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Povzetek
V tej magistrski nalogi smo karseda objektivno, samo z uporabo podnebnih podatkov, s statističnimi metodami razvrščanja v skupine, določili podnebne regije
Slovenije. Uporabljeni so bili podnebni podatki v pravilni mreži za zadnje tridesetletno referenčno obdobje 1981-2010.
S predhodno analizo podatkov smo določili ključne podnebne spremenljivke na
podlagi katerih smo opredelili podnebne regije. Razvrščanje smo izvedli s kombinacijo dveh statističnih metod. Najprej smo na podatkih izvedli faktorsko analizo,
ki ji je sledilo razvrščanje v skupine po metodi voditeljev. S faktorsko analizo smo
število začetnih spremenljivk z 31, zmanjšali na 4 spremenljivke oz. faktorje. Ti
faktorji so predstavljali nove spremenljivke, ki smo jih uporabili pri razvrščanju v
skupine.
Ugotovili smo, da na območju Slovenije najbolj smiselno in reprezentativno razvrstitev predstavlja razvrstitev v 6 podnebnih skupin oz. regij. S takšno razvrstitvijo
dobimo primorsko regijo, zelo namočeno regijo severozahodnega dela dinarsko-alpske
pregrade, dvignjeno regijo dinarsko-alpskega sveta, regijo visokogorja, suho regijo nižinskega sveta vzhodne in osrednje Slovenije ter višjo in malo bolj namočeno regijo
osrednje Slovenije. Za te podnebne regije smo predlagali naslednja imena: omiljeno
sredozemsko podnebje, vlažno podnebje hribovitega sveta, omiljeno gorsko podnebje, gorsko podnebje, omiljeno celinsko podnebje ter zmerno podnebje hribovitega
sveta.
Celotno analizo smo ponovili še na podatkih za obdobje 1961-1990 in dobljeno
razvrstitev primerjali z razvrstitvijo iz prvotno obravnavanega obdobja. Ugotovili
smo, da sta si razvrstitvi precej podobni med seboj. Meje med regijami so se le
malo spremenile, najbolj v regijah, ki so si najbolj podobne in je prehod med njimi
zelo neizrazit. Analizirali smo še spremembe podnebja v vsaki posamezni regiji med
obema obdobjema. Ugotovili smo, da je znotraj vsake od 6 regij prišlo do precejšnjih
podnebnih sprememb. Temperatura se je v vseh regijah zvišala, količina padavin
znižala, v nekaterih regijah pa je prišlo tudi do sprememb padavinskega režima.
Podnebje znotraj regij se torej v času spreminja, medtem ko se sama opredelitev
regij v času le malo spreminja.

Ključne besede: podnebje, podnebne regije, faktorska analiza, razvrščanje v
skupine, metoda voditeljev, podnebne spremembe
PACS: 92.60.Ry

Abstract
Objective climate classification of Slovenia
In this thesis the climate regions of Slovenia were determined. The procedure
was done predominately objectively, with methods of statistical clustering using climate data as input. The climate data in regular grid was used representing the
period between 1981-2010.
Preliminary analysis of climate data identified key climate variables that were
later used to obtain climate regions. Classification was performed as a combination
of two statistical methods. Firstly, factor analysis was applied which was followed
by k-means clustering. With factor analysis the initial number of 31 variables was
reduced to 4 variables or so called factors. These factors were then taken as input
in cluster analysis process.
The most logical and representative results were given by classification into 6 climate regions. With such classification we divided Slovenia into Littoral region, very
wet region of northwestern Dinaric-Alpine barrier, higher region of Dinaric-Alpine
world, the region of the highlands, dry lowland region of eastern and central Slovenia
and higher, wetter region of central Slovenia. For these climate regions, the following names were proposed: Submediteranean climate, Wet climate of hilly region,
Subalpine climate, Alpine climate, Subcontinental climate and Moderate climate of
hilly region.
The entire analysis was repeated using data from the period 1961-1990 and the
resulting classification was compared to classification from the original period. The
comparison showed that these classifications are quite similar. The borders between
regions were slightly changed, most notably in the regions that are most similar to
each other. We also analyzed climate change in each region between the two periods.
Significant climate changes have occurred within each of the six regions. In all of the
regions temperature increased and rainfall decreased, some regions also experienced
changes in precipitation regime. The climate within regions therefore changes over
time, while the regions themselves are quite stable over time.

Keywords: climate, climate classification, factor analysis, k-means clustering,
climate change
PACS: 92.60.Ry
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Poglavje 1
Uvod
Slovenija ima zaradi svoje geografske lege na stiku Sredozemlja, Alp, Dinarskega
gorstva in Panonske nižine izjemno pestro podnebje. Na zelo majhnem geografskem
območju se stikajo in prepletajo trije glavni in med seboj zelo različni tipi podnebja:
sredozemski, gorski in celinski tip.
Na svetovnem nivoju je bilo narejenih že veliko študij podnebja, vse do danes pa
ostaja najbolj razširjena Köppenova razvrstitev svetovnega podnebja [1]. Ta daje
na globalni skali povsem zadovoljive rezultate, za lokalne študije, kot je območje
Slovenije, pa rezultati niso več uporabni, saj razvrstitev postane preveč groba. Zaradi potrebe po bolj natančno določenih podnebnih regijah, so se v preteklosti v
slovenskem prostoru že lotili novih razvrstitev podnebja. Najbolj poznana je določitev podnebnih tipov Slovenije avtorja Darka Ogrina [2]. Köppenova in Ogrinova
razvrstitev sta podrobneje predstavljeni v poglavju 2.
Vse navedene razvrstitve poleg podnebnih podatkov za določitev podnebja, upoštevajo tudi vegetacijske značilnosti in/ali kulturno izrabo pokrajine. Tako niso
objektivne oz. služijo v drugačne namene, kot je cilj naše magistrske naloge.
Namen te magistrske naloge je namreč karseda objektivno, samo na podlagi podnebnih podatkov (in sicer za zadnje tridesetletno referenčno obdobje 1981-2010),
določiti podnebne regije Slovenije.
Razvrstitev v podnebne skupine smo izvedli z uporabo dveh statističnih metod.
Najprej je bila na podatkih izvedena faktorska analiza, sledila pa ji je razvrstitev
v skupine po metodi voditeljev. Podrobnejši teoretični opis teh metod je podan v
poglavju 3.
Razvrščanje smo najprej izvedli na točkovnih podatkih z 31 meteoroloških postaj po Sloveniji, v drugem delu pa smo celoten postopek ponovili še na podatkih v
pravilni kilometrski mreži nad Slovenijo. Uporabljeni podatki so podrobneje opisani
v poglavju 4.
Zelo pomembna je izbira ustreznih podnebnih spremenljivk, s katerimi želimo
opredeliti podnebne regije. Za katere spremenljivke smo se odločili in zakaj, je predstavljeno v poglavju 5, kjer so opisani tudi razlogi za uporabo statističnih metod
15
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faktorske analize in razvrščanja v skupine.
V poglavju 6 so predstavljeni in razloženi rezultati vseh uporabljenih metod. Za
najbolj smiselno razporeditev podnebnih regij smo v poglavju 7 opredelili glavne
podnebne značilnosti in za regije predlagali tudi imena, ki pomensko skušajo slediti
mednarodni nomenklaturi in že obstoječim podnebnim klasifikacijam.
Želeli smo preveriti tudi časovno stabilnost takšne razvrstitve. Razvrščanje smo
z enako metodologijo ponovili še za podatke iz obdobja 1961-1990. Rezultate smo
primerjali s razvrstitvijo za naše prvotno obdobje (1981-2010), kar je opisano v poglavju 6.3.
Zadnje poglavje je namenjeno diskusiji o dobljenih rezultatih in predlogom o nadaljnjem delu.
Vsi izračuni v tej magistrski nalogi so bili izvedli s programskim jezikom R [3]
[4].
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Poglavje 2
Pregled literature
2.1

Razvrstitve podnebja na svetovni ravni

Vse do današnjega dne je najbolj razširjena razvrstitev svetovnega podnebja že več
kot stoletje stara Köppenova razvrstitev, ki jo je rusko nemški klimatolog Wladimir
Köppen prvič izdal že leta 1900 [1]. V kasnejših letih so jo avtor sam, kot tudi
njegovi kolegi in nasledniki, večkrat dopolnili.
Razvrstitev temelji na mesečnih podatkih o temperaturi in padavinah, a so poleg
meteoroloških podatkov upoštevani tudi glavni vegetacijski tipi, ki so vsaj približno
zajeti znotraj posameznih podnebnih razredov.
Po Köppenovi razvrstitvi je podnebje Zemlje razdeljeno v 30 podnebnih razredov, ki so opisani z dvema ali tremi črkami in imajo vsaka svoj pomen. Razvrstitev
se je, predvsem zaradi te svoje shematičnosti, obdržala kot največkrat navajana
razvrstitev vse do sedanjega časa. Tudi zadnja posodobljena verzija Köppenove razvrstitve podnebja, ki je bila narejena leta 2007 na Univerzi v Melburnu [5], razkriva,
da na globalni ravni prvotna Köppenova razvrstitev še vedno daje precej zadovoljive
rezultate. A kljub temu, da je bila pri omenjeni zadnji verziji uporabljena veliko bolj
gosta mreža opazovanj za razporeditev v podnebne razrede, pri Köppenovi razvrstitvi ostaja problem, da na lokalni skali in predvsem na bolj razgibanih geografskih
območjih (kot je npr. območje Slovenije), hitro postane preveč groba.

2.2

Razvrstitve podnebja Slovenije

V Sloveniji so se razvrstitve v bolj natančno določene podnebne regije v preteklosti
že nekajkrat lotili. Prvo shemo podnebnih regij je leta 1935 zasnoval A. Melik, ki
je izpostavil, da imamo na območju Slovenije sredozemsko, panonsko in srednjeevropsko alpinsko podnebje in da se meje med temi podnebji ves čas spreminjajo
[6]. V kasnejših letih se je z razčlenitvijo podnebja na območju Slovenije ukvarjal
tudi D. Furlan, ki je razdelil podnebje glede na temperaturo in padavine. Glede na
temperaturo je ločil morski, prehodni in notranji predel, glede na padavine pa je
ločil predel z modificiranim sredozemskim in modificiranim srednjeevropskim podnebjem [7]. Podnebje Slovenije je v sklopu Jugoslavije proučeval tudi S. Ilešič, ki je
17
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prav tako upošteval temperaturo in padavine ter za območje Slovenije ločil dva tipa
podnebja: jadransko in zmerno celinsko podnebje [8]. I. Gams je podnebje Slovenije
razdelil glede na razmerje med mesečnimi padavinami in padavinami v vegetacijski
dobi, višino temperatur in dolžino vegetacijske dobe [9]. Leta 1996 pa je oblikoval tudi posebno bioklimatsko delitev Slovenije [10]. Najpogosteje uporabljeno in
največkrat citirano razvrstitev podnebja pa je prav tako leta 1996 izdelal geograf
Darko Ogrin. V Geografskem vestniku je objavil članek z naslovom Podnebni tipi v
Sloveniji. Zgornji opis prvih razdelitev podnebja na območju Slovenije in nadaljnji
opis Ogrinove razvrstitve je povzet po tem članku [2].
Ogrinova določitev podnebnih regij temelji na Köppenovem podnebnem sistemu.
V analizo so bili vključeni mesečni in letni podatki o povprečni temperaturi in padavinah za obdobje 1961-1990 s 57 postaj po Sloveniji.
Po Köppenovi razvrstitivi območje Slovenije spada v dva podnebna razreda: C
(zmerno toplo podnebje) in H (gorsko podnebje), kar je bilo Ogrinovo izhodišče
razvrstitve. V naslednji fazi je bila narejena delitev območja Slovenije glede na
razporeditev padavin skozi leto. Sledila je še bolj podrobna delitev glede na temperaturo najtoplejšega in najhladnejšega meseca ter primerjavo povprečnih aprilskih
in oktobrskih temperatur.
Temperaturna merila, ki jih je postavil Ogrin, upoštevajo Köppenovo načelo, da
lahko s podnebjem opišeš določene razlike v naravni vegetaciji in kulturni izrabi pokrajine. Tako se npr. njegova podnebna regija na območju Slovenske Istre ujema z
območjem, kjer uspeva oljka. V vzhodni in severovzhodni Sloveniji pa se podnebne
regije ujemajo z območjem uspevanja vinske trte.
Pri padavinskih merilih pa je bila poleg letnega padavinskega režima upoštevana
tudi letna količina padavin. Uveden je bil še t.i. ”indeks mediteranskosti padavin”,
ki primerja količino padavin v oktobru in novembru s padavinami maja in junija ter
letno količino padavin. Indeks se izračuna po spodnji enačbi:
100(PX−XI − PV −V I )
PL
kjer je M I indeks mediteranskosti padavin, PX−XI vsota količine padavin v oktobru in novembru, PV −V I vsota količine padavin v maju in juniju, PL pa letna
količina padavin.
MI =

Pozitivne vrednosti indeksa povedo, da gre za mediteranski tip podnebja, kjer je
jesenski višek padavin višji od poznopomladanskega, negativne pa predstavljajo celinski tip, kjer je poznopomladanski višek večji od jesenskega. Višja kot je pozitivna
vrednost indeksa bolj mediteransko je podnebje, nižja kot je negativna vrednost
indeksa bolj celinsko je podnebje.
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Glede na opisana merila je Ogrin podnebje Slovenije opisal s tremi glavnimi tipi
podnebja in devetimi podtipi:
• Submediteransko podnebje
– Obalno submediteransko podnebje
– Zaledno submediteransko podnebje
• Zmerno celinsko podnebje
– Zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije
– Zmerno celinsko podnebje jugozahodne Slovenije
– Zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije
– Zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije
• Gorsko podnebje
– Podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji
– Podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni Sloveniji
– Podnebje višjega gorskega sveta

Slika 2.1: Prostorski prikaz podnebnih tipov na območju Slovenije (po Darku Ogrinu).
Slika je povzeta iz [2].

