbiji
pa 18. zjutraj. Omembe vredne padavine so zajele l e Slovenijo na
obeh straneh Dinarsko-alpske pregrade, vsa preostala Jugoslavija pa
j e imela padavine le na severni strani Dinarskega in Rodopskega
gorstva.
Na kar moramo pri teini padavinskem obdobju obrniti prav posebno
pozornost, so izohipse na 500 mb ploskvi, ki nam kažejo tudi smer
vetrov v srednjih višinah troposfere. Dne 15. 7. (K 9) smo imeli jedro
doline nad Belgijo in pod vplivom te doline so bili nad Slovenijo j u g o zahodni vetrovi. Nad ostalo Jugoslavijo j e bila južna komponenta
proti jugu čedalje šibkejša. Nad Makedonijo j e povsem izginila (K 9,
izohipsa 5840). Ker j e le Slovenijo zajelo frontalno področje — deloma
tudi Vojvodino — smo imeli padavine le na severu (K 10). V naslednjih
2 dneh j e strujanje na 500 mb ploskvi prešlo iz jugozahodnega, preko
zahodnega v severozahodno, vzporedno s prenosom doline iznad Zahodne Evrope v Rusijo. In medtem ko smo imeli v prejšnjih dneh
padavine le v severnem delu Jugoslavije, se j e dne 17. in v jutranjih
urah 18. 7. padavinsko področje razširilo še daleč proti jugu preko
Save in Donave, prav na meje severne Makedonije (K 12). Iz pasu
maksimalnih padavin, namerjenih dne 18. 7., pa j e razvidno, da imamo
izrazit primer orografsko ojačenih frontalnih padavin.
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Tako nam padavinsko obdobje od 15. do 18. julija 1956, posreduje
dva važna zaključka:
1. padavine so omejene na skrajni severozahod Jugoslavije, kadar
j e vdor omejen na severnejše predele — v našem primeru j e bilo
jedro doline nad Belgijo;
2. padavine zajamejo predvsem severne predele Jugoslavije, kadar
j e j e d r o doline nad Srednjo ali Vzhodno Evropo, tako da imamo v
višinah zahodne vetrove s severno komponento.
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Y vsakem primeru pa iSO izdatne padavine vezane na spremembo
zračne mase.
Situacija, kiot smo j o imeli v dneh od 15. 7. do 18. 7. 1956 nam
kaže primer evropskega polletnega monsuna (8, 2, 12, 14), čeprav primer
ni klasičen, saj j e bil azorski anticiklon odmaknjen od kontinenta.
Izpolnjen pa j e bil glavni pogoj, da smo imeli nad evropskim kontinentom depresijo, tako da j e mogel maritimni zrak napredovati neovirano proti notranjosti kopnega (7, 8).

K 12

Kadar slišimo besedo monsun, nam kot posledica starega, še v
šoli zbranega znanja stopi pred oči shema obalnih vetrov, le s to dopolnitvijo, da se v glavnem diametralno nasprotno pihajoči vetrovi obalne
cirkulacije, ponoči s kopnega na morje, podnevi pa obratno, ne menjavajo vsakega pol dne, temveč vsakega pol leta, in da njihovo področje
ni omejeno na ozek obalni pas, temveč sega globoko v notranjost,
v osrčje kontinenta. Ista pa naj bi bila utemeljitev: nad razgretim
kopnim se dviga zrak, v višinah pa se razteka (16, 17). Primanjkljaj,
ki nastane zato nad kopno površino in ki se pokaže v padcu pritiska,
izravnava dotok zraka iznad morja, k i j e podnevi odnosno poleti hladnejši in zato težji od zraka nad kopnim. Y novem okolju, nad kopnim,
se proces postopnega segrevanja in dviganja stalno obnavlja in tako
naj bi nastal zaključen krogotok, cirkulacija. Isti proces, le z nasprotno smerjo gibanja, naj bi imeli v hladnejšem časti — ponoči odnosno
pozimi.
To shemo monsunskih vetrov poznamo iz učbenikov in priročnikov
meteorologije in klimatologije že od Hardleya (16) in Hanna (17),
Napredek j e le v tem, da so področja padavin, ki jih povzroča monsun,
omejili. Kot klasična dežela monsunske cirkulacije velja Jugovzhodna
Azija in to od Inda' do Amurja. Prvotno n a j bi v vsem tem pasu bile
poletne padavine posledica adiabatskega ohlajanja morskega zraka,
ki se nad razgretim kopnim v poletnih mesecih mora dvigati in pri
tem adiabatsko ohlajati. Gostejša mreža meteoroloških posrtaj j e omogočila dnevno spremljanje procesov v atmosferi in pokazalo se je,
da v večjih širinah, na pr. bliže Amurju, nimamo opraviti s stalnimi
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poletnimi monsuni kot osnovnim vzrokom za padavine, temveč so
padavine posledica ciklanskih motenj, potujočih od zahoda prtoti
vzhodu (1).
Isto so ugotovili tudi za severno in srednjo Kitajsko (1, 8). Y
zadnjem času pa ne gre več samo zato, dà se zmanjša področje pravih
monsunskih padavin, temveč se sploh zanikuje pravilnost prvotne
sheme monsunske cirkulacije. Osnovo za take glasove so dali pilotbalonski podatki, ki so pokazali, da v višinah nimamo vetrov, ki bi
pihali v -nasprotni smeri kakor vetrovi pri tleh (18, 19, 20). Nove poglede so podprla tudi vsakodnevna opazovanja v prizemskem sloju.
Trodimenzionalno spremljanje procesov v atmosferi j e prineslo le
spoznanje, da staro tolmačenje ne drži, povsem odprto pa j e ostalo
vprašanje novega tolmačenja. Tako na primer vodilni ruski meteorolog
Hromov precizira monsun (21) kot periodični veter, pri katerem j e kot
med ismerjo poletnega in zimskega strujanja večji del 120° C, ni pa niti
z eno besedo omenil fizikalne utemeljitve. Pri tem naj bo poudarjeno,
da v e l j a j o njegova izvajanja tudi za ostale kontinente, za Avstralijo,
Ameriko, Afriko in Evropo, kjer se p o j a v l j a j o monsunu slični sezonski
vetrovi. Področje monsunske cirkulacije v strokovni literaturi se j e
torej b o l j in b o l j širilo (2, 8, 22). Po drugi strani pa j e prišlo po
odkritju smeri višinskih vetrov novo spoznanje, da celo v klasični
deželi monsuna, v Indiji, padavine niso posledica procesov v smislu
prvotne sheme enostavnega dviganja in ohlajanja zraka nad kontinenti,
temveč da gre za stično področje ekvatorialnega in subtropskega zraka,
torej za ekvatorialno fronto (2, 8). Že Suering navaja (23), da se v Indiji
srečujeta ekvatorialni zrak, ki ga prinaša poletni monsun iz j u g o zahoda, in drugi, fizikalno, p o izvoru povsem različni zrak, identičen
s poletnim zrakom iznad Balkana, Italije, Egipta, Perzije iin Mezopotamije. Flohn (24) j e šel še korak dalje in prišel do že omenjenega
zaključka, da so padavine v Indiji frontalno pogojene, da gre za ekvatorialno fronto na južni meji subtropskega anticiklona nad Tibetom,
ki pomeni enega od anticiklonskih jeder subtropskega pasu visokega
zračnega pritiska obkrožujočega vso oblo.
A k o na osnovi izkušenj, ki smo jih dobili z analizo 4 primerov
v letu 1956 napravimo bilanco, ugotovimo:
a) v spodnjih plasteh atmosfere v e j e j o nad našim področjem poleti
vetrovi resnično proti notranjosti kontinentov, pozimi pa obratno;
b)dnevna termika ne povzroči padavinskih procesov, le-ti so, vsaj
v Evropi, redno le frontalno pogojeni, dnevna termika pa jih lahko le
pospeši in ojači.
Nikakega dvoma ni, da bodo domačini za označevanje zimskih in
poletnih vetrov Jugovzhodne Azije še nadalje rabili oznako monsun,
pa čeprav j e sedaj prepričljivo dokazano, da imamo opraviti z ekvatorialno fronto.
Osnova za oznako j e v smeri vetrov, ki se malone diametralno
spremeni, vzporedno s spremembo temperaturne in od tega pogojene
barične razporedbe v obeh glavnih letnih časih. Ker imamo tudi v Evropi,
enako kot v klasični deželi monsuna, zimske in poletne vetrove, ki se se154
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kajo, čeprav le občasno, nekako pod kotom 120°, p o drugi strani pa so na
obeh kontinentih padavine frontalno pogojene, j e povsem naravno, da
je oznaka monsun tudi pri nas pogosto v rabi. To tem bolj, ker j e
termin monsun starejši od prvotnega tolmačenja odnosno utemeljevanja sezonskega spreminjanja smeri vetrov iin s tem pogojenih padavin in j e lahko zato točen, četudi se spremeni njegovo tolmačenje.
Sporno pa j e vprašanje, ali smemo uvesti tudi izraz jesenski in pomladanski monsun. Pri utemeljevanju eventualne uvedbe tega izraza
moramo upoštevati naslednje momente:
1. Barióne situacije, značilne za poletni ali zimski monsun, ko
imamo nad Srednjo Evropo ciklon (poleti) odnosno anticiklon (pozimi),
so sorazmerno redke. Štejemo jih med običajne singularitete. Velja
sicer podčrtati, da j e tak zimski monsun, ki dovaja zrak iz Severovzhodne Evrope (sibirski mraz), stabilnejša tvorba kakor pa takrat,
ko smo pozimi v območju toplega anticiklona (zaradi pomaknitve
azorskega anticiklona nad kontinent, (25). Tudi njegov režim smatrajo
namreč nekateri kot zimsko monsunsko situacijo (24, 7, 9, 26). Medtem
ko ima azorski anticiklon povprečno 7-dnevni življenjski ritem, j e
lahko vzhodnoevropski anticiklon mnogo b o l j trdoživa tvorba (14, 27,
28). Izrazit tak primer smo imeli v januarju in februarju 1929, ko j e
trajal režim zimskega mrzlega monsuna preko 40 dni. Vendar so to
redki primeri. Praviloma so evropske singularitete kratkega življenja
in s svojim trajanjem nikakor niso ekvivalentne monsunskim dobam
v Jugovzhodni Aziji, čeprav tudi tam ne gre za neprekinjene periode
(2, 24).
V nasprotju s to konstatacijo o izraziti kratkotrajnosti poletnih
in le redko večji vztrajnosti zimskih monsunskih singularitet nad našim področjem imamo v prehodnih letnih časih, zlasti jeseni — v
oktobru in novembru — nad vso zahodno polovico Evrope dokaj konstantne jugozahodne vetrove. Iz analiziranih primerov v novembru in
j u l i j u 1956 pa smo ugotovili, da gre v obeh omenjenih mesecih za isti
proces, le da j e lega doline, vzeto v svetovnem merilu, malenkostno
spremenjena, tako da leži ob padavinskih dneh poleti nad Srednjo, j e seni pa nad Zahodno Evropo. Samo od lege doline hladnega zraka j e
odvisno, ali imamo v večini Zahodne in Srednje Evrope severozahodne
vetrove, ki jih v poletnih in pozno pomladanskih mesecih istovetimo
z evropskim poletnim monsunom, ali pa jugozahodne vetrove, ki preplavljajo Evropo e tropskim ali polarnotropskim zrakom in ki so zaradi
visoke absolutne vlage njeni glavni oskrbovalci z vlago. Ravno zaradi
te njihove funkcije (oskrbovanja z vlago) v dobršnem delu Evrope,
po drugi strani ker genetično ni mogoče ločiti poletnih padavin od
padavin v prehodnih letnih časih, j e vsak ugovor proti uvedbi izraza
jesenski odnosno pomladanski monsun neutemeljen.