19

Poglavje 3
Teorija
V Sloveniji objektivna opredelitev podnebnih tipov, samo na podlagi podnebnih
spremenljivk, še ni bila narejena. Po svetu so se takšnih opredelitev že lotili. V večini primerov je bila v ta namen uporabljena kombinacija dveh statističnih metod.
Na danih podatkih je bila najprej opravljena faktorska analiza, ki ji sledi metoda
razvrščanja v skupine. Dobljene skupine na koncu predstavljajo podnebne regije.
Šolski primer takšnega pristopa za določitev podnebnih tipov je opisan v članku
o klasifikaciji podnebja v Savdski Arabiji [11], kjer so na podatkih z meteoroloških
postaj najprej izvedli faktorsko analizo, nato pa razvrščanje v skupine po hierarhični
metodi. Bližje nam, v Švici pa so za raziskavo podnebja uporabili samo statistično
metodo razvrščanja v skupine [12].

3.1

Standardizacija

V množici podatkov, ki jih skušamo analizirati, imamo mnogokrat opravka s primeri, kjer so v povprečju vrednosti ene spremenljivke precej večje kot vrednosti
neke druge upoštevane spremenljivke ali pa so te podane v različnih enotah. Tiste s
povprečno večjimi vrednostmi imajo pri razvrščanju v skupine večjo težo kot tiste z
manjšimi. Če tega ne želimo, je potrebno pred merjenjem podobnosti med enotami
spremenljivke ustrezno standardizirati, tako da ima vsaka spremenljivka podobno
težo pri razvrščanju v skupine. Znanih je več načinov standardizacije. Najpogosteje
se uporablja običajni način standardizacije [13], kjer se posamezni vrednosti spremenljivke xij odšteje njeno aritmetično sredino (µj ) in deli s standardnim odklonom
te spremenljivke (σj ):
zij =

xij − µj
σj

Tako imajo vse spremenljivke aritmetično sredino 0 in standardni odklon 1. Takšen način standardizacije je bil uporabljen tudi v tej magistrski nalogi.

3.2

Faktorska analiza

Faktorska analiza je ena izmed statističnih metod za redukcijo podatkov. S faktorskim modelom želimo razložiti povezanost med večjim številom merjenih spremen20
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ljivk in najti novo, manjšo množico spremenljivk oz. t.i. faktorjev, ki predstavljajo
kar je skupnega večji množici začetnih spremenljivk. Glavna predpostavka faktorske analize je, da faktorjev ni mogoče neposredno izmeriti. Začetne spremenljivke
so odvisne od faktorjev, a so odvisne tudi od naključnih napak.
Faktorski model ocenjujemo v dveh korakih:
1. ocena komunalitet (skupnega prostora) z eno od metod faktorske analize
2. ocena faktorskih uteži z eno od rotacij
Faktorska analiza je končana šele, ko je narejena ustrezna rotacija. Nadaljnji
opis metode je povzet po [14].

3.2.1

Splošni faktorski model

Naj bo x naključni vektor z aritmetično sredino µ in kovariančno matriko Σ. Osnova
faktorskega modela je domneva, da med spremenljivkami x (p × 1), f (k × 1) in u
(p × 1) velja zveza:
x = Λf + u + µ
kjer je f vektor skupnih faktorjev, u vektor specifičnih faktorjev, ki vplivajo
samo na x, Λ (p × k) pa je matrika faktorskih uteži (korelacija med spremenljivkami
in faktorji), ki kaže vpliv faktorja f na x. Če res obstajajo skupni faktorji, bi morale
biti faktorske uteži velike, specifični faktorji pa majhni.
Faktorski model nato prepišemo v matrično obliko. Spremenljivke x so zbrane
v matriki podatkov Xn×p , kjer n predstavlja število točk, p pa število začetnih
spremenljivk


x
x12 x13 . . . x1p

 11


 x21 x22 x23 . . . x2p 


X= .
..
..
.. 
..
.
.
 .
.
.
. 


xn1 xn2 xn3 . . . xnp

faktorji f v matriki faktorjev Fn×k , kjer je

f
f
f
 11 12 13

 f21 f22 f23
F =
 ..
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..
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.
.

fn1 fn2 fn3
faktorske uteži λ v matriki uteži
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specifični faktorji u v matriki specifičnih

u
u12
 11

 u21 u22
U =
 ..
..
 .
.

un1 un2

faktorjev Un×p
u13 . . .
u23 . . .
..
...
.
un3 . . .

u1p





u2p 

.. 
. 

unp

V matrični obliki splošni faktorski model zapišemo kot:
X = F Λ0 + U
kjer je Λ0 transponirana matrika Λ.
V faktorskem modelu je večina modela neznana. Znane so le vrednosti spremenljivk. Zato potrebujemo dodatne predpostavke:
• specifični faktorji so pravokotni med seboj
cov(ui , uj ) = 0, če velja i 6= j
• vsak specifični faktor ui je pravokoten na vsak skupni faktor fj
cov(ui , fj ) = 0, za vsak i in j
• skupni faktorji so pravokotni med seboj
cov(fi , fj ) = 0, če velja i 6= j
• spremenljivke xi , fi , in ui naj bodo centrirane, najbolje je če so standardizirane
E(xi ) = E(fi ) = E(ui ) = 0
Zaradi prve predpostavke (specifični faktorji so pravokotni med seboj ) velja:
1 0
UU =Ψ
n
Ψ je diagonalna matrika, ki ima na diagonali variance specifičnih faktorjev.
Iz druge predpostavke (vsak specifični faktor Ei je pravokoten na vsak skupni
faktor Fj ) sledi:
U 0F = 0
Zaradi tretje predpostavka (skupni faktorji so pravokotni med seboj) zapišemo:
1 0
F F =I
n
Kot posledica zadnje predpostavke (spremenljivke Xi , Fi , in Ui naj bodo centrirane) pa dobimo:
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1 0
XX
n
Σ predstavlja variančno-kovariančno matriko (če pa so obravnavane spremenljivke
standardizirane, je Σ kar korelacijska matrika).
Σ=

Na podlagi zapisanih predpostavk izpeljemo faktorsko enačbo:
Σ = ΛΛ0 + Ψ
Če naredimo primerjavo diagonalnih elementov enačbe Σ = ΛΛ0 + Ψ, dobimo:
σii2

=

k
X

λ2ij + ψii

i = 1, ..., p

j=1

S tem smo varianco merjene spremenljivke Xi razbili na del, ki je pojasnjen
s skupnimi faktorji in na specifično varianco. Delež variance, ki je pojasnjena s
skupnimi faktorji imenujemo tudi komunaliteta, označujemo pa jo s h2i .
h2i

=

k
X

λ2ij

j=1

V prvem delu faktorske analize moramo najprej izračunati neznane parametre
faktorskega modela in sicer faktorske uteži Λ in specifične variance ψ.
Pred tem je potrebno še preveriti:
• identifikabilnost faktorskega modela
V faktorski enačbi je število vseh parametrov, ki jih ocenjujemo p × k (faktorskih uteži) in p (specifičnih varianc). To oceno naredimo glede na informacije v matriki varianc in kovarianc opazovanih spremenljivk, ki jih je skupino
1
p(p + 1). Torej imamo na koncu 12 p(p + 1) enačb za pk + p parametrov.
2
Potreben pogoj za identifikacijo modela je, da potrebujemo več enačb kot ocenjevalnih parametrov. Od tu izhaja pogoj:
p(p + 1)
pk + p <
2
iz česar sledi
(p − 1)
k<
2
kjer je p število spremenljivk vključenih v faktorski model, k pa število faktorjev. Če ta pogoj ni izpolnjen, je model prefaktoriziran, kar pomeni, da imamo
faktorje, ki že opisujejo merske napake. Sum na prefaktorizacijo nastopi takrat, ko npr. korelacijski koeficienti padejo iz intervala [-1, 1] ali ko se pojavi
negativna varianca.
• enoličnost ocen parametrov
Ugotoviti je potrebno tudi ali lahko parametre ocenimo enolično z eno samo
oceno. Tu nastopi problem, saj se parametra Λ sploh ne da enolično izračunati.
Zato računamo v dveh korakih: najprej izračunamo ψ (ocenimo komunalitete),
nato pa na podlagi tega izračunamo Λ. Postopek ponovimo večkrat, dokler
model ne skonvergira.
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3.2.2

Metode faktorske analize

Neznane parametre faktorskega modela lahko izračunamo po več metodah [15]:
• metoda največjega verjetja (ML)
• metoda glavnih osi (PAF)
• ”image” faktorska analiza
• ”alfa” faktorska analiza
• kanonična faktorska analiza
• itd.
Razlike med metodami so vse manjše, če večamo število spremenljivk in čim
manjša je povezanost med specifičnimi faktorji. Med vsemi pa se najpogosteje uporabljata metoda največjega verjetja in metoda glavnih osi [16]. Čeprav ti metodi
ustrezata istemu modelu, ima vsaka svoje prednosti in slabosti. Glavna omejitev
metode največjega verjetja je predpostavka, da morajo biti začetne spremenljivke
normalno porazdeljene. Če je to predpostavka močno kršena, lahko metoda daje
popačene rezultate. Metoda glavnih osi pa ima ravno to prednost, da nima nobenih
porazdelitvenih predpostavk. Hkrati je manj verjetno, da bi dajala metoda glavnih
osi napačne rezultate. Ker podatki, ki so uporabljeni v tej magistrski nalogi, niso
povsem normalno porazdeljeni, smo uporabili metodo glavnih osi.
3.2.2.1

Metoda glavnih osi (PAF)

Splošno faktorsko enačbo:
Σ = ΛΛ0 + Ψ
prepišemo v
Σ − Ψ = ΛΛ0
Predpostavimo, da so merjene spremenljivke standardizirane. Če odštejemo diagonalno matriko z variancami specifičnih faktorjev na diagonali (Ψ) od variančnokovariančne matrike (Σ), dobimo na levi strani enačbe korelacijsko matriko s komunalitetami na diagonali. Komunalitete v splošnem določimo šele takrat, ko določimo
uteži skupnih faktorjev. Te izračunamo iz popravljene korelacijske matrike Σ − Ψ.
Metoda glavnih osi se problema faktorske analize loti iteracijsko.
V prvem koraku po diagonali korelacijske matrike vnesemo ocene komunalitet.
Te ocene lahko dobimo na več načinov, npr. z največjim koeficientom korelacije v
vrstici korelacijske matrike ali z multiplim koeficientom korelacije posamezne spremenljivke s preostalimi spremenljivkami.
Potem določimo uteži skupnih faktorjev Λ na način, da izračunamo lastne vrednosti in lastne vektorje korelacijske matrike z ocenjenimi komunalitetami na diagonali, pri čemer predstavljajo lastne vrednosti variance skupnih faktorjev in lastni
24

3.2. Faktorska analiza
vektorji njihove uteži. Na podlagi izračunanih uteži lahko nato izračunamo komunalitete, ki jih znova vstavimo v diagonalo korelacijske matrike. Ponovno izračunamo
lastne vrednosti in lastne vektorje na novo popravljene korelacijske matrike itd.
Z metodo glavnih osi ocenimo matriko Ψ, torej v prostoru merjenih spremenljivk
zakoličimo skupni prostor. Matrika Λ je ocenjena tako, da je varianca prvega dobljenega skupnega faktorja največja, pravokotno na prvi faktor je izbran drugi skupni
faktor z največjo varianco itd. Ta rešitev je ena od mnogih možnih in ne povzema nujno skupne razsežnosti v skupnem prostoru. Šele rotacija omogoča poiskati
ustrezno matriko Λ.

3.2.3

Rotacije

Drugi korak faktorske analize je rotacija, s katero prečistimo strukturo. Bistvo rotiranja je namreč, da dobimo vsebinsko pomembne faktorje in čim enostavnejšo
faktorsko strukturo [16]. Če namreč dobljene rešitve ne moremo dobro interpretirati, lahko dobljeno rešitev v skupnem prostoru, ki je določen s skupnimi faktorji,
transformiramo tako, da jo ”zarotiramo”.
Rotacijo torej uporabimo takrat, ko skupnih faktorjev ne moremo smiselno interpretirati. Če so npr. projekcije iste spremenljivke precejšnje na več faktorjih, ali pa
če imamo splošen faktor (projekcije vseh spremenljivk na prvi faktor so precejšnje).
Ločimo dve vrsti rotacij:
• pravokotne rotacije
Pravokotne rotacije so najbolj primerne, če so rotirani faktorji neodvisni med
seboj. Znotraj posameznih faktorjev so izrazite razlike. Ene spremenljivke so
močno, druge pa šibko povezane. Največkrat uporabljena metoda je metoda
”varimax”, ki maksimizira varianco kvadratov uteži na vsakem faktorju in s
tem poenostavlja strukturo po stolpcih.
• poševne rotacije
Poševne rotacije se uporablja v primeru, če so rotirani faktorji odvisni med
seboj. Med faktorji ni pravega kota in faktorji med seboj korelirajo. Pri poševnih rotacijah daje enako zadovoljive rezultate več metod, ena izmed najbolj
razširjenih je npr. metoda ”oblimin”, ki poenostavi primarne faktorske uteži.
V praksi je najbolje, da najprej naredimo poševno rotacijo, nato pa pogledamo
kakšne so korelacije med faktorji [17]. Če so korelacije med faktorji majhne (manj
od 0,30), naredimo pravokotno rotacijo, sicer pa ne, saj bi bila v slednjem primeru
struktura preveč vsiljena. V našem primeru so bile korelacije med faktorji manjše
od 0,2, zato smo se odločili za pravokotno rotacijo in sicer po metodi ”varimax”.