Trditev, da sta začetek in razporedba padavin tudi poleti v tesni
povezavi z lego doline polarnega zraka, ni nova. Poleg drugih sta njen
pomen obravmavala tudi Flohn (81, 14) in Suering (23), v domači literaturi pa j e povsem neodvisno od tujih vplivov načel to vprašanje
Furlan (29).
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V prognostieni službi j e za naše področje posebno važna pravočasna ugotovitev ciklogeneze nad severnim Sredozemljem. Dolgoletne
izkušnje so opozorile na pravilo, da pride do ciklogeneze nad omenjenim področjem itn s tem d o padavin pri nas redno takrat, kadar
vdere hladni zrak, običajno preko Francije, v zahodno Sredozemlje.
Taki vdori pridejo b o l j do izraza v srednjih plasteh atmosfere (500 mb)
— mišljena j e masa zraka in ne debelina atmosfere — kot pa pri tleh,
kjer relief močno vpliva na obliko in lego prodora. Prav iz tega vzroka,
kakor tudi iz spoznanja, ki smo ga navedli v prejšnjem odstavku, da j e
namreč razporedba padavin odvisna od liege doline, vsebujejo danes
sinoptični pregledi tudi reliefne karte vsaj 500 mb ploskve. Y predloženi razipravii smo analizirali sinoptične situacije v 3 padavinskih periodah in uporabili, podobno kot se to dela drugod, tudi 500 tmb ploskev absolutne topografije. Samo trije (in še eden •— dopolnilen) primeri pa seveda ne vlivajo zadostnega zaupanja v občo veljavnost izkušenj, ki nam jih j e posredovala analiza omenjenih deževnih obdobij.
Upoštevati bi morali več primerov, pri čemer naj bi bil prvi p o g o j za
uspešnost analize čas, značilen za it. im. monsunsko cirkulacijo. A k o
naj b o osnova za monsune temperaturno in od tega pogojeno barično
nasprotje med kopnim in morjem, potem sita to meseca januar itn julij,
kot prehodni mesec pa oktober.
Najprej pa j e treba odgovoriti še na dve vprašanji. Prvo j e : ali
naj vzamemo srednje mesečne razmere, upoštevamo torej vse dneve
v mesecu, aili pa le dneve s padavinami? Znano j e , da j e Konrad, ko
j e odklanjal termin monsun za Evropo in to utemeljeval, upošteval
srednjo mesečno smer vetrov, čeprav more ob izrednih razmerah, kadar imamo opravka z diametralno nasprotnima skupinama posameznih primerov, nastopiti kot rezultanta smer, ki j e v času opazovanj
nikoli niso registrirali. Upoštevali bomo zato le padavinske dneve.
Drugo vprašanje je, ali se naj opremo na srednje vrednosti absolutne topografije 500 mi> (ob deževnih situacijah) ali pa na temperaturne prilike na 500 mb plosikvi. Res j e sicer, da uporabljamo običajno
izohipse. Ker pa utemeljujemo monsunsko strujanje s temperaturnimi
nasprotji, zato j e padla odločitev za izoterme in ne za izohipse. Odločitev j e bila toliko lažja, ker so razhajanja obeh prvin 500 mb v povprečkih majhna. Karte K 13, 14 in 15 kažejo srednje temperaturne
razmere ma 500 mb ploskvi v januarju, j u l i j u in oktobru. Srednje
vrednosti so dobljene v januarju iz vsote dejanskih temperatur 500 mb
ploskve v 16 padavinskih dneh (1., 6.—10., 13.—18., 21., 22., 24. in 25.)
in to ob 0,4 h. Upoštevanih j e 46 radiosondnih postaj.
Iz poteka izoterm j e razvidno, da imamo v zimskem času dve izraziti frontalni področji. Prvo j e na Baltiku in sosednjem Atlantiku kot
področju arktične fronte, drugo nad vzhodnim Sredozemljem, k j e r se
srečujeta tropski in polarni zrak. Take razmere poiznamo že iz literature, čepa v v glavnem le za prizemni sloj (7, 14, 42, 23, 30). Nad kopnim
so izoterme d o k a j ločene druga od druge, kar j e posiledica prevladovanja anticiklonskih situacij, katerih obstoj onemogoča pogoste frontalne prehode. Nad Srednjo Evropo in Balkanom potekajo izoterme
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od severozahoda proti jugovzhodu, t. j. v smeri kot j o poznamo sicer
iz poteka izohips (7, 12), ki ponazarjajo istočasno tudi strujanje
na obravnavani ploskvi. Da v omenjenih dneh nad Srednjo Evropo in
večino Balkana ni frontalnega področja ter da j e istočasno nad nami
severozahodno strujanje, j e posledica zadrževanja frontalnih motenj
nad vzhodnim Sredozemljem. In ker sta Srednja in Vzhodna Evropa
znani po pičlih padavinah v vseh .zimskih mesecih, smemo sklepati, da
je prikazana smer izoterm ( = izohips), vsaj v osnovnih potezah, značilna za vso zimsko dobo.
Na karti K 13 imamo mesto, ki izzove takojšnje vprašanje, zakaj
nimamo frontalnega področja vzdolž severnoafriške obale v zahodnem
Sredozemlju, čeprav j e znano, da imamo na tem področju v zimskih
mesecih pogosto izrazit stik tropskega zraka, ki prihaja iznad severne
Afrike, ter polarnega in polannoarktičnega zraka, ki prodira proti
jugu, bodisi preko vzhodnega Atlantika ali iznad kontinentalne Evrope.
V analiziranih 16 dneh januarja 1956 j e bilo skrajno zahodno
Sredozemlje redno v območju visokega zračnega pritiska. Izrazitejše
frontalne motnje smo imeli le 10. in 13. januarja in deloma 18. januarja, vendar so potekala temperaturna nasprotja bolj v merid ion akni
kot pa v ctmalni smeri. V vseh 16 dneh ni bilo niti enega primera, da
bi depresije potovale ob južnem obrobju zahodnega Sredozemlja. Posledica tega neobičajnega dejstva, ki j e v nasprotju z ugotovitvami
Van Behberja (31) in njegovih učencev je, da na karti K 13 ni opazno
nad obravnavanim področjem nikako frontalno nasprotje.
Vsekakor pa takih razmer ine smemo smatrati kot pravilo, čeprav
zasluži nekaj besed tudi vprašanje, ali j e polarna fronta vzdolž severnoafriške obale, kakor j o prikazuje literatura (7, 14, 23, 30, 42) in za
zimske mesece tudi meteorološki učbeniki, realna.
Celotna severnoafriška obala bi mogla biiti neprekinjeno frontalno
področje le v primerih, kadar bi Zahodno in Srednjo Evropo vključno
Balkan, na jugovzhodu pa tudi Malo Azijo, pokrival pozimi anticiklon
in bi polarni zrak iz evrazijskega kontinenta preplavil tudi Sredozemsko morje vse do afriške severne obale. Take situacije so teoretično
sicer možne, praktično pa komaj verjetne. V vsem letu 1956 ni bilo
nobenega primera, ki bi bil temu podoben. S tem pa nikakor ni rečeno,
da so prikazi polarne fronte vzdolž severnoafriške obale nerealni. Odgovor na vprašanje, kako pride do tega, da poteka polarna fronta v
zimskih mesecih v povprečku ob severnoafriški obali, dobimo s pregledom zimskih sinoptičnih situacij.
Pogosti so primeri, k o pride do prodora polarnega zraka proti
jugu nad srednjim in vzhodnim Atlantikom. A k o seže prodor do širin
Azorov, potem se najjužnejša depresija pomika neredko skoizi Gibraltarska vrata proti vzhodu, spremlja nekaj časa obalo, nato pa pod
vplivam višinskih vetrov zavije proti severovzhodu. V takem primeru
poteka polarna fronta dejansko nad zahodno polovico severnoafriške
obale. Niso tudi redki primeri, da stagnira ciklon zapadno od Portugalske. A k o pride do novega prodora polarnega zraka in to preko
Zahodne Evrope, zajame sistem vetrov, ki ga ta prodor sproži, tudi
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staro, do tedaj mirujočo depresijo, ki potuje nato pod vplivom višinskih vetrov, podobino kot; smo ito (prikazali v prejšnjem primeru. Tak
primer smo imeli v dnevih od 25.—27. 1. 1952 (34) ko j e do tedaj stegni raj oča depresija izpred Portugalske krenila na pot in j e njen prehod preko zahodne Hrvatske prinesel tudi vzhodnim delom Slovenije preko 50 cm snega.
Polarna fronta vzdolž celotne severnoafriške obale pomeni torej
vsoto dveh osnovnih tipov prodora polarnega zraka proti obalam
Afrike. Globoki prodori predvsem nad vzhodnim Atlantikom ustvarj a j o pogoje za lego polarne fronte nad zapadnim področjem severnoafriške obale, prodori preko Srednje Evrope in vzhodnega dela Zahodne Evrope pa ustvarjajo pogoje za lego fronte nad vzhodnim delom
Sredozemlja (primer 17. 2. 1956). Y januarju 1956, v dneh, ko so bile
padavine le na skrajnem j u g u Jugoslavije, sicer pa predvsem nad
vzhodnim Sredozemljem, so imeli nad Jugozahodno Evropo anticiklonsko vreme in zato ob zahodnem delu severnoafriške oibale mi moglo
priti do zgoščevanja izoterm.
Ce so torej, kakor smo videli v prejšnjem odstavku, pogoji za sklenjeno frontalno cono vzdolž afriške obale komaj možni, j e jasno, da
sploh ne morejo ibiti drugačne temperaturne razmere (v istem času)
nad vzhodnim in izahodnim Sredozemljem, kot jih kaže karta K 13 pri
taki situaciji (ko so bile padavine nad jugovzhodno Evropo).
Medtem ko smo imeli v januarskih dneh, ko j e praktično le južni
del naše države prejel padavine, polarno frontalno področje na 500 mb
ploskvi nad vzhodnim Sredozemljem, evropski trup pa j e ležal med
področjema polarne in arktične fronte, imamo v j u l i j u (K 14), k o s d
temperaturne razmere ugodne za poletno monsunsko strujanje, d o k a j
enakomerne razdalje med izotermami ne samo nad kopnim, temveč
tudi nad Sredozemljem. Severma Evropa pa, k i j e bila v januarju
mejno področje med arktičnim itn polarnim zrakom, kaže v dneh, ko je
bdi v Jugoslaviji (predvsem severni) dež, dokajšnjo izotermijo.
Kar velja omeniti o poteku izoterm v juniju, j e dokaj močnejša
zahodna komponenta nad Zahodno Evropo, v samem središču Srednje
Evrope, zlasti nad srednjim Podoinavjem, pa odklon proti jugovzhodu
(K 14).
Obe smeri, zahodna in severozahodna, opravičujeta izraz poletni
monsun. Zahodna smer j e v skladu s tistim stavkom o poletnem monsunskem strujanju, ki pravi: v zimskih mesecih se kopno ohladi in zato
struji zrak s kopna proti morju, v našem primeru proti Atlantskemu
oceanu z večjo ali manjšo severno ali južno komponento, torej od
vzhoda proti zahodu, s čimer so prekinjeni za zmerne širine običajni
zahodni vetrovi. Y poletnih mesecih vzhodna smer izostane, ker ni
z dolgo (časovno) nočno radiacijo, ki odloča v žarkovni bilanci v zimskih mesecih, utemeljenih nizkih temperatur nad kopnim m posredno
s tem ni možnosti za razvoj hladnega anticiklona. Conalno strujanje
v smeri zahod-vzhod torej v poletju neovirano nadaljuje svojo pot
v notranjost kontinenta. Kot antitezo zimskemu monsunskemu struj a n j u s kopna bi to strujanje iznad morja lahko imenovali poletno
monsunsko strujanje.