3.2.4

Določanje števila faktorjev

Ena težjih nalog pri faktorski analizi je ustrezna izbira števila faktorjev [18]. Eno
najbolj uporabljenih pravil za določitev števila faktorjev je t.i. Kaiserjevo pravilo, ki
pravi, naj obdržimo tiste faktorje, ki imajo lastne vrednosti večje od 1. To pravilo se
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veliko uporablja, a ni vedno najboljša izbira, saj velikokrat preceni število faktorjev.
Zato se poleg Kaiserjevega pravila največkrat izriše še diagram, imenovan ”scree”
diagram.
”Scree” diagram se uporablja v faktorski analizi, kot tudi v metodi glavnih komponent za grafično predstavitev lastnih vrednosti faktorjev v koordinatnem sistemu.
Na abscisno os nanašamo število faktorjev oz. komponent, na ordinato pa ustrezne
lastne vrednosti (slika 3.1). ”Scree” diagram predstavlja strma padajoča krivulja, ki
se nato lomi in se poravna v skoraj ravno črto. Predlog za število faktorjev je točka,
kjer se graf prelomi. ”Scree” diagram je v veliko pomoč, ko imamo opravka z izrazitimi faktorji in je na diagramu viden jasen prelom. Prava izbira števila faktorjev
pa je bolj problematična, ko jasnega preloma krivulje ni. Obstaja več numeričnih
statistik, ki nam pomagajo pri ustrezni interpretacij ”scree” diagrama.
V programskem jeziku R v paketu nFactors obstaja funkcija nScree(), ki nam
poleg izrisa običajne krivulje ”scree” diagrama izračuna še nekaj statistik, ki vsaka
na svoj način izračuna najustreznejšo število faktorjev. V nadaljevanju smo opisali
kako so izračunane te statistike, ki so vključene v funkcijo nScree() in smo jih pri
delu uporabili tudi mi.
Z namenom, da bi izboljšali subjektivno izbiro faktorjev s ”scree” diagrama, so
Raiche, Roipel in Blais predstavili dve družini statistik [18]. Prva je t.i. optimalna koordinata (”Optimal Coordinate”). Ta določi mesto preloma krivulje ”scree”
diagrama z merjenjem gradientov lastnih vrednosti. Druga statistika pa je t.i. pospeševalni faktor (”Acceleration Factor”), ki predlaga število faktorjev tam, kjer se
naklon krivulje najbolj spremeni.
V funkciji nScree() je izračunana še ena statistika in sicer vzporedna analiza
(”Parallel Analysis”). Ta je sicer najbolj uporabna v primerih, kjer izvajamo analizo
na vzorcu in ne na celotni populaciji. Oporeka namreč Kaiserjevemu pravilu, saj
naj to ne bi bilo uporabno za analize na vzorcih, ker temelji na statistiki celotne
populacije. Razlika pri vzporedni analizi je torej ta, da upošteva le delež variance,
ki jo dobimo iz napake vzorca.
Primer ”scree” diagrama, ki ga dobimo z uporabo funkcije nScreee() v R-u je
prikazan na sliki 3.1.
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Slika 3.1: Primer ”scree” diagrama, ki nam ga izriše funkcija nScree() v R-u. Na abscisni
osi je nanesena zaporedna številka faktorja oz. komponent, na ordinatni osi pa ustrezna
lastna vrednost. Dodane so še nekatere statistike. Zelena krivulja predstavlja vzporedno
analizo, rdeča optimalno koordinato, z modro pa je označen pospeševalni faktor.

3.3

Razvrščanje v skupine

Razvrščanje v skupine je postopek, kjer hočemo uvrstiti enote v skupine po principu
podobnosti tako, da so znotraj posamezne skupine enote, ki so si glede na vnaprej
določen kriterij podobne, znotraj različnih skupin pa enote, ki so si glede na ta kriterij različne.
Za vsak par enot je potrebno najprej določiti podobnost oz. različnost. Izbira
mere podobnosti je odvisna predvsem od zastavljenega problema, ki ga rešujemo
in od tipa merskih lestvic merjenih spremenljivk. Izračunane mere podobnosti med
enotami uredimo v simetrično matriko podobnosti. Večina metod razvrščanja v
skupine predpostavlja, da so med obravnavanimi enotami že izračunane mere podobnosti (npr. metode hierarhičnega združevanja), medtem ko nekatere metode
mere podobnosti (ali različnosti) med enotami računajo korakoma med samim postopkom razvrščanja (npr. metoda voditeljev).
Odločiti se je potrebno, katera od metod razvrščanja v skupine je najprimernejša
za reševanje obravnavanega problema. Poznamo več skupin metod. V tej magistrski
nalogi smo uporabili hierarhično metodo združevanja in nehierarhično optimizacijsko metodo metodo voditeljev. Nadaljnji opis metode je povzet po članku Anuške
Ferligoj [13].

3.3.1

Hierarhična metoda združevanja

Hierarhične metode so največkrat uporabljene metode za razvrščanje v skupine. Te
metode temeljijo na zaporednem združevanju dveh ali več skupin v novo skupino po
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naslednjem postopku:
Vsaka enota je skupina: Ci = {Xi }, Xi ∈ U, i = 1, 2, ..., n;
ponavljaj dokler ne ostane ena sama skupina:
določi najbližji si skupini Cp in Cq :
d(Cp , Cq ) = minu,v d(Cu , Cv );
združi skupini Cp in Cq v skupino Cr = Cp ∪ Cq ;
zamenjaj skupini Cp in Cq s skupino Cr ;
določi mere različnosti d med novo skupino Cr
in ostalimi skupinami.
V vsakem koraku združevanja se torej poišče med seboj najbližji skupini in se ju
združi v novo skupino. Staro matriko razdalj nadomesti nova matrika razdalj. Ta
korak se ponavlja, dokler niso vse enote združene v eno skupino.
Različne metode združevanja izračunajo razdaljo med novima skupinama na različne načine. Najpogosteje se uporabljajo:
• Minimalna metoda ali metoda enojne povezanosti
d(Ci ∪ Cj , Ck ) = min(d(Ci , Ck ), d(Cj , Ck ))
Ta metoda je primerna za razkrivanje dolgih ”klobasastih” struktur oz. verižno
strukturiranih podatkov, saj v vsakem koraku postopka združuje tisti skupini,
med katerima obstaja največja povezanost oziroma najmanjša različnost. Vendar pa je metoda neuporabna pri neizrazito ločenih skupinah, kjer se pojavi
efekt veriženja. Metoda išče skupine, ki so med seboj izrazito ločene in se ne
zmeni za kohezivnost znotraj njih.
• Maksimalna metoda ali metoda polne povezanosti
d(Ci ∪ Cj , Ck ) = max(d(Ci , Ck ), d(Cj , Ck ))
Ta metoda dobro razkriva okrogle in prekrivajoče se skupine. Osredotočena
je na razkrivanje povezanosti znotraj skupin. Je ravno obratna metoda kot
minimalna metoda.
• Wardova metoda
(ni + nj )nk 2
d (tij , tk )
(ni + nj + nk )
tij označuje težišče združene skupine Ci ∪ Cj in tk težišče skupine Ck , ni pa
označuje število enot v skupini Ci .
d(Ci ∪ Cj , Ck ) =

Wardova metoda temelji na zaporednem zlivanju dveh ali več skupin v novo
skupino. Vgrajeno ima strukturo elipsoida, zato dobro razkriva elipsoidne
strukture. Ker je elipsoid zelo fleksibilna struktura, daje Wardova metoda
zelo jasne slike združevanja po skupinah. Wardova metoda za izračun razdalj
med skupinami je bila uporabljena tudi v tej magistrski nalogi.
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3.3.1.1

Dendrogram

V veliko pomoč pri analizi rezultatov je grafični prikaz združevanja, ki se imenuje
dendrogram, ki omogoča vpogled v hierarhično strukturo (slika 3.2). Listi tega
drevesa so enote, točke združitve (točke, kjer se ena veja cepi na več manjših) pa
sestavljene skupine. Višina točke ali nivo združevanja je sorazmerna meri različnosti
med skupinama. S pomočjo oblike dendrograma se nato lahko odločimo, v koliko
skupin bomo razvrstili dane enote.
Drevo v splošnem prerežemo, kjer je ”skok” pri združevanju največji (tam, kjer
nivoji združevanja kažejo čim večjo različnost med skupinami) in iz dendrograma
odčitamo dobljene skupine. Število vej nam nato predstavlja število skupin, v katere
bomo razvrstili enote. Slabost dedrogramov pa je dejstvo, da je metoda računsko
zelo zahtevna in je zato primerna za razvrščanje le do nekaj 100 enot, dobljene
razvrstitve pa niso nujno optimalne.

Slika 3.2: Primer dendrograma za razvrstitev enot v skupine. Na abscisni osi so nanesene
individualne enote, ki jih združujemo v skupine. Na ordinatni osi pa je nanesena višina oz.
nivo združevanja, ki je sorazmerna meri različnosti med skupinama.

3.3.2

Metoda voditeljev

Metoda voditeljev je nehierarhična metoda, ki je zelo priljubljena, saj zmore v skupine razvrščati tudi večje število enot. Po drugi strani je njena slabost, da je potrebno predhodno določiti, v koliko skupin razvrščamo enote. Razvrščanje se lahko
začne z vnaprej podano množico predstavnikov posameznih skupin voditeljev. Postopek je naslednji:
Določi začetno množico voditeljev L = {li };
ponavljaj
določi razvrstitev C tako, da prirediš
vsako enoto njej najbližjemu voditelju;
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za vsako skupino Ci ∈ C izračunaj njen centroid Ci
in ga določi za novega voditelja li skupine Ci ;
dokler se voditelji ne ustalijo.
Metoda torej priredi enote najbližjim voditeljem, poišče centroide (aritmetične
sredine) tako dobljenih skupin. Ti centroidi nato postanejo novi voditelji in tem
novim voditeljem so zopet prirejene najbližje enote. Postopek se konča, ko se nova
množica voditeljev ne razlikuje od množice voditeljev, dobljene v koraku prej.
Začetno množico voditeljev pa lahko določamo na različne načine. Lahko so
določeni naključno, lahko pa voditelje maksimalno razpršimo med proučevanimi
enotami. To storimo tako, da za prvega voditelja izberemo enoto, ki je v središču
vseh enot, nato za drugega najbolj oddaljeno enoto od prvih dveh voditeljev itd.
Čim boljšo razvrstitev poizkušamo dobiti tako, da postopek ponovimo večkrat z
različnimi začetnimi množicami voditeljev.
3.3.2.1

Določanje števila skupin

Izbira števila skupin, v katere želimo razvrstiti enote, je pogost problem pri razvrščanju v skupine, saj je prava izbira nemalokrat nejasna. Večanje števila skupin
zmanjšuje napako do ekstremnega primera, kjer je napaka ničelna in vsaka enota
predstavlja svojo skupino. Optimalna izbira števila skupin mora biti tako neko ravnovesje med maksimalno kompresijo podatkov, kjer uporabimo le eno skupino in
maksimalno natančnostjo, kjer vsaki enoti pripišemo svojo skupino. Obstaja več
metod, ki nam pomagajo pri izbiri pravega števila skupin [19].

• Metoda"komolca"("Elbow method")
Ta metoda se osredotoča na odstotek pojasnjene variance kot funkcije števila
skupin. Izriše se graf odstotkov pojasnjene variance v odvisnosti od števila
skupin. Prva skupina razloži precejšen del variance, nato pa krivulja pada, se
lomi in poravna. Graf se interpretira podobno kot ”scree” diagram pri faktorski
analizi (poglavje 3.2.4). Na točki, kjer se krivulja lomi (kjer ima t.i.”komolec”),
se določi število skupin.

• Bayesov informacijski kriterij (BIC)
Drug sklop metod za določitev števila skupin so informacijski kriteriji [20].
Informacijski kriteriji se uporabljajo za izbiro najboljšega modela, a služijo
bolj kot dodatna pomoč, saj so modeli ocenjeni na vzorčnih podatkih, torej
dejansko razpolagamo samo z ocenami pravih vrednosti informacijskih kriterijev. V praksi se najpogosteje uporabljata Akaike informacijski kriterij (AIC)
in Bayesov informacijski kriterij (BIC).
BIC je definiran kot:
BIC = −2 log(σ 2 ) + d log(N )
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kjer σ 2 predstavlja varianco vzorca podatkov, N velikost testnega vzorca, d pa
število parametrov. Prvi člen je ocenjena varianca ostankov in meri prilagajanje modela podatkom. Drugi člen pa poskuša omejiti preveliko prilagajanje
(”over-fitting”) modela, do česar pride, ko povečujemo število parametrov. To
omogoča izločitev nepotrebnih zapletenih modelov, ki imajo preveč parametrov, da bi bili natančno ocenjeni na velikosti vzorca N. Na koncu, kot najboljši
model, izberemo tistega, ki ima najnižje vrednosti BIC v celotnem nizu modelov.
V R-u obstaja funkcija Mclust() iz paketa mclust, ki izbere optimalni model
glede na BIC [21]. Izbere se model in število skupin z najnižjo BIC vrednostjo.
• Kriterij Calinski-Harabasz
Calinski in Harabasz sta uvedla kriterij razmerja varianc (VRC)[22], ki se
lahko uporablja tudi za določitev najustreznejšega števila skupin pri metodah
razvrščanja v skupine. Indeks Calinski-Harabasz se izračuna po enačbi:
V RCk =

SSB N − k
SSW k − 1

kjer je SSB varianca med skupinami, SSW varianca znotraj skupin, k število
skupin in N število opazovanj.
Varianca med skupinami je definirana kot:
SSB =

k
X

ni ||mi − m||2

i=1

kjer je k število skupin, mi centroid skupine i, m povprečje podatkovnega
vzorca in ||mi − m||2 Evklidska razdalja med dvema vektorjema.
Varianca znotraj skupin pa je definirana kot:
SSW =

k X
X

||x − mi ||2

i=1 x∈ci

kjer je k število skupin, x je podatkovna točka, ci je i-ta skupina, mi je centroid
skupine i in ||xi − mi ||2 je Evklidska razdalja med dvema vektorjema.
Dobro definirane skupine imajo veliko varianco med skupinami (SSB ) in majhno
varianco znotraj skupin (SSW ). Večji kot je indeks V RCk , boljša je razporeditev podatkov. Za določitev optimalnega števil skupin maksimiziramo V RCk
glede na k. Optimalno število skupin je rezultat, ki ima največjo vrednost
indeksa Calinski-Harabasz.
Metod za določitev najustreznejšega števila skupin je seveda še veliko več, zgoraj
pa so opisane le tiste metode, ki smo jih uporabili v nadaljevanju te magistrske
naloge.
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Podatki
Opredelitev podnebnih regij temelji na podnebnih podatkih. V Sloveniji jih spremljajo na ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) in sicer merijo osnovni
nabor podnebnih spremenljivk na mreži podnebnih postaj [23]. Ta je premalo gosta,
da bi na podlagi teh podatkov lahko v podnebne regije razvrstili celotno Slovenijo.
Če želimo opredeliti podnebni tip za vsak košček Slovenije, potem moramo poznati
podnebne značilnosti za vsako območje Slovenije. Zato potrebujemo podnebne spremenljivke v pravilni mreži, ki so izračunane na podlagi točkovnih meritev.