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Jasnejša j e situacija v primerih severozahodnih vetrov nad Srednjo Evropo, kakršne moramo pričakovati po temperaturni razporedbi
na naši karti K 14. Praksa prognostične službe j e dokazala pravilo:
visok pritisk nad vzhodnim Atlantikom — istočasno depresijsko področje v Srednji Evropi in običajno nad Zahodnim Balkanom. Kakšna
j e medsebojna pogojenost obeh tvorb, bomo obravnavali kasneje. Po
prvotni shemi monsunskega strujanja imamo nad kopnim poleti, zaradi r a z t e k a n j a d v i g a j o č e g a s e z r a k a v v i š i n a h , pri
tleh primanjkljaj zračne mase, zaradi česar priteka v tako nastalo
depresijo zrak z vseh strani. Najugodnejše pogoje za pritekanje ima
zaradi svoje teže oz. gostote polarni zrak s severno komponento. Iz
poteka izoterm na karti K 14 j e razvidno, da zajame prodor polarnega zraka več kot polovico zračne mase (500mb ploskev j e v višini
ca. 5.500 m). Stik med obema masama j e dobro izražena polarna fronta
z vsemi spremljevalnimi pojavi: za poletno dobo so značilne nevihte,
povezane z močnimi, pa kratkotrajnimi izcejanjii in to tako ob zamenjavi tople mase kot tudi pred n j o in po n j e j (predfromtalne in pofrontalne nevihte). To j e najobičajnejša sinoptična situacija, ki prinese
kontinentalni Evropi v toplem delu leta glavni delež padavin. Ne smemo
pa prezreti, da večine vlage ine prinaša polarni zrak, temveč tropski
zrak. Polarni zraik le labilizira sicer stabilno stratificirani topli zrak;
labilizacijo izzove polarni zrak, s tem, da prodira pri tleh in dviga
pri tem trotpsko maso, ki se med dviganjem v višjih plasteh hitreje
ohlaja kot v spodnjih (32), ali pa imamo opraviti s prehitevanjem
hladnejšega zraka v višini (21, 7).
Za naše področje j e izven dvoma, da so glavne padavine predfrontalnega in frontalnega značaja, to j e v topli masi, in komaj verjetno je, da jih v severnejših predelih nadomeste pofrontalne. Tako
razmerje v izvoru vlage pa seveda močno oslabi tehtnost ugovorov
proti izrazu evropski poletni monsun. Saj j e v Jugovzhodni Aziji
monsun veter, ki prinaša vlago, medtem ko pri nas v glavnem le sproži
padavinske procese.
Tudi na karti julijskih izoterm (500 mb) ploskve (14) imamo kakor
na januarski karti mesta, ki j i b j e treba nekoliko osvetliti. Prvo mesto
leži nad vzhodnim Atlantikom, kjer j e izostal proti severu pomaknjeni
azorski anticiklon. Y literaturi j e pogosto poudarjeno (7, 8, 25, 2), da
j e prav azorskii maksimum tisti element poletnega monsunskega strujanja v Evropi, ki krmili polarne zračne mase proti osrčju Evrope.
V večini julijskih dni 1956, k o smo imeli v Jugoslaviji padavine (le
v severnih področjih) pa na sinoptičnih kartah zastonj iščemo maksimum, ki bi prodrl nad Britanijo. Nasprotno! Na mestu, kjer bi pričakovali poletni azorski maksimum, so šibki cikloni podobno kot nad
Srednjo Evropo. Zaradi take razporedbe jeder v večini obravnavanih
dni imamo v povprečku kot prevladujočo smer v Srednji Evropi zahodnik in to tako na dnu atmosfere kot tudi' na 500 mb ploskvi. Ker
smo kljub temu imeli v Srednji Evropi in nad našimi severnimi področji frontalno pogojene padavine, smemo sklepati, da pritekanja polarnega zraka v Srednjo Evropo ne krmili azorski anticiklon, temveč
11 Geografski vestnik
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da j e tako imenovani poletni monsun d i r e k t n a p o s l e d i c a deficita zračne mase nad razgretim kontinentom, čeprav j e neoporečno
dejstvo, da imamo običajno v dneh, ko preplavljajo Srednjo Evropo
in deloma Balkan polarne zračne mase s severozahoda, nad vzhodnim
Atlantikom, zlasti okoli Velike Britanije, dobro razvit azorski anticiklon. Čim severnejša j e njegova lega, tem hladnejši zrak priteka
in tem severnejša j e komponenta strujanja.
Drugo mesto na karti K 14, ki zasluži, da si ga pobliže ogledamo,
j e Sredozemsko morje, nad katerim imamo tudi v julijskih dneh 1956
razmeroma velike temperaturne gradiente, ki bi jih nad tem področjem ne pričakovali, saj j e sredozemska klima znatna zaradi suhih
poletij in tudi v obravnavanih dneh tam ni bilo padavin.
Kakor j e svobodno Slovensko Primorje teritorialno neznatno,
vendar nam že vremenska različnost med Koprom, stoječim v dnu zaliva in pomaknjenim globlje proti kontinentalnemu jedru, in Piranom,
ki stoji na izpostavljenem mestu, polotoku, mord a daje prvi ključ do
odgovora na vprašanje, zakaj pride frontalna dejavnost v notranjosti
kopnega do polnega liziraza, blizu obale pa naglo slabi. Niso redki
primeri, da Koper še zajamejo nevihte, ki so se sprožile nad razgreto
notranjostjo, medtem ko v Piranu ni niti neviht, niti padavin, tudi
stopnja oblačnosti j e izrazito manjša kot v Kopru. Take razlike so
brez dvoma posledica manjšega segrevanja najnižjih zračnih plasti
nad morjem, zaradi česar atmosfera ni v toliki meri labilizirana kakor nad razgretim kopnim.
Povsem prepričevalno pa to tolmačenje ni! A k o bi reproducirali
padavinsko karto dolgoletnih povprečkov za mesec j u l i j (11), bi sicer
res ugotovili, da imajo otoki in najnižji obalni pas vzdolž vsega našega
Jadrana najmanj padavin, medtem ko ima že bližnja notranjost vsaj
za 100% višje vrednosti; vendar ne smemo prezreti, da so te razlike
tudi v poletnih mesecih posledica zajezitvenih učinkov. Ako bi namreč
razgretost kopnega ob dokazani navzočnosti večjih horizontalnih temperaturnih gradientov v višjih plasteh bila odločilni faktor za množino padavin, potem bi Makedonija ne imela modificirane mediteranske
klime (12) z minimom padavin poleti, temveč bi nastopal tedaj maksimum podobno kot nastopa v Panonski nižini. Rešitev tega problema presega okvir te razprave. Omejimo se le na konstatacijo, da
temperaturna nasprotja v južnih širinah Jugoslavije, ki jih kaže
500 mb ploskev, in z njim pogojeno strujanje zraka poleti nimajo
istih padavinskih posledic kot v ostalih treh letnih časih, ter da j e
odklon od razmer v izvenpoletnih mesecih tem izrazitejši, čim b o l j
gremo proti jugovzhodu Sredozemskega morja.
A k o hočemo še posebej poudariti razlike v temperaturnih nasprotjih (mišljena so le frontalna področja) nad Evropo in sosednjimi
morji ob padavinskih dneh v Jugoslaviji v obeh ekstremnih mesecih
1. 1956, vidimo, da se j e skoro brezgradientno temperaturno polje, ki
j e pokrivalo v januarju evropski trup, pomaknilo v j u l i j u proti severozahodu, tako da pokriva večji del Srednje Evrope področje dokaj
zgoščenih izoterm. Videz j e , kot da bi se zimska frontalna cona nad
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Sredozemljem v j u l i j u nekoliko zrahljala, istočasno pa razširila preko
vsega Balkana v osrčje Evrope. V obeh mesecih pa potekajo izoterme
nad našim področjem v glavnem od severozahoda proti jugovzhodu,
torej v smeri, kot j o poznamo iz literature za smer izoihips na isti
višini (7). To pomeni, da gre strujanje v glavnem v smeri grebenov in
gorskih planot, zaradi česar mi pričakovati izdatnih padavin. Do zajezitvenih procesov pa pride lažje na severnem obrobju Dinarskega
gorstva, saj se hladni zrak spodnjih plasti po vdoru v Panonsko nižino skozi Dunajska vrata in preko vzhodnih Alp usmeri proti jugu.
Ker se v poletnih mesecih zajezi tvenemu učinku na severnih področjih
gorstva priključi še termični učinek kot posledica razgretih tali, moramo pri sicer sličnem strujanju pričakovati poleti nad našimi severnimi področji izrazito izdatnejše izcejanje kot pozimi. Pri tem
moramo seveda še upoštevati razliko v absolutni vlagi. Spričo visokih
temperatur j e absolutna vlaga poleti nekajkrat yečja kot pozimi (primer: Ljubljana 1954, srednja mesečna absolutna vlažnost zraka: j a nuar 2,7, j u l i j 11,1 mm, 35); seveda j e tudi 'izcejanje temu primerno.
To tem b o l j , ker latentna toplota, ki se sprosti ob kondenzacijskem
procesu, še poveča stopnjo labilnosti. Navedene razlike veljajo za
dneve, ko smo imeli v obeh mesecih padavine na področju Jugoslavije.
Ce upoštevamo nadalje, da j e pozimi kopno v povprečju področje
višjega pritiska, poleti pa nižjega in da imamo z air ad i tako pogojene
konvergence nadaljnje možnosti za poletne izdatnejše padavine, potem
nam postane razumljivo, zakaj j e množina padavin k l j u b d o k a j sličneniu poteku izoterm in posredno izoihips v višjih plasteh v obeh
ekstremnih mesecih leta tako različna.
Naslednja postaja na naši poti je analiza povprečnih temperaturnih razmer na 500 mb ploskvi ob padavinskih dneh v oktobru 1956
(K 15). Medtem ko j e bila julijska kairta dobljena s podatki o temperaturnih razmerah 19 dni (3. do 5.; 11. dò 13.; 15. do 18.; 21. do 26. in
30., 31. 7.) j e bilo za oktober upoštevanih le 14 dni in to v dveh padavinskih obdobjih; od 4. 10. do 11. 10. in od 26. 10. do 31. 10. 1956.
Y nasprotju s smerjo severozahod-jugovzhod, ki j o imajo izoterme
januarja in julija, potekajo v oktobrskih padavinskih dneh izoterme
pravokotno na to smer in torej tudi pravokotno na Dinarsko gorstvo.
Zaradi direktne povezanosti med temperaturami in reliefom izobarnih
ploskev (34, 35) j e nujno, da so bili poleg Dinarskega gorstva še
Pindsko gorstvo iin Južne apneniške Alpe izrazito padavinsko področje, saj vidimo iz karte K 15, da sekajo omenjene skupine glavno
in edino frontalno področje v Evropi malone pravokotno.
Če smo za januar in j u l i j poudarili, da potekajo izoterme slično,
od severozahoda proti jugovzhodu, v oktobru pa pravokotno na to
smer, potem bi bilo brezpredmetno iskati med vsemi tremi kartami
kakršne koli sličnosti; to pa bi pomenilo, da ni osnove za uvedbo termina jesenski odnosno pomladanski monsun. Na prvi pogled j e res
tako. Temeijitejša analiza kart pa pokaže prav nasprotno sliko.