4.1

Točkovni podatki z meteoroloških postaj

V prvem koraku smo razvrstitev naredili na podlagi podnebnih podatkov z 31 postaj
po Sloveniji. Uporabili smo povprečja izbranih podnebnih spremenljivk v zadnjem
tridesetletnem referenčnem obdobju 1981-2010. Uporabili smo lahko le tiste postaje, kjer so bile merjene vse podnebne spremenljivke, ki bi lahko prišle v poštev
pri nadaljnjem proučevanju podnebja. Uporabljene postaje so prikazane na sliki
4.1. V dodatku, v tabeli A.1 so zapisani osnovni podatki o teh postajah. Postaj, ki
bi merile celoten nabor potencialnih spremenljivk in bi obratovale v tem celotnem
obdobju ni veliko, zato je bil nabor postaj precej omejen. Slaba je zlasti pokritost
južne polovice Slovenije, medtem ko je severna polovica Slovenije razmeroma dovolj
gosto pokrita s postajami.
Tridesetletna povprečja vseh podnebnih spremenljivk so bila izračunana na homogeniziranih mesečnih nizih podatkov [24], kar pomeni, da so bili iz nizov izločeni
umetni viri sprememb, kot so premiki postaje, menjava merilnih instrumentov, sprememba okolice ipd.
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Slika 4.1: Prostorska porazdelitev 31 meteoroloških postaj, ki so bile uporabljene v prvem
koraku magistrske naloge.

4.2

Podatki v pravilni mreži

Razvrstitev postaj nam nakaže podnebne regije, vendar na podlagi te razvrstitve ne
moremo določiti mej med njimi. To lahko naredimo le na podlagi podnebnih podatkov za vso Slovenijo. V ta namen so bili uporabljeni podatki v pravilni mreži nad
Slovenijo za obdobje 1981-2010. Razdalja med dvema točkama v mreži je znašala 1
km, skupno je to nad območjem Slovenije predstavljalo 20916 točk.
Za računanje vrednosti podnebnih spremenljivk v pravilni mreži z ločljivostjo 1
km x 1 km je bila uporabljena metoda optimalne prostorske interpolacije, ki upošteva odvisnost od geografskih spremenljivk. V vsaki mrežni točki je bila vrednost
spremenljivke izračunana na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah, nadmorske višine, geografske dolžine in širine mrežne točke. Vrednosti spremenljivk so
najmanj natančne na nadmorskih višinah nad 1000 m, saj je na teh višinah zelo malo
merilnih postaj. Pri padavinah pa je dodaten faktor, ki vpliva na nezanesljivost vrednosti na višjih nadmorskih višinah to, da so meritve zaradi močnih vetrov lahko
podcenjene. Večja odstopanja se lahko pričakuje predvsem na zelo strmih skalnih
pobočjih gora, ter na vrhovih in grebenih, ki so izpostavljeni močnim vetrovom. Za
prostorsko interpolacijo so bili uporabljeni podatki slovenskih meteoroloških postaj
in obmejnih postaj Italije, Avstrije in Hrvaške. Več o izvedbi same interpolacije in
lastnostih teh podatkov je zapisano v [25], [26], [27], [28] in [29].
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Poglavje 5
Metode
Pred začetkom dela s podatki je bilo potrebno le-te standardizirati, saj so bili podani
v različnih enotah in jih v takšni obliki ne moramo primerjati med seboj. Standardizacija je bila izvedena po postopku, opisanem v poglavju 3.1.
Razvrstitev smo naredili v dveh korakih. Cilj je bil seveda, da naredimo razvrstitev na podatkih v pravilni mreži, saj lahko le na ta način vsak del Slovenije uvrstimo
v ustrezno podnebno regijo. Kot je opisano že v poglavju 3.3.1.1, so metode razvrščanja numerično zelo zahtevne, predvsem hierarhično razvrščanje v skupine, s
pomočjo katerega lahko najbolj nazorno (z izrisom dendrograma) določimo število
skupin. Zato smo najprej naredili razvrstitev le na točkovnih podatkih meteoroloških postaj, ki je v primerjavi z razvrstitvijo podatkov v pravilni mreži numerično
veliko manj zahtevna. Ti rezultati so nam pomagali pri izbiri spremenljivk in nakazali število skupin.

5.1
5.1.1

Točkovni podatki z meteoroloških postaj
Izbira spremenljivk

Slovenija leži na stičišču štirih velikih naravnih enot: Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižina in Sredozemlja. Podnebje je mešanica vplivov gorskega, sredozemskega in celinskega podnebja in se lahko že iz enega v drug kraj hitro spremeni. Za
območje Slovenije velja zelo izrazit sezonski cikel, kar se kaže tako v letnem hodu
temperature kot količine padavin. Ti dve količini sta vsekakor pomembna faktorja
pri proučevanju podnebja. Zaradi velike razčlenjenosti reliefa Slovenije ima velik
vpliv tudi nadmorska višina, ki vpliva predvsem na temperaturo. Od temperature
ter nadmorske višine pa je odvisna tudi višina snežne odeje.
Prav tako sta pomembni najnižja in najvišja temperatura, ki se na različnih reliefnih oblikah po Sloveniji močno razlikujeta. Pri proučevanju podnebja pa je lahko
uporabna tudi kombinacija spremenljivk. Za območje Slovenije veliko pove letna
amplituda temperature (razlika med najvišjo in najnižjo letno temperaturo). Na
Primorskem, kjer ima blažilni vpliv morje, je ta veliko manjša kot npr. na Štajerskem, kjer je razpon med poletnimi in zimskimi temperaturami znaten. Ta razlika
nam torej nakazuje stopnjo celinskosti podnebja.
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Poleg naštetih podnebnih spremenljivk podnebje opredeljuje tudi trajanje sončnega obsevanja, ki pa je povezano z nekaterimi že izbranimi spremenljivkami (temperatura, višina snežne odeje). Ker stopnja povezanosti ni natančno poznana, smo
jo dodali v nabor spremenljivk za razvrstitev. Z njo namreč lahko opišemo tudi
nekatere druge pojave, ki jih druge spremenljivke ne zajamejo, kot npr. meja oblačnosti v gorskem svetu, megla ipd.
Kot spremenljivko smo v obravnavo vzeli tudi nadmorsko višino, ki sicer ni podnebna spremenljivka, a bi ta lahko vplivala na večjo strnjenost regij, da te ne bi bile
preveč razdrobljene med seboj.
Izbor ustreznih spremenljivk je zelo pomemben korak, saj so te izhodišče za vso
nadaljnjo analizo. V prvem koraku, pri delu s točkovnimi podatki na meteoroloških
postajah, smo preizkusili več različnih možnosti z več kombinacijami spremenljivk.
Na ta način smo raziskali kako pomembne v analizi so posamezne spremenljivke
in izbira katere kombinacije daje najbolj smiselne rezultate. Odločili smo se za
testiranje treh kombinacij spremenljivk in te so opisane v tabeli 5.1.
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Tabela 5.1: Seznam kombinacij spremenljivk, ki smo jih obravnavali pri delu s točkovnimi
podatki na meteoroloških postajah. Upoštevano je 30-letno povprečje nanizanih spremenljivk (v večini primerov obdobje 1981-2010, v nekaterih posebej izpostavljenih primerih pa
obdobje 1961-1990). S plusi so označene upoštevane spremenljivke pri posamezni kombinaciji, neupoštevne spremenljivke pa so označene z minusi.

Podatki o spremenljivkah
Opis
povprečna temperatura pozimi (december, januar, februar)
TpovpPOM
povprečna temperatura spomladi (marec,
april, maj)
TpovpPOL
povprečna temperatura poleti (junij, julij,
avgust)
TpovpJES
povprečna temperatura jeseni (september,
oktober, november)
TminJAN
povprečna
minimalna
temperatura
najhladnejšega meseca (januarja)
TmaxJUL
povprečna maksimalna temperatura najtoplejšega meseca (julija)
deltaT
razlika med maksimalno povprečno letno
temperaturo in minimalno povprečno letno temperaturo
padZIM
povprečna vsota količine padavin pozimi
(december, januar, februar)
padPOM
povprečna vsota količine padavin spomladi (marec, april, maj)
padPOL
povprečna vsota količine padavin poleti
(junij, julij, avgust)
padJES
povprečna vsota količine padavin jeseni
(september, oktober, november)
padJANFEB povprečna vsota količine padavin v januarju in februarju
padMAJJUN povprečna vsota količine padavin v maju
in juniju
padAVGSEP povprečna vsota količine padavin v avgustu in septembru
padOKTNOV povprečna vsota količine padavin v oktobru in novembru
snegZIM
povprečna skupna višina novozapadlega
snega pozimi (december, januar, februar)
snegPOM
povprečna skupna višina novozapadlega
snega spomladi (marec, april, maj)
snegPOL
povprečna skupna višina novozapadlega
snega poleti (junij, julij, avgust)
snegJES
povprečna skupna višina novozapadlega
snega jeseni (september, oktober, november)
z
nadmorska višina
Oznaka
TpovpZIM
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5.1. Točkovni podatki z meteoroloških postaj
Kljub temu, da smo imeli na izbiro mesečne vrednosti povprečne temperature,
količine padavin in višine novozapadlega snega, smo se pri delu s točkovnimi podatki meteoroloških postaj odločili za sezonske vrednosti teh količin. Če bi namreč
upoštevali vse mesečne vrednosti, bi število vseh spremenljivk znašalo 40, na voljo
pa smo imeli le 31 postaj. Pri obeh statističnih analizah, ki smo jih izvedli v nadaljevanju, pa velja pogoj, da potrebujemo več enot kot spremenljivk, da je analiza
izvedljiva. Sezonske vrednosti prav tako precej dobro opišejo letni hod omenjenih
količin. Pri drugi kombinaciji spremenljivk smo namesto sezonskih količin padavin,
padavine združili po letnih viških (januar in februar, maj in junij, avgust in september, oktober in november). Želeli smo preveriti, če bi bila to bolj smiselna združitev
kot po sezonah.
V prvih dveh kombinacijah je bila upoštevana tudi nadmorska višina, v tretji pa
je bila ta izpuščena. Zanimalo nas je, če ta kaj doprinese k večji strnjenosti regij.
Pri delu s točkovnimi podatki na meteoroloških postajah je bila povsem izpuščena
spremenljivka trajanje sončnega obsevanja, saj so bili podatki za to spremenljivko
podani le na 23 obravnavanih postajah, nabora postaj, ki je že tako bolj skromen,
pa nismo želeli še bolj okrniti.

5.1.2

Faktorska analiza

Pri delu s točkovnimi podatki na meteoroloških postajah smo že na začetku imeli
problem zaradi preveč spremenljivk glede na število enot. Faktorska analiza je metoda, katere glavni namen je ravno redukcija spremenljivk. Metoda večjemu številu
spremenljivk, med katerimi obstaja povezanost, prirediti manjše število spremenljivk, tako imenovanih faktorjev, ki pojasnijo medsebojno povezanost. Dobljene
faktorje na koncu še zarotiramo, saj s tem prečistimo strukturo in dobimo vsebinsko pomembne faktorje. In ravno to je bil naš cilj, dobiti manjše število vsebinsko
pomembnih spremenljivk, ki jih bomo v nadaljevanju uporabili pri razvrščanju v
skupine.
Za vse tri kombinacije spremenljivk, opisane v prejšnjem poglavju, smo tako
izvedli postopek faktorske analize. Število faktorjev smo izbrali s pomočjo ”scree”
diagrama. Faktorska analiza pa je le prvi korak v naši analizi. Ko smo dobili število
faktorjev in njihove uteži, smo s pomočjo teh izračunali faktorske vrednosti (”factor
scores”), saj nam linearne kombinacije faktorskih vrednosti v nadaljevanju služijo
kot nove spremenljivke pri postopku razvrščanja v skupine.
Obstaja vrsta metod za izračun faktorskih vrednosti, od najbolj eksaktnih metod,
kot je npr. regresijska metoda (”regression scores”) do najenostavnejše poenostavitve, kjer je faktor kar linearna kombinacija vseh spremenljivk z utežjo 1, pri čemer
je predznak odvisen od faktorske uteži [30] [31]. Največja skrb pri poenostavitvah
je, da se izgubi spremenljivost začetnih spremenljivk, a ko imamo opravka z velikim številom enot (v našem primeru delamo v nadaljevanju z 20916 enotami), je
potrjeno, da ne pride do prevelikih napak, saj še vedno pokrijemo zadostno mero
spremenljivosti. Tako smo se tudi mi poslužili nekaj poenostavitev, a smo izbrali
neko vmesno pot. Zgoraj navedena najenostavnejša poenostavitev v svojih izra37

Poglavje 5. Metode
čunih namreč ne vključuje vrednosti faktorskih uteži, s čimer ne upošteva ”vpliva”
posamezne spremenljivke. To lahko upoštevamo tako, da vrednost v vsaki posamezni točki pomnožimo s faktorsko utežjo. Pri tem lahko uporabimo vse uteži ali pa
samo uteži nad neko določeno mejo, za kar smo se odločili mi. Mejo, ki loči izrazite uteži od manj izrazitih smo izbrali glede na vsebino in razpon vseh uteži [32].
Linearna kombinacija spremenljivk z utežmi nad izbrano mejo nam je predstavljala
nove spremenljivke, ki smo jih nato uporabili pri razvrščanju v skupine.

5.1.3

Razvrščanje v skupine

Z zmanjšanim številom spremenljivk se lotimo postopka razvrščanja v skupine. Namen razvrščanja enot v skupine je uvrstiti enote v skupine po principu podobnosti
tako, da so znotraj posamezne skupine enote, ki so si glede na vnaprej določen kriterij podobne, znotraj različnih skupin pa enote, ki so si glede na ta kriterij različne.
Naš cilj je bil dobiti skupine, znotraj katerih so združene postaje s podobnimi vrednostmi podnebnih spremenljivk.

5.1.3.1

Hierarhična metoda združevanja

Razvrščanje v skupine smo pri delu s točkovnimi podatki na meteoroloških postajah
najprej izvedli po hierarhični metodi združevanja. Kot rezultat hierarhične metode
smo izrisali dendrogram, ki nam je dal podrobnejši vpogled v hierarhično strukturo
podnebnih postaj in nam pomagal pri določitvi najbolj smiselnega števila skupin.
V splošnem sicer velja, da drevo prerežemo, kjer je ”skok ” pri združevanju največji,
a je pomemben tudi vsebinski vidik in se običajno tudi glede na poznavanje vsebine
odločimo, kje bomo drevo prerezali. Po prerezu smo z dendrograma odčitali dobljene
skupine postaj. Vsaki postaji smo pripisali skupino, v katero je bila razvrščena in
postaje po skupinah ponazorili na karti Slovenije.
S tem seveda še ne dobimo končnih podnebnih regij, saj 31 postaj še zdaleč ne
zajame celotne prostorske raznolikosti območja Slovenije. Je pa to dober test, da
vidimo, če so postaje, za katere vemo, da imajo podobne značilnosti, v isti skupini.
Dobimo neko začetno prostorsko predstavo o okvirni razporeditvi podnebnih regij.
To je pravzaprav celoten namen dela s točkovnimi podatki na meteoroloških postajah, da že na tej stopnji ugotovimo, ali daje postopek smiselne rezultate in ali je to
prava izbira za nadaljnje delo na veliko gostejših podatkih.

5.1.3.2

Metoda voditeljev

Razvrščanje v skupine daje po hierarhični metodi zadovoljive rezultate, a smo razvrščanje izvedli še po nehierarhični metodi, metodi voditeljev. V nadaljnjem delu
s podatki na kilometrski mreži bo ta namreč edina metoda razvrščanja, saj je hierarhično razvrščanje na tako ogromnem številu podatkov (20916 enot) za program
prevelik zalogaj in metode ne more izpeljati. Metodo voditeljev smo tako najprej
uporabili na točkovnih podatkih z meteoroloških postaj, da smo preverili, če so rezultati smiselni in primerljivi z rezultati hierarhičnega razvrščanja.
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5.2. Podatki v pravilni mreži
Pri metodi voditeljev je potrebno predhodno določiti število skupin, v katere
želimo razvrstiti enote. Vzeli smo število skupin, ki smo ga kot najbolj ustreznega
razbrali iz dendrograma. Kot rezultat smo vsaki postaji pripisali skupino, v katero
je bila razvrščena in te ponazorili na karti Slovenije. Rezultat metode voditeljev se
je dobro ujemal z rezultatom hierarhičnega razvrščanja.
Postopek faktorske analize in razvrščanja v skupine po obeh metodah smo izvedli
na treh kombinacijah spremenljivk opisanih v tabeli 5.1. Na koncu smo primerjali
rezultate vseh treh kombinacij, izrisane na karti Slovenije. Ugotovili smo, da izbira
povprečne sezonske količine padavin ali povprečne količine padavin po letnih viških
na koncu ni dajala večjih razlik, zato smo ostali pri izbiri povprečne sezonske količine padavin, saj ta zajame vse mesece. Izkazalo se je tudi, da nadmorska višina
nima bistvenega vpliva ter da ne doprinese dodano k strnjenosti regij. S tem lahko
utemeljimo, da neupoštevanje spremenljivke nadmorske višine ne vpliva na rezultate
in lahko celotna analiza temelji le na podnebnih podatkih. Za najboljšo možnost
smo na koncu tako izbrali tretjo kombinacijo s 15 spremenljivkami (tabela 5.1).
Kombinacija faktorske analize in razvrščanja v skupine je dala pri delu s postajami zadovoljive in smiselne rezultate, tako smo bili še bolj prepričani, da je to
ustrezen pristop za opredelitev podnebnih regij Slovenije. S tem premislekom smo
se lotili dela s podatki na kilometrski mreži.

5.2
5.2.1

Podatki v pravilni mreži
Izbira spremenljivk

Pri analizi s podatki v pravilni kilometrski mreži težav s tem, da bi imeli preveč spremenljivk in premalo enot, kot pri točkovnih podatkih na meteoroloških postajah,
nismo imeli. Na voljo smo namreč imeli kar 20916 točk. Tako smo nabor spremenljivk, v primerjavi s tistim na postajah, še malce razširili. Namesto sezonskih smo
vzeli vse mesečne vrednosti povprečne temperature in povprečne vsote količine padavin. Takšna izbira lahko prinese nekaj razlik predvsem pri padavinah, saj imajo
nekatere regije viške omejene na en sam mesec. Pri višini snega pa smo ostali pri
sezonski vrednosti, saj so snežne padavine vendarle precej vezane na sezone in so
večinoma omejene le na zimo. Seznam vseh 31 obravnavanih spremenljivk je zapisan
v tabeli 5.2.
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Tabela 5.2: Seznam uporabljenih spremenljivk pri delu s podatki v pravilni mreži. Upoštevano je 30-letno povprečje nanizanih spremenljivk (v večini primerov obdobje 1981-2010,
v nekaterih posebej izpostavljenih primerih pa obdobje 1961-1990).

Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Oznaka
TpovpJAN
TpovpFEB
TpovpMAR
TpovpAPR
TpovpMAJ
TpovpJUN
TpovpJUL
TpovpAVG
TpovpSEP
TpovpOKT
TpovpNOV
TpovpDEC
TminJAN

14

TmaxJUL

15

deltaT

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

padJAN
padFEB
padMAR
padAPR
padMAJ
padJUN
padJUL
padAVG
padSEP
padOKT
padNOV
padDEC
snegZIM

29

snegPOM

30

snegPOL

31

snegZIM

Opis
povprečna januarska temperatura
povprečna februarska temperatura
povprečna marčevska temperatura
povprečna aprilska temperatura
povprečna majska temperatura
povprečna junijska temperatura
povprečna julijska temperatura
povprečna avgustovska temperatura
povprečna septembrska temperatura
povprečna oktobrska temperatura
povprečna novembrska temperatura
povprečna decembrska temperatura
povprečna minimalna temperatura najhladnejšega
meseca (januarja)
povprečna maksimalna temperatura najtoplejšega
meseca (julija)
razlika med maksimalno povprečno letno temperaturo in minimalno povprečno letno temperaturo
povprečna vsota količine padavin v januarju
povprečna vsota količine padavin v februarju
povprečna vsota količine padavin v marcu
povprečna vsota količine padavin v aprilu
povprečna vsota količine padavin v maju
povprečna vsota količine padavin v juniju
povprečna vsota količine padavin v juliju
povprečna vsota količine padavin v avgustu
povprečna vsota količine padavin v septembru
povprečna vsota količine padavin v oktobru
povprečna vsota količine padavin v novembru
povprečne vsota količine padavin v decembru
povprečna skupna višina novozapadlega snega pozimi (december, januar, februar)
povprečna skupna višina novozapadlega snega spomladi (marec, april, maj)
povprečna skupna višina novozapadlega snega poleti (junij, julij, avgust)
povprečna skupna višina novozapadlega snega jeseni (september, oktober, november)
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Enota
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦
C
◦

C

◦

C

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm
cm
cm
cm

5.2. Podatki v pravilni mreži
Že v poglavju 5.1.1 smo omenili, da je spremenljivka, ki dodatno pojasnjuje značilnosti podnebja, trajanje sončnega obsevanja, a je pri delu s točkovnimi podatki
na meteoroloških postajah nismo uporabili, saj je bila merjena na premalo postajah.
Na kilometrski mreži pa smo imeli na voljo podatke o povprečni mesečni vrednosti
trajanja sončnega obsevanja. Tako smo celotno analizo izvedli tudi z dodatkom 12
mesečnih vrednosti trajanja sončnega obsevanja.
Dobljeni rezultat je pokazal, da trajanje sončnega obsevanja ne predstavlja neke
dodane vrednosti za razvrstitev. Spremenljivke, ki opisujejo sončno obsevanje, so
imele izrazitejše uteži le na enem od 4 faktorjev. Upoštevanje sončnega obsevanja ni
spremenilo končne slike podnebnih skupin, kvečjemu je v rezultate doprineslo nek
šum. Kaže, da je trajanje sončnega obsevanja dovolj povezano s temperaturo in
snegom, da ne pojasni dodatne prostorske raznolikosti podnebja v Sloveniji. Naš
namen pa je s čim manj spremenljivkami tem bolje opisati podnebje Slovenije, zato
smo trajanje sončnega obsevanja v nadaljevanju izpustili iz obravnave.

5.2.2

Faktorska analiza

Po enakem principu kot je opisan pri delu s podatki na postajah (poglavje 5.1.2), smo
naredili faktorsko analizo tudi na spremenljivkah, zapisanih v tabeli 5.2. Ker smo
imeli opravka z dvakrat več spremenljivkami kot pri delu s podatki na postajah,
je na vsakem faktorju visoke uteži imelo precej več spremenljivk. Posledično so
bile linearne kombinacije začetnih spremenljivk, ki so utežene z visokimi utežmi,
sestavljene iz veliko več spremenljivk.

5.2.3

Razvrščanje v skupine

Razvrščanje v skupine smo pri podatkih na pravilni mreži izvedli le z metodo voditeljev, saj je bilo 20916 enot preveč za hirerarhično metodo, kot smo to podrobneje
opisali že pri delu s točkovnimi podatki na meteoroloških postajah. Za določitev
najustreznejšega števila skupin smo izračunali več statistik, ki so podrobneje opisane v poglavju 3.3.2.1. Število skupin, ki so ga kot najbolj ustreznega ”predlagale”
te statistike, se je ujemalo s številom, ki smo ga razbrali že iz dedrograma pri delu
s točkovnimi podatki na meteoroloških postajah. Dodatno pa smo preverili, kaj se
zgodi, če razvrščanje izvedemo z več ali manj skupinami, kot so nam pokazali vsi
testi.
Med delom se je pojavila tudi ideja, ali je možno izpustiti faktorsko analizo in
se kar z vsemi začetnimi 31 spremenljivkami lotiti razvrščanja v skupine. Faktorsko
analizo smo namreč uporabili zato, da smo zmanjšali število začetnih spremenljivk
in tako zmanjšali numerično zahtevnost razvrščanja. Metodologije, pri kateri se pred
razvrščanjem opravi še faktorska analiza, so se posluževali predvsem v preteklosti,
ko računalniška zmogljivost še ni bila tako velika. Danes računalniki s tem nimajo
težav, zato smo to možnost preizkusili. Na vseh 31 spremenljivkah smo zagnali metodo voditeljev in brez težav naših 20916 enot razvrstil v skupine. A kljub temu
faktorske analize ne smemo izpustiti. Poleg zmanjšanja števila spremenljivk in s tem
optimizacije modela, je pri faktorski analizi pomembno tudi, da se med postopkom
izločijo odvisnosti med spremenljivkami. Če bi namreč imeli več podobnih spremen41
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ljivk, bi bile te prepotencirane in bi imele pri razvrščanju večjo težo. In ravno to se
zgodi, če uporabimo samo metodo voditeljev. Ta namreč ne preveri povezanosti med
vhodnimi spremenljivkami. Če program poženemo s 40 spremenljivkami, kjer eno
od prvotnih spremenljivk 10-krat ponovimo, bo metoda voditeljev sicer delovala, a
bo večkrat ponovljena spremenljivka imela večjo težo in enote ne bodo enako razvrščene v skupine, kot če to spremenljivko uporabimo samo enkrat. To pa seveda ni
sprejemljivo, metoda bi morala ob uporabi istih spremenljivk, tudi če so te večkrat
zapisane, vedno dajati iste rezultate.
Faktorska analiza je tako pomemben korak za objektivnost končnih rezultatov.
Iz velikega števila spremenljivk dobimo nov manjši nabor spremenljivk, ki nam v
zadostni meri opiše spremenljivost v vzorcu, poleg tega pa so te nove spremenljivke
tudi vsebinsko pomembne - vsaka opisuje neko specifično lastnost podnebja. Postopek, kjer najprej izvedemo faktorsko analizo in nato razvrščanje v skupine je torej
povsem ustrezen.
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Poglavje 6
Rezultati
6.1
6.1.1

Točkovni podatki z meteoroloških postaj
Faktorska analiza

Kot opisano v poglavju 5.1.3.2 smo se pri delu s točkovnimi podatki na meteoroloških
postajah na koncu odločili za kombinacijo spremenljivk, ki so še enkrat zbrane v
tabeli 6.1.
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Tabela 6.1: Končni seznam uporabljenih spremenljivk pri delu s točkovnimi podatki na
meteoroloških postajah. Upoštevano je 30-letno povprečje nanizanih spremenljivk (v večini
primerov obdobje 1981-2010, v nekaterih posebej izpostavljenih primerih pa obdobje 19611990).

Št.
1

Simbol
TpovpZIM

2

TpovpPOM

3

TpovpPOL

4

TpovpJES

5

TminJAN

6

TmaxJUL

7

deltaT

8

padZIM

9

padPOM

10

padPOL

11

padJES

12

snegZIM

13

snegPOM

14

snegPOL

15

snegJES

Opis
povprečna temperatura pozimi (december,
januar, februar)
povprečna temperatura spomladi (marec,
april, maj)
povprečna temperatura poleti (junij, julij,
avgust)
povprečna temperatura jeseni (september,
oktober, november)
povprečna minimalna temperatura najhladnejšega meseca (januarja)
povprečna maksimalna temperatura najtoplejšega meseca (julija)
razlika med maksimalno povprečno letno
temperaturo in minimalno povprečno letno
temperaturo
povprečna vsota količine padavin pozimi (december, januar, februar)
povprečna vsota količine padavin spomladi
(marec, april, maj)
povprečna vsota količine padavin poleti (junij, julij, avgust)
povprečna vsota količine padavin jeseni (september, oktober, november)
povprečna skupna višina novozapadlega
snega pozimi (december, januar, februar)
povprečna skupna višina novozapadlega
snega spomladi (marec, april, maj)
povprečna skupna višina novozapadlega
snega poleti (junij, julij, avgust)
povprečna skupna višina novozapadlega
snega jeseni (september, oktober, november)

Enota
◦
C
◦

C

◦

C

◦

C

◦

C

◦

C

◦

C

mm
mm
mm
mm
cm
cm
cm
cm

Preden smo izvedli faktorsko analizo, smo zrisali ”scree” diagram, ki nam je v
pomoč pri izbiri najustreznejšega števila faktorjev (slika 6.1). Tam kjer se krivulja lomi je najboljša izbira za število faktorjev. V programskem jeziku R funkcija
nScree() poleg krivulje ”scree” diagrama izračuna še nekaj statistik, ki nam dodatno
pomagajo pri izbiri najustreznejšega števila faktorjev (podrobnejši opis teh statistik
je zapisan v poglavju 3.2.4).
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Slika 6.1: ”Scree” diagram za primer s 15 spremenljivkami, izmerjenimi na 31 meteoroloških
postajah po Sloveniji. Na abscisni osi je nanesena zaporedna številka faktorja, na ordinatni
osi pa ustrezna lastna vrednost. Dodane so še nekatere statistike. Zelena krivulja predstavlja vzporedno analizo, rdeča optimalno koordinato, z modro pa je označen pospeševalni
faktor (te statistike so podrobneje razložene v poglavju 3.2.4).

Iz slike 6.1 smo razbrali, da skoraj vse statistike predlagajo izbiro 4 faktorjev.
Izjema je le t.i. pospeševalni faktor, ki predlaga le en faktor. Za naš primer takšna izbira nima vsebinskega pomena, saj bi namreč v en faktor ”stlačili” vse spremenljivke.
Faktorsko analizo smo tako izvedli s 4 faktorji. V R-u faktorsko analizo izračunamo s funkcijo factor.pa( ) iz paketa PSYCH, ki analizo izvede po metodi glavnih
osi. Za rotacijo smo izbrali pravokotno ”varimax” rotacijo.
Na sliki 6.2 je prikazan izpis glavnih rezultatov faktorske analize.
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Slika 6.2: Matrika faktorskih uteži, ki jo dobimo kot rezultat faktorske analize pri delu
s 15 spremenljivkami, izmerjenimi na 31 meteoroloških postajah po Sloveniji. Z rdečimi
kvadratki so označene izrazite uteži (tiste, ki so večje od 0,6 oz. manjše od -0,6).

S slike 6.2 smo razbrali, da s 4 faktorji pojasnimo 74% skupne spremenljivosti.
4 faktorji torej precej zadovoljivo opišejo 15 začetnih spremenljivk.
Največjo pozornost med rezultati smo namenili matriki faktorskih uteži ("loadings"). Iz nje preberemo, katere spremenljivke imajo na posameznih faktorjih
izrazite uteži. Faktorske uteži imajo razpon od -1 do 1. Uteži blizu -1 ali 1 kažejo,
da spremenljivka močno vpliva na faktor. Uteži blizu nič pa nakazujejo šibek vpliv
spremenljivke na faktor. Po pregledu vrednosti faktorskih uteži na sliki 6.2 smo se
odločili, da kot izrazite oz. visoke obravnavamo uteži, ki so večje od 0,6 ali manjše od
-0,6 [30] [32] [33]. Takšna izbira je namreč za naš primer vsebinsko najbolj smiselna,
temperaturne spremenljivke so tako zbrane v enem faktorju, padavinske v drugem.
itd. Največja skrb, če upoštevamo le spremenljivke z visokimi faktorskimi utežmi je
ta, da se izgubi spremenljivost podnebja, ki jo opišejo vse začetne spremenljivke, a je
ta v našem primeru nepotrebna, saj v 4 faktorje zajamemo skoraj vse spremenljivke.
Izpuščena je le ena spremenljivka in sicer snegPOL (ki opisuje višino novozapadlega
snega poleti), ki ima na vseh faktorjih neizrazite uteži. To pa je povsem logično,
saj je višina snega poleti skoraj povsod nič. Tudi brez te spremenljivke pokrijemo
zadostno mero podnebne spremenljivosti.
Faktor 1 ima visoke uteži na spremenljivkah, ki opisujejo temperaturo. Največjo utež ima TpovpPOL (0,95), sledijo pa ji TpovpPOM (0,92), TpovpJES (0,87),
TmaxJUL (0,82) ter TpovpZIM (0,60). Najmanjšo utež med temperaturnimi spremenljivkami (manjšo od vrednosti 0,6, ki smo jo postavili za mejo) pa ima spremenljivka TminJAN (0,35).
Faktor 2 ima izrazite uteži na spremenljivkah, ki opisujejo količino padavin. Uteži višje od 0,6 imajo spremenljivka padJES (0,83), spremenljivka padPOM
(0,790) ter spremenljivka padZIM (0,78). Ravno na meji pa je spremenljivka padPOL (0,60).
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Faktor 3 najbolje opišejo spremenljivke, ki predstavljajo snežne razmere.
Spremenljivka snegZIM ima visoko utež 0,98, spremenljivka snegJES 0,86, spremenljivka snegPOM pa 0,67. Zanemarljivo vrednost za našo obravnavo pa ima spremenljivka snegPOL (0,40).
Faktor 4 pa predstavlja spremeljivke, ki opisujejo letno nihanje temperature. Med seboj poveže TpovpZIM (0,72), deltaT(-0,77) ter TiminJAN (0,83).
Iz spremenljivk, ki imajo faktorske uteži višje od 0,6 ali manjše od -0,6 smo
sestavili linearne kombinacije, utežene s faktorskimi utežmi, za vse 4 faktorje.

1:

0,92 TpovpPOM + 0,95 TovpPOL + 0,87 TovpJES + 0,82 TminJAN

2 : 0,78 padZIM + 0,79 padPOM + 0,60 padPOL + 0,83 padJES
3:

0,98 snegZIM + 0,67 snegPOM + 0,86 snegJES

4:

0,72 TpovpZIM-0,77 deltaT + 0,83 TminJAN

Tako sestavljene linearne kombinacije so predstavljale nove spremenljivke, s katerimi smo v nadaljevanju izvedli razvrščanje v skupine.

6.1.2

Razvrščanje v skupine

6.1.2.1

Hierarhična metoda združevanja

Pri faktorski analizi smo število spremenljivk s 15 zmanjšali na 4, ki vsebujejo različno utežene, za obravnavo pomembne, začetne spremenljivke. Glede na vsebino 4
faktorjev podnebje razvrščamo na podlagi povprečne temperature, povprečne količine padavin, snežnih razmer in letnega nihanja temperature. Razvrščanja v skupine
smo se s 4 novimi spremenljivkami najprej lotili po hierarhični metodi združevanja.
Kot rezultat hierarhičnega razvrščanja smo dobili dendrogram (slika 6.3). Vsaka
veja predstavlja posamezno postajo (na sliki so zapisane številke postaj, imena postaj, ki sodijo k posamezni številki, so navedena v tabeli A.1 v dodatku A). Število
najbolj smiselnih skupin iz dendrogram odčitamo tako, da pogledamo, kje nivoji
združevanja kažejo čim večjo različnost med skupinami, pomemben pa je tudi vsebinski vidik. Na spodnjem dendrogramu je namreč ”skok” med nivoji največji pri 2
skupinah, a s takšno razvrstitvijo ne zajamemo pestrosti, ki jo želimo dobiti z razvrščanjem v podnebne skupine. Glede na poznavanje vsebine drevo tako prerežemo
pri 6 skupinah, ki so na sliki 6.3 ponazorjene z rdečimi štirikotniki.
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Slika 6.3: Dendrogram za primer s 15 spremenljivkami, izmerjenimi na 31 meteoroloških
postajah po Sloveniji. Na abscisni osi so nanesene številke postaj, ki jih združujemo v
skupine (pripadajoča imena postaj so zapisana v tabeli A.1 v dodatku A). Na ordinatni
osi pa je nanesena višina oz. nivo združevanja, ki je sorazmerna meri različnosti med
skupinama. Znotraj rdečih štirikotnikov so združene postaje, ki po združevanju spadajo v
isto skupino.

Postajam smo v nadaljevanju pripisali številko skupine v katero so razvrščene in
jih razvrščene po skupinah ponazorili na karti Slovenije (slika 6.4).
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Slika 6.4: Prostorski prikaz razvrstitve 31 meteoroloških postaj po Sloveniji v 6 skupin po
hierarhični metodi. Na zemljevidu so izpisane številke postaj, pripadajoča imena postaj
pa so zapisana v tabeli A.1 v dodatku A).

Skupino 1 predstavlja le ena postaja (48 - Kredarica), ki je edina postaja v visokogorju. To, da pade v povsem svojo skupino je pričakovan rezultat. V skupino
4 so razvrščene vse primorske postaje (96 - Nova Gorica, 97 - Bilje in 464 - Letališče Portorož). Svojo skupino predstavljajo tudi nižinske postaje vzhodne Slovenije
(skupina 6). Smiselno je tudi, da v skupino 2 spadajo postaje 65 - Krn, 76 - Vojsko
in 85 - Čepovan, ki vse ležijo na zelo namočenem območju dinarsko-alpske pregrade.
Nekatere skupine pa niso tako jasno izražene. Omejeni smo bili namreč s številom
postaj, predvsem pokritost južne Slovenije je bila zelo slaba.
6.1.2.2

Metoda voditeljev

Postopek razvrščanja v skupine smo ponovili še z metodo voditeljev. V R-u smo
razvrščanje z metodo voditeljev izvedli z uporabo funkcije kmeans(). Kot začetni
argument moramo zapisati v koliko skupin želimo, da so enote razvrščene. Uporabili
smo rezultat, ki smo ga za najbolj ustreznega razbrali iz dedrograma pri hierarhičnemu razvrščanju. Metoda naj 31 postaj razvrsti v 6 skupin. Kot rezultat nam
funkcija kmeans() vrne seznam postaj, ki so jim pripisane številke skupin, v katero
so bile razvrščene. Razvrščene postaje smo ponazorili na karti Slovenije (slika 6.5).
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Slika 6.5: Prostorski prikaz razvrstitve 31 meteoroloških postaj po Sloveniji v 6 skupin po
metodi voditeljev. Na zemljevidu so izpisane številke postaj, pripadajoča imena postaj pa
so zapisana v tabeli A.1 v dodatku A).

Razvrstitev se v večini ujema z razvrstitvijo po hierarhični metodi. Kredarica
predstavlja svojo skupino, primorske postaje svojo. K postajam 65 - Krn, 76 - Vojsko in 85 - Čepovan, ki vse ležijo na območju dinarsko-alpske pregrade se priključi
postaja 17 - Javorje nad Poljanami. Nekaj razlik je tudi v razporeditvi nekaterih
postaj v vzhodni Sloveniji. To je predvsem posledica delovanja same metode voditeljev, ki na tako majhnem številu enot ne da vedno najbolj optimalne rešitve. A
celostno gledano daje metoda voditeljev še vedno zadovoljive rezultate in jo lahko v
nadaljevanju pri delu s podatki v kilometrski mreži uporabimo kot edino metodo.
Zavedamo pa se, da razvrstitve s točkovnimi podatki na meteoroloških postajah
ne morejo biti povsem stabilne, saj le z 31 postajami ne zajamemo celotne prostorske
raznolikosti podnebja na območju Slovenije. Zato je pomembno, da v nadaljevanju
obravnavamo podatke na veliko bolj gosti mreži oz. zvezno v prostoru.
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6.2
6.2.1

Podatki v pravilni mreži
Faktorska analiza

Pri delu s podatki v pravilni mreži smo uporabili spremenljivke, zapisane v tabeli 5.2, poglavje 5.2.1. Postopek faktorske analize smo izvedli enako kot pri delu s
točkovnimi podatki na meteoroloških postajah. Najprej smo izrisali ”scree” diagram
z statistikami, ki nam jih v R-u izračuna funkcija nScree() (slika 6.6).

Slika 6.6: ’Scree ” diagram za primer z 31 spremenljivkami, izmerjenimi v 20916 točkah
kilometrske mreže nad Slovenijo. Na abscisni osi je nanesena zaporedna številka faktorja,
na ordinatni osi pa ustrezna lastna vrednost. Dodane so še nekatere statistike. Zelena
krivulja predstavlja vzporedno analizo, rdeča optimalno koordinato, z modro pa je označen
pospeševalni faktor (te statistike so podrobneje razložene v poglavju 3.2.4).

Ker lom krivulje ni povsem jasno izražen, nam dodatne statistike pomagajo
pri ustrezni izbiri števila faktorjev. Enako kot pri delu s točkovnimi podatki na
meteoroloških postajah, vse statistike, z izjemo pospeševalnega faktorja, predlagajo
4 faktorje. Tako smo se odločili za izvedbo faktorske analize s 4 faktorji. Izpis
glavnih rezultatov je podan na sliki 6.7.
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Slika 6.7: Matrika faktorskih uteži, ki jo dobimo kot rezultat faktorske analize pri delu z 31
spremenljivkami, izmerjenimi v 20916 točkah kilometrske mreže nad Slovenijo. Z rdečimi
kvadratki so označene izrazite uteži (tiste, ki so večje od 0,6 oz. manjše od -0,6).

S 4 faktorji smo razložili 84% skupne spremenljivosti, kar je dober rezultat. Iz
rezultatov smo izpisali še izrazite faktorske uteži. Tako kot pri delu s točkovnimi
podatki na meteoroloških postajah, smo po pregledu vrednosti uteži v matriki faktorskih uteži na sliki 6.7 odločili za izrazite uteži vzeli tiste, večje od 0,6 ali manjše
od -0,6.
Faktor 1 ima visoke uteži na skoraj vseh temperaturnih spremenljivkah: TempFEB (0,84), TempMAR (0,93), TempAPR (0,94), TempMAJ (0,93), TempJUN
(0,94), TempJUL (0,94), TempAVG (0,94), TempSEP (0,93), TempOKT (0,87),
TempNOV (0,76), TmaxJUL (0,82). Faktor 1 tako predstavlja temperaturne razmere preko leta (od februarja do novembra).
Faktor 2 ima izrazite uteži na vseh padavinskih spremenljivkah, z izjemo poletnih padavin (padJUN (0,59), padJUL (0,39) in padAVG (0,51). Vse uteži ostalih
padavinskih spremenljivk so višje od 0,81 in sicer padJAN (0,92), padFEB (0,81),
padMAR (0,90), padAPR (0,92), padMAJ (0,87)), padSEP (0,87), padOKT (0,91),
padNOV (0,91), padDEC (0,95). Faktor 2 opisuje padavinske razmere z izjemo
padavin v poletnih mesecih.
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Faktor 3 združi vse spremenljivke, ki opisujejo količino snega (snegZIM (0,713),
snegPOM (0,911), snegPOL (0,793), snegJES(0,924)), za las pa še spremenljivko
padAVG z utežjo 0,60. S faktorjem 3 so torej opisane snežne razmere.
Faktor 4 poveže preostali temperaturni spremenljivki, ki v faktorju 1 nista imeli
visokih uteži in sicer TempJAN (-0,71) in TempDEC (-0,72 ). Lahko rečemo, da
faktor 4 opisuje temperaturne razmere pozimi.
V nadaljevanju smo ponovili, kar smo naredili že pri delu s točkovnimi podatki
na meteoroloških postajah. Iz spremenljivk s faktorskimi utežmi višjimi od 0,6, smo
sestavili linearne kombinacije, utežene s faktorskimi utežmi, za vse 4 faktorje.

1 : 0,84 TempFEB + 0,93 TempMAR + 0,94 TempAPR + 0,93 TempMAJ
+ 0,94 TempJUN + 0,94 TempJUL + 0,94 TempAVG + 0,93 TempSEP
+ 0,87 TempOKT + 0,76 TempNOV + 0,82 TmaxJUL
2 : 0,92 padJAN + 0,81 padFEB + 0,90 padMAR + 0,92 padAPR + 0,87 padMAJ
+ 0,87 padSEP + 0,91 padOKT + 0,91 padNOV + 0,95 padDEC
3:
4:

0,60 padAVG+0,68 snegZIM+0,91 snegPOM+0,78 snegPOL+0,91 snegJES
−0,71 TempJAN − 0,72 TempDEC

Zgoraj zapisane linearne kombinacije so služile kot nove spremenljivke pri razvrščanju v skupine.

6.2.2

Razvrščanje v skupine

6.2.2.1

Metoda voditeljev

Pri delu s podatki v kilometrski mreži smo razvrščanje v skupine izvedli le z uporabo metode voditeljev, saj je, kot smo že omenili, hierarhično razvrščanje na 20916
enotah za program prevelik zalogaj in metode ne more izpeljati.
Pri metodi voditeljev je potrebno vnaprej določiti število skupin, v katere razvrščamo enote. Pri delu s točkovnimi podatki na meteoroloških postajah smo podatke
razvrstili v 6 skupin, saj je dendrogram pri hierarhičnem razvrščanju nakazal to kot
najboljšo izbiro. A preden smo se lotili metode voditeljev smo pogledali še nekaj
drugih metod določanja najustreznejšega števila skupin, ki so podrobneje opisane v
poglavju 3.3.2.1.
Na sliki 6.8 je ponazorjena metoda ”komolca”. Interpretacija je podobna kot pri
”scree” diagramu. Kjer ima krivulja ”komolec” (oz. kjer se lomi) je najprimernejše
število skupin. ”Komolec” ni povsem jasno izražen, se pa krivulja začne ravnati
nekje pri 6 oz. 7 skupinah.
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Slika 6.8: Grafični prikaz metode ”komolca”, ki prikazuje spremenljivost (vsoto kvadratov
razlik med elementi skupine) znotraj skupine v odvisnosti od števila skupin.

Po Bayesovem informacijskem kriteriju (BIC) izberemo za najboljšo izbiro števila skupin model, pri katerem se vrednost BIC ne spreminja več (krivulja se poravna)(slika 6.9). Na sliko smo dodali še horizontalno črto, s pomočjo katere razberemo, da se krivulja od 6. oz. 7. skupine naprej skoraj povsem poravna. Primerna
izbira skupin bi bila po tem kriteriju 6 ali 7 skupin.

Slika 6.9: Grafični prikaz vrednosti BIC v odvisnosti od števila skupin. Funkcija Mclust()
v programskem jeziku R preizkusi več modelov, ki so ponazorjeni z krivuljami različnih
barv. Na graf smo dodali še rdečo horizontalno črto, s pomočjo katere lažje razberemo
kateri modeli imajo najnižje vrednost BIC.
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Poglejmo še kriterij Calinski-Harabasz. Najbolj optimalno število skupin po tem
kriteriju je rezultat, ki ima največjo vrednost indeksa Calinski-Harabasz. S slike
6.10 lahko za najboljšo izbiro števila skupin tako razberemo 6 skupin, a ima tudi
pri 7 skupinah indeks Calinski-Harabasz visoko vrednost.

Slika 6.10: Grafični prikaz kriterija Calinski-Harabasz, ki prikazuje število skupin v odvisnosti od indeksa Calinski-Harabasz.

Metod za računanje najbolj ustreznega števila skupin je še mnogo, vendar smo
bili zaradi velikega števila podatkov omejeni. Nekaterih metod zaradi preobsežnosti
podatkov programski jezik R ni mogel izpeljati.
Numerične statistike so nakazale, da je statistično najbolj optimalna razvrstitev
v 6 do 8 skupin. Za končno odločitev o številu skupin smo razvrstitve v 6, 7 in 8
skupin preverili še vsebinsko. Kot rezultat funkcije kmeans() v R-u dobimo seznam
točk s številkami skupin, v katere so razvrščene. Prostorski prikaz porazdelitve v 6,
7 in 8 skupin smo prikazali na karti Slovenije (slike 6.11,6.12, 6.13).
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Slika 6.11: Prostorski prikaz razvrstitve 20916 točk kilometrske mreže nad Slovenijo v 6
skupin po metodi voditeljev. Podatki so iz obdobja 1981-2010.

Slika 6.12: Enako kot slika 6.11, le za 7 skupin.
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Slika 6.13: Enako kot slika 6.11, le za 8 skupin.

Razvrstitev v 6 skupin (slika 6.11) smiselno razdeli podnebje Slovenije. Ločimo primorsko regijo, zelo namočeno regijo severozahodnega dela dinarsko-alpske
pregrade, dvignjeno regijo dinarsko-alpskega sveta, regijo visokogorja, suho regijo
nižinskega sveta vzhodne in osrednje Slovenije ter rahlo višjo in malo bolj namočeno
regijo osrednje Slovenije.
Razvrstitev v 7 skupin (slika 6.12) ohrani primorsko regijo, zelo namočeno regijo zgornjega Posočja, ter obe regiji celinske Slovenije. Višji predeli, ki so bili prej
ločeni na dve skupini pa se pri razvrstitvi v 7 skupin razdelijo v tri skupine. Poleg visokogorja in sredogorja dobimo še eno regijo, ki predstavlja rahlo dvignjen svet.
Še večjo razdrobljenost po nadmorski višini dobimo pri razvrstitvi v 8 skupin
(slika 6.13). Dobimo štiri regije, ki so vezane na nadmorsko višino. Takšna podrobnejša delitev gorskega sveta pa nam ne predstavlja dodatne uporabne vrednosti.
Iz navedenega smo se odločili, da nam razporeditev v 6 skupin (slika 6.11) daje
vsebinsko najbolj uporabne rezultate. Območje Slovenije smo tako razvrstili v 6
podnebnih regij, ki so natančno opisane v poglavju 7.
Preverili pa smo še, kaj se zgodi pri zmanjševanju števila skupin. Enote smo
razvrstili v 5 in 4 skupine (sliki 6.14 in 6.15).
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Slika 6.14: Enako kot slika 6.11, le za 5 skupin.

Slika 6.15: Enako kot slika 6.11, le za 4 skupine.

Ko zmanjšujemo število skupin počasi izgubljamo vpliv padavin, vse bolj prevlada temperaturni režim. To se vidi že pri razvrstitvi v 5 skupin, ko območje
58

6.3. Časovna stabilnost razvrstitve
Pivškega podolja in Brkinov pade v enako skupino kot vzhodna Slovenija. Padavinski režim je med temi območji precej različen, so si pa območja temperaturno
zelo podobna. Pri razvrstitvi v 4 skupine pa sploh dobimo zelo temperaturno ločene
skupine. Izgubimo zelo namočeno skupino na območju dinarsko-alpske pregrade.
Del tega območja (pred pregrado) pade v primorsko skupino, saj ju vežejo podobne
temperaturne razmere, del območja (za pregrado) pa v bolj celinsko skupino, saj tu
ni več vpliva morja in so temperature nekoliko nižje. Razvrstitvi v 5 ali 4 skupine
za našo raziskavo tako nimata uporabne vrednosti.

6.3

Časovna stabilnost razvrstitve

Zanimalo nas je tudi, ali so podnebne regije, ki smo jih dobili s statističnimi metodami razvrščanja v prejšnjem poglavju, občutljive na spremenljivost podnebja, torej
če so stabilne v času. V ta namen smo razvrščanje z enako metodologijo ponovili s
podatki v kilometrski mreži za obdobje 1961–1990 in rezultate primerjali z razvrstitvijo za obdobje 1981–2010. Prostorski prikaz razporeditve v 6 podnebnih regij za
obdobje 1961-1990 je prikazan na sliki 6.16, za obdobje 1981-2010 pa na sliki 6.11,
na strani 51.

Slika 6.16: Prostorski prikaz razvrstitve 20916 točk nad Slovenijo v 6 skupin po metodi
voditeljev, podatki iz obdobja 1961-1990.

Regije so si v obeh obdobjih precej podobne med seboj. Tudi pri postopku
faktorske analize, na podatkih iz obdobja 1961-1990, so imele izrazite faktorske
uteži enake spremenljivke kot pri podatkih iz obdobja 1981-2010. Do največjih
razlik pride med regijama 2 in 5, ki sta si med vsemi regijami tudi najbolj podobni.
Prehod iz ene v drugo je počasen in blag, zato lahko že majhna razlika spremenljivke
da spremembo v regiji. Preostale regije (1, 3, 4 in 6) pa se med obdobjema skorajda
niso spreminjale in zanje lahko rečemo, da so zelo stabilne v času. Nekoliko slabša
(a še vedno precej dobra) časovna stabilnost pa velja za regiji 2 in 5.
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Poglavje 7
Podnebne regije Slovenije
Iz dobljenih rezultatov celotne analize smo v poglavju 6.2.2.1 ugotovili, da je najbolj
smiselna razvrstitev podnebja na območju Slovenije v 6 podnebnih regij. V tem poglavju smo te podnebne regije natančno opisali, opredelili njihove glavne podnebne
značilnosti ter jih poimenovali. Na koncu smo analizirali še spremembe podnebja v
posamezni regiji med obdobjema 1961-1990 in 1981-2010.
Preden smo se lotili opisa regij, pa smo nekaj časa namenili še 4 linearnim kombinacijam spremenljivk, ki smo jih dobili kot rezultat faktorske analize in so nam
nato služile kot nove spremenljivke pri razvrščanju v skupine. Čeprav 4 linearne
kombinacije spremenljivk niso ”faktorji” v pravem pomenu besede (uporabili smo le
spremenljivke pri katerih so bile faktorske uteži večje od 0,6, ostale pa zanemarili),
smo jih v nadaljevanju vseeno imenovali faktorji.
Kot smo že zapisali v poglavju 6.2.1, prvi faktor predstavlja temperaturne razmere preko leta, drugi padavinske razmere, tretji snežne razmere, četrti pa temperaturne razmere pozimi. Izrisali smo kvartilne diagrame vseh 4 faktorjev za vsako
od 6 regij. Kvartilni diagram faktorja prikazuje razpršenost vrednosti tega faktorja
med enotami znotraj posamezne regije.

60

Slika 7.1: Kvartilni diagram faktorja 1 za vseh
6 podnebnih regij.

Slika 7.2: Enako kot slika 7.1, le za faktor 2.

Slika 7.3: Enako kot slika 7.1, le za faktor 3.

Slika 7.4: Enako kot slika 7.1, le za faktor 4.

Slika 7.1 prikazuje razpršenost faktorja 1, ki predstavlja temperaturne razmere
preko leta. Najbolj topla je regija 4, vendar so temperaturne razmere znotraj te
regije precej raznolike. Precej topla je tudi regija 5, temperaturne razmere pa so
v tej regiji manj razpršene. Najhladneje je v regiji 6, vendar so temperaturne razmere znotraj regije precej raznolike in se v nekaterih predelih ujemajo z razmerami
v regiji 3. Zelo podobne pa so temperaturne razmere v regijah 1 in 2, le raznolikost temperaturnih razmer je v regiji 1 nekoliko večja od raznolikosti znotraj regije 2.
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Faktor 2, ki predstavlja padavinske razmere (slika 7.2), kaže da sta najbolj namočeni regija 1 in 6. Raznolikost padavinskih razmer znotraj regije 6 je precej večja
kot znotraj regije 1, čeprav je, v primerjavi z ostalimi regijami, ta v obeh regijah
zelo velika. Najmanj namočena je regija 5.
Če pogledamo kvartilni diagram faktorja 3, ki predstavlja snežne razmere (slika
7.3), vidimo, da izrazito največ snega pade v regiji 6, snežne razmere znotraj te regije pa so precej raznolike. Kar nekaj snega pade tudi v regiji 3, a so snežne razmere
v tej regiji manj razpršene. V ostalih regijah pade precej manj snega, najmanj v
regiji 4, tudi raznolikost snežnih razmer znotraj teh regij je zelo majhna.
Faktor 4 predstavlja temperature razmere pozimi (slika 7.4). Vse upoštevane
faktorske uteži so imele na tem faktorju negativen predznak, kar pomeni, da je v
regijah z najnižjo vrednostjo faktorja 4, v resnici najtopleje, v regijah z najvišjo
vrednostjo faktorja 4 pa najhladneje. Vidimo torej, da je pozimi najtopleje v regiji
4, temperaturne razmere v zimskih mesecih pa so, tako kot v preostalem delu leta,
precej raznolike. Precej podobne so temperaturne razmere pozimi v regijah 1 in 5,
a je razpršenost temperaturnih razmer znotraj regije 1 večja kot znotraj regije 5.
Najhladneje pa je v zimskih mesecih v regiji 6.
Opaziti je torej, da so si med seboj najbolj podobne točke regij 2 in 5, ki se delno
prekrivajo v vrednostih vseh faktorjev. Nobeni drugi dve regiji se ne ujemata tako
dobro. To pomeni, da je meja med tema regijama precej nestabilna, saj bi lahko
že majhna sprememba vrednosti začetnih spremenljivk v določeni točki povzročila
uvrstitev te točke v drugo regijo. Ne glede na to, pa je obstoj dveh ločenih regij
upravičen, saj tudi razvrstitev v 5 regij (slika 6.14) ti regiji obdrži ločeni.
V nadaljevanju smo za vseh 6 podnebnih regij izrisali grafe povprečnih vrednosti
spremenljivk v posamezni regiji. Dodali smo tudi kvartilne diagrame za nekatere
spremenljivke (slike 7.8 - 7.12). Diagramom sledijo opisi posameznih regij. Pri
vsakem opisu sta dodana še podnebni diagram ta regije za obravnavano obdobje
(1981-2010) ter podnebni diagram enakega območja za obdobje 1961-1990. S primerjavo podnebnih diagramov smo analizirali spremembe podnebja posamezne regije med obema obdobjema. Na podnebnem diagramu je prikazan letni hod mesečne
povprečne temperature zraka in višine padavin. Obe spremenljivki sta narisani na
istem diagramu, kjer je skala izbrana tako, da 0 ◦ C ustreza 0 mm, razmerje med
enotama za temperaturo in padavine pa je 1 ◦ C : 6 mm (razmerje je prilagojeno slovenskim podnebnim razmeram). Na ta način lahko z diagrama razberemo obdobje
primanjkljaja padavin (sušno obdobje) v primerih kadar so padavinski stolpci pod
temperaturno krivuljo [34]. Na vrhu podnebnega diagrama je na levi strani z rdečo
izpisana letna povprečna temperatura, na desni strani pa z modro letna povprečna
višina padavin. Nad podnebnim diagramom je z zeleno zapisana še povprečna nadmorska višina regije.
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Slika 7.5: Mesečna povprečna temperatura zraka v dolgoletnem povprečju 1981-2010 po
podnebnih regijah.

Slika 7.6: Enako kot slika 7.5, le da je prikazana mesečna povprečna višina padavin.
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Slika 7.7: Enako kot slika 7.5, le da je prikazana sezonska povprečna skupna višina novozapadlega snega.

Slika 7.8: Kvartilni diagram spremenljivke
TminJAN (dolgoletno povprečje (1981-2010)
minimalne temperature najhladnejšega meseca
(januarja)) za vseh 6 podnebnih regij.

Slika 7.9: Kvartilni diagram spremenljivke
TmaxJUL (dolgoletno povprečje (1981-2010)
maksimalne temperature najtoplejšega meseca
(julija)) za vseh 6 podnebnih regij.
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Slika 7.10: Kvartilni diagram spremenljivke deltaT (razlika med dolgoletnim povprečjem
(1981-2010) letne maksimalne temperature in dolgoletnim povprečjem (1981-2010) letne
minimalne temperature) za vseh 6 podnebnih regij.

Slika 7.11: Kvartilni diagram letne povprečne (dolgoletno povprečje (1981-2010)) temperature za vseh 6 podnebnih regij.
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Slika 7.12: Kvartilni diagram letne povprečne (dolgoletno povprečje (1981-2010)) višine
padavin za vseh 6 podnebnih regij.
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Regija 1: Vlažno podnebje hribovitega sveta

Slika 7.13: Prostorski prikaz regije 1

Slika 7.14: Podnebna diagrama regije 1 v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010.

Regija 1 (slika 7.13) zavzema južna in zahodna pobočja Julijskih Alp, dele Cerkljanskega hribovja in Bohinj v alpskem svetu, v dinarskem svetu pa Idrijsko hribovje, Banjšice, sleme Kamreškega, Trnovski gozd, Hrušico, Nanos, Podgorski kras
in Čičariji ter južne dele Snežnika in Goteniške gore. Geografska opredelitev regij
je povzeta po karti naravnogeografske regionalizacije iz Geografskega atlasa Slovenije [35]. Regija 1 vključuje razgiban relief s širokim razponom nadmorske višine
(od 170 m pa vse do 1423 m). Za to območje je značilna predvsem velika količina
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padavin skozi vse leto v primerjavi z drugimi podnebnimi regijami (slika 7.6). Tu
povprečno pade okoli 2200 mm padavin na leto z izrazitim viškom v jesenskih mesecih (novembra povprečno pade 267 mm padavin). Letni hod povprečne temperature
v primerjavi z drugimi regijam ni izrazit in se skoraj povsem ujema z letnih hodom
povprečne temperature regije 2 (slika 7.5). Razlika med maksimalno povprečno in
minimalno povprečno letno temperaturo (spremenljivka deltaT) ni izrazita v primerjavi z drugimi regijami (slika 7.10), prav tako ne izstopajo ekstremne temperature
(sliki 7.8 in 7.9). Višina snega pozimi in spomladi je razmeroma visoka (povprečno
pade skozi vso zimo 102 cm, spomladi pa 29 cm snega) in se zopet zelo dobro ujema
s sezonskim potekom višine snega v regiji 2 (slika 7.7).
Regija 1 je po več podnebnih spremenljivkah zelo podobna regiji 2, glavna razlika
med njima pa je v količini padavin. Regija 1 je veliko bolj namočena. Temperatura
v regiji 1 ima tudi blage značilnosti sredozemskega podnebja, saj je pri večini območja še čutiti vpliv morja. Ne smemo pa pozabiti na orografski vpliv, ki ga ima
dinarsko-alpska pregrada, ki poteka preko regije. Ker je glavna značilnost te regije
zelo velika namočenost, temperaturne razmere pa so značilne za rahlo dvignjen svet,
smo zanjo predlagali ime vlažno podnebje hribovitega sveta.
Nato smo preverili še, kako se je podnebje v regiji 1 spreminjalo med obdobjema
1961-1990 in 1981-2010. S podnebnih diagramov na sliki 7.14 lahko razberemo, da se
je v zadnjem obdobju (1981-2010) povprečna letna temperatura z 8, 1 ◦ C (v obdobju
1961-1990) zvišala na 8, 8 ◦ C, količina padavin pa je nekoliko upadla (z 2332 mm na
2216 mm na leto). V zadnjem obdobju so nižji viški padavin tako v pomladnih, kot
jesenskih mesecih.
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Regija 2: Zmerno podnebje hribovitega sveta

Slika 7.15: Prostorski prikaz regije 2

Slika 7.16: Podnebna diagrama regije 2 v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010.

Regija 2 (slika 7.15) se pojavlja v alpskem in dinarskem svetu, v panonskem svet
pa le na Boču. V alpskem svetu obsega zgornji del Savske ravni (severozahodno
od pritoka Kokre), Škofjeloško, Cerkljansko, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje,
posamezna območja Posavskega hribovja, Kamniško- Savinjskih Alp ter Strojne,
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Kozjaka in Pohorja, Velenjsko in Konjiško Hribovje. V dinarskem svetu se razprostira čez Krimsko hribovje z Menišijo, Notranjsko podolje, Pivško podolje, dolino
Reke, Bloke, Velikolaščansko pokrajino, območje Velike gore, Stojne in Goteniške
gore, Ribniško-kočevsko podolje, Malo goro, Kočevski Rog in Poljansko goro ter Gorjanci. Povprečna nadmorska višina regije je 636 m. Regija 2 ima skoraj identični
letni hod povprečne temperature kot regija 1 (slika 7.5). Razlika med maksimalno
povprečno in minimalno povprečno temperaturo pa je večja kot v regiji 1 (slika 7.10)
in je druga največja med vsemi regijami. To se kaže v izrazitih letnih časih v tej
regiji in odraža večjo stopnjo celinskosti podnebja v tej regiji. Količina padavin v
primerjavi z ostalimi regijami ni velika (slika 7.6). Skozi leto se pojavita dva viška
padavin, prvi v mesecu juniju, drugi pa v jesenskih mesecih, izrazit pa tudi zimski
minimum padavin. Največ snega zapade pozimi, vendar manj kot v večini dvignjenih regij (regiji 1 in 6) (slika 7.7). Snežna odeja ni nenavadna niti spomladi in jeseni
(spomladi pade povprečno 37 cm, jeseni pa 20 cm novega snega).
Regija 2 je po nekaterih značilnostih podobna regiji 1, a padavinski režim, količina padavin in amplituda letnega temperaturnega hoda kažejo na to, da se v regiji
2 znatno kažejo značilnosti celinskega podnebja. Prav tako ima regija 2 nekatere
podobne podnebne značilnosti kot regija 5. Ločuje pa ju to, da je regija 5 bolj suha
in tudi toplejša od regije 2, torej je stopnja celinskosti v podnebni regiji 5 še bolj
izrazita. Nekoliko nižja temperatura in manjša amplituda letnega temperaturnega
hoda sta značilni za dvignjen svet, zato za to regijo, tudi upoštevajoč padavinske
razmere, predlagamo ime zmerno podnebje hribovitega sveta.
Če pogledamo še spremembe podnebja v regiji 2 (slika 7.16) vidimo, da se je
povprečna letna temperatura v zadnjem obdobju (1981-2010) v primerjavi z obdobjem 1961-1990 dvignila za 0, 7 ◦ C (s 7, 8 ◦ C na 8, 5 ◦ C), letna količina padavin pa
se je zmanjšala za 55 mm. Jesenski višek padavin je bil v prvem obdobju omejen na
mesec november, v zadnjem obdobju pa se je premaknil na september in oktober.
Izrazito se je zmanjšala tudi količina padavin v mesecu juliju.
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Regija 3: Omiljeno gorsko podnebje

Slika 7.17: Prostorski prikaz regije 3

Slika 7.18: Podnebna diagrama regije 3 v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010.

Regija 3 (slika 7.17) predstavlja prehodno regijo med regijo 5 z izrazitim gorskim
podnebjem in regijo 2, ki kaže več značilnosti celinskega podnebja v dvignjenem
svetu. Zajema predele z nadmorsko višino med 706 m in 1660 m v višjih predelih alpskega in dinarskega sveta: v Julijskih Alpah (Pokljuka, Mežaklja, Jelovica),
Škofjeloškem hribovju, Karavankah, Kamniško-Savinjskih Alpah, Pohorju in delu
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Kozjaka, ter na delih Idrijskega hribovja, Trnovskega gozda, Nanosa, Hrušice in
Krimskega hribovja, na Javornikih in Snežniku ter delih Velike in Goteniške gore
ter južnem delu Notranjskega podolja. Gre za drugo najbolj hladno regijo z izrazito
nizkima minimalno in maksimalno temperaturo (slike 7.5, 7.8 in 7.9). Razlika med
maksimalno povprečno in minimalno povprečno temperaturo ni velika (slika 7.10).
Količina padavin je razmeroma visoka, a manjša kot v regijah 6 in 1 (slika 7.6).
Povprečno pade na leto okoli 1839 mm padavin. Snežna odeja pa je v primerjavi
s preostalimi regijami druga najdebelejša, pozimi povprečno pade okoli 170 cm novega snega, 94 cm ga pade tudi spomladi, jeseni pa nekoliko manj (46 cm) (slika 7.7).
Padavinski režim je v tej regiji zelo podoben gorskemu, a kot rečeno je količina
padavin manjša kot v regiji 1 (saj je to območje v zavetrju dinarsko-alpske pregrade)
in regiji 6, ki ima izrazit gorski padavinski režim. Tudi temperaturne razmere so
zelo blizu gorskim, a niso tako ekstremne, zato smo za podnebno regijo 3 predlagali
ime omiljeno gorsko podnebje.
Če primerjamo še podnebna diagrama območja, ki ga zajema regije 3 iz obdobja
1961-1990 in obdobja 1981-2010 (slika 7.18) lahko vidimo, da se je povprečna letna
temperatura med obdobjema zvišala za 0, 7 ◦ C, povprečna letna količina padavin
pa zmanjšala s 1929 mm na 1839 mm. Vidimo pa tudi nekaj sprememb v padavinskem režimu. V obdobju 1961-1990 je največ padavin padlo v mesecu novembru,
v obdobju 1981-2010 pa je se je količina padavin v novembru znižala, v septembru
in oktobru pa zvišala. Jesenski višek, ki je bil prej omejen na november, se je v
zadnjem obdobju znižal in razširil na vse tri jesenske mesece.
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Regija 4: Omiljeno sredozemsko podnebje

Slika 7.19: Prostorski prikaz regije 4

Slika 7.20: Podnebna diagrama regije 4 v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010.

Regija 4 (slika 7.19) zajema večino sredozemskega sveta z dodatkom Kambreškega ob dolini Idrije in Soče ter Vremščice in brez Podgrajskega podolja s Čičarijo
in Podgorskega krasa ter delov doline Reke. Povprečna nadmorska višine regije je
292 m. Gre za regijo, kjer ima velik vpliv morje. Ta regija ima med vsemi regijami
najvišjo temperaturo skozi vse leto (slika 7.5). Razlika med maksimalno povprečno
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in minimalno povprečno temperaturo pa je precej majhna (slika 7.10). Značilna
je visoka minimalna temperatura v hladni polovici leta (slika 7.8), kot tudi visoka
maksimalna temperatura v topli polovici leta (slika 7.9). Količina padavin je nizka,
na leto pade povprečno okoli 1450 mm padavin (slika 7.6). Poleti v tej regiji pade
najmanj padavin. Snežne odeje pa skorajda ni oz. je povprečna vsota višine novozapadlega snega skozi zimo 19 cm (slika 7.7).
V tej regiji so izražene nekatere značilnosti sredozemskega podnebja. Temperaturni režim je namreč skoraj enak sredozemskemu. Padavin pa je nekoliko več kot
je značilno za sredozemsko podnebje, njihov višek je jeseni, medtem ko je za tipično
sredozemsko podnebje bolj značilen zimski višek. Za to podnebno regijo smo predlagali ime omiljeno sredozemsko podnebje.
Pogledali smo si še spremembe podnebja v tej regiji med obdobjema 1961-1990 in
1981-2010 (slika 7.20). Razberemo, da se je povprečna letna temperatura z 11, 2 ◦ C
zvišala na 11, 9 ◦ C, povprečna letna količina padavin