Ze pri primerjavi januarske in julijske razporedbe frontalnih
področij smo omenili, da se j e v poletju izrazito frontalno področje,
ir
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ki j e bilo pozimi nad jugovzhodnim Sredozemljem, nekako razrahljalo in seglo proti severozahodu prav v j e d r o Srednje Evrope. Oh
.pogledu na potek izoterm v oktobru pa dobimo za julijsko karto nek o l i k o spremenjeno analizo. Opraviti imamo z dvema frontalnima področjema, in sicer poteka severni frontalni pas v glavnem v smeri ZSZ-4
VJV preko Zapadne in Srednje Evrope do Panonske nižine, k j e r je
teme doline, nakar. se obrnejo izoterme prehodno proti severu, nad
Ukrajino pa se zopet usmerijo proti vzhodu. T o frontalno področje
prinaša v toplem delu leta kontinentalni Evropi padavine. Drugo frontalno p o d r o č j e poteka, v grobem vzeto, preko južnega Sredozemlja.
Dnevne analize pokažejo, da imamo tudi v poletju, čeprav redko, v
višinah vdore hladnega zraka. Dana pa j e še druga možnost, namreč
da j e fronta l e navidezna; temperaturno nasprotje na 500mb ploskvi
j e lahko le posledica temperaturnega nasprotja v najnižjem sloju med
razgreto severno A f r i k o in relativno hladno površino Sredozemskega
morja. A k o j e tako tolmačenje pravilno, potem odpade tudi vprašanje,
zakaj j e ta fronta, kar se padavin tiče, neaktivna.
Y zvetzi z našo temo j e zaradi s v o j e aktivnosti za nas važna le
fronta nad kontinentom, ki j e v julijskih dneh imela koleno nad Panonsko nižino, kar j e zadoščalo, da smo imeli nad večino Jugoslavije
zapadne vetrove s severno komponento. Y j a n u a r j u j e bilo- — sicer
močno odprto — ' k o l e n o med Sicilijo in Peloponezom, v oktobru pa
nad vso Italijo. Y stvari imamo t o r e j en sam sistem v vseh mesecih,
isti proces, le na treh razvojnih stopnjah.
A k o upoštevamo analize iz prejšnjega poglavja, j e nemogoče dvo- ;
miti o realnosti tega zaključka. Analize izbranih primerov kakor tudi
analize povprečne temperaturne razporedbe ob padavinskih dneh v
izrazitih mesecih leta pokažejo, da so bile padavine v vseh obravnavami K primerih frontalno pogojene, da pa j e lega fronte v različnih
letnih časih različna.
C. Shema monsunskega strujanja v zahodni polovici Evrope
Potem, ko smo se seznanili z neposrednimi vzroki, ki v o d i j o do
različne razprostranjenosti in lege padavinskih p o d r o č i j v posameznih letnih časih — to j e bila snov prvih dveh poglavij, nam ostane še
zaključno poglavje, ki naj b i podalo mehanizem monsunskega struj a n j a nad zahodno polovico Evrope. Za dosego tega cilja se moramo
začasno ločiti od Starega sveta.
A k o si ogledamo p o d r o č j e mediteranske klime v Severni Aine-i
riki in se vprašamo, z a k a j imamo tam ta tip klime omejen z g o l j na
ozek pas zahodne obale, medtem k o zavzema v Starem svetu mnogo
širše območje in to v vzporedniški smeri, saj sega od Azorov (22, 23,
36, 37) še v Iran, potem se nam ponujata kar dve razlagi:
a) Maritimnemu zratku iznad Tihega oceana zapira prost prehod
v notranjost sistem Kordiljer, potekajoč v meridionalni smeri vzdolž
vse obaile. Tako izrazite prepreke Stari svet nima.
b) Y prehodnem klimatskem pasu (med tropskim in zmernim)
Starega sveta se razprostira v conalni smeri Sredozemsko morje. Zato
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imajo frontalne motnje, ki so se razvile nad Atlantskim oceanom, z
njimi pa tudi tropski zrak pozimi odprto pot proti vzhodu in jugovzhodu, saj morska gladina zaradi neznatnega zunanjega trenja zraka
ciklonov ne ovira in zato tudi ne slalbi (7, 8, 30, 32). Iz obeh vzrokov
j e pas mediteranske klime v Ameriki tako majhen, v Starem svetu
pa tako velik.
A k o hočemo priti do osnovne sheme monsunske cirkulacije, moramo izločiti izredne okoliščine. Ker j e za veliko razprostranjenost
mediteranske klime v Starem svetu odločilno predvsem Sredozemsko
morje, smemo torej izločiti lego vdorov v zimskem času v vzhodnem
Sredozemlju, saj so možni le zaradi morja samega. A k o si po taki
redukciji ogledamo lego vdorov v posameznih letnih časih (shema 1),
odkrijemo takoj, da gre za sistematično spreminjanje zemljepisne širine in dolžine vdornega področja. Ta lega doseže pozimi svojo ekstremno zahodno dolžino in najmanjšo južno širino. Poleti doseže
nasprotni ekstrem: n a j v e č j o zemljepisno širino in največjo vzhodno
dolžino. Če si izberemo za boljši pregled najmarkantnejšo točlko doline, njeno teme, se nam potrdi, da j e njegova pot tekom leta rezultanta dveh komponent: meridionalnega in conalnega gibanja.
Meridionalno prestavljanje temena doline si tolmačimo kot učinek
spreminjanja vpadnega kota sončnih žarkov v toku leta, ki ima za
posledico, da leži termični ekvator v poletju tudi več ko 10° severno
od zemeljskega ekvatorja. Vzporedno s prestavitvijo termičnega ekvatorja se umaknejo proti severu tudi driigi pasovi, med njimi tudi pas
zahodnih vetrov, v območju katerih prihaja do rednih vdorov polarnega zraka proti jugu in tropskega proti severu. Bistvo sredozemske
klime j e prav njen prehodni značaj, saj j e Sredozemlje v zimskih
mesecih področje frontalnih motenj, spremljanih z izdatnimi izcejanji,
poleti pa imamo sončni, anticiklonski tip vremena, ki ga v južnejših
in vzhodnejših predelih prekinja j o le sporadični vdori polarnega zraka.
Čimbolj proti severozahodu Sredozemlja pa se umaknemo, tem pogostejši so vdori, čeprav j e osnovni tip še vedno anticiklonsko, jasno
vreme. Prestavljanje temena doline v meridionalni smeri j e po tem
tolmačenju utemeljeno.
Nekoliko težja j e stvar tz utemeljitvijo conalnih premikov. Po
stari teoriji (16, 17) j e stvar enostavna. Nad ohlajenim kopnim zgoščene zračne mase odtekajo pozimi s kopnega in preprečujejo hkrati
napredovanje ciklonov in front, ki se zato pozimi praviloma zadržuj e j o nad relativno toplim morjem. Poleti j e situacija zasukana in vdori
polarnega zraka so usmerjeni predvsem na kopno, ki j e področje
nizkega pritiska.
Tàko enostavno in morda prav zato tudi najbolj priznano tolmačenje pa j e zadelo na odpor v vrstah meteorologov — teoretikov. Računi namreč pokažejo, da j e povečanje pritiska v mrzlih anticiklonih
tolikšno, da ga ni mogoče raztolmačiti po pravkar omenjeni podmeni.
Morda bi bil odgovor na ta pomislek v hipotezi, da se ustvarja
nad mrzlimi anticikloni kompenzacijski tok z arktičnih področij, zaradi česar bi kanadski in sibirski anticiklon kljub odtekanju ne osla.165
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bila (7), temperature pa bi k l j u b pogrezanju <zraka ostale z dio nizke
(arktični zrak).
Vsekakor mi mogoče preko dejstva, da razvoj procesov v prirodi
vedno znova potrjuje pravilnost osnovne poteze v Hardleyevi teoriji:
da j e namreč razlika v žarkovni bilanci med kopnim in morjem tisti
večni in najverjetneje glavni motor, ki povzroča periodično spreminjanje v zračnem pritisku in s tem tudi proženje periodičnih vetrov
v prizemnem sloju.
Dopolnilno tolmačenje, na katerega smo tudi že opozoirili v prvih
dveh poglavjih, pa zaslužijo padavinski procesi. Dviganje zraka j e
gotovo pogojeno z razgreto površino obsežnih kontinentalnih področij.
Ker pa. imamo stalno obsežne razgrete predele brez padavin, z druge
strani pa so po novejših podatkih vse padavine, ki zajemajo večja področja, vezane na fizikalna nasprotja zračnih mas, moramoi sklepati, da
stara teorija o avtohtonem dviganju zraka nad kopnim nikakor ne
ustreza. Za padavine potrebna stopnja konvekcije j e dosežena šele, ko
j e atmosfera labiliizirana, bodisi zaradi napredovanja hladnega zraka ob
površini, bodisi zaradi njegovega prehitevanja v višini. Med posledice
žarkovne bilance v poletju (razgreto kopno) in proces kondenzacije
moramo torej vključiti nov faktor, polarno fronto, katere pirodor v
notranjost kontinenta naj bi bil pogojen iz zmanjšanjem zračne gmote
nad razgretim kopnim. Z vključitvijo polarne (ali ekvatorialne) fronte
pa zgubijo monsuni dosedanji značaj celinske zaključenosti, zgubijo
torej avtohtoni vremenski in klimatski pečat ter postanejo sestavni
deli planetarne cirkulacije. Posredno pa to pomeni, da so praktično vse
padavine, vsaj nad kopnim zmernega pasu, torej tudi v Jugoslaviji,
pogojene z razliko v zračnem pritisku med kopnim in morjem.
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LA RÉPARTITION DES PRÉCIPITATIONS EN YOUGOSLAVIE EN TANT
QUE REFLET DES »MOUSSONS« D ' EUROPA
Danilo

Furlan

L'auteur s'est posé deux questions principales: 1) le terme »mousson«
est-il justifié en Europe? 2) quelle est la différence entre la conception
actuelle de la mousson et la théorie primitive établie par Hardley?
On observe en Yougoslavie trois types fondamentaux de répartition des
précipitations: dans lés régions du nord, le maximum des précipitations est
atteint en été, dans celles du nord-ouest en automme, et l'extrême sud du
pays appartient à la zone où le maximum tombe en hiver. Puisque les précipitations étaient réparties de cette marnière aussi en 1956, l'auteur est d'avis
que les analyses des situations synoptiques concernant les exemples caractéristiques des précipitations en 1956 possèdent une valeur non seulement individuelle, mais aussi générale. A base de nombreux exemples de précipitations, dont notamment quatre très caractéristiques, ainsi que de la répartition des températures moyennes sur une surface de 500 mb concernant tous
les jours à precipitations au courant des mois de janvier, juillet et octobre,
l'auteur démontre que l'exemple du 15—18 juillet 1956 correspond à la mousson
d'été, et celui du 17 février 1956 à la mousson d'hiver. Dans tous ces cas, les
précipitations étaient la conséquence des fronts d'air. Les analyses récentes
ayant montré que les précipitations des régions entre les fleuves Indus et
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Amour avient cette même cause l'auteur est d'avis que le terme de mousson
est pleinement justifié aussi en Europe.
Quant à la seconde question l'auteur répond que l'ancienne interprétation
du phénomène reste valable, sans retouche ou complément, lorsqu'il s'agit de
la mousson d'hiver. En ce qui concerne la mousson d'été, il faut tenir compte
du fait suivant: la zone de basse pression au-dessus du continent rend possible l'irruption de l'air froid, et attire ainsi le front polaire. C'est seulement
sa présence qui crée les conditions d'une labilisation suffisante pour produire
une convection assez puissante dans les régions qui possèdent l'humidité nécessaire. La convection diurne, exclusivement therminique, donc indépendante
des fronts d'air, ne suffit pas pour produire des précipitations. L'ancienne
interprétation affirmant que la différence entre les bilans de rayonnement
de la terre ferme et de la mer est le moteur principal, bien que non unique,
des vents périodiques, reste donc toujours valable.
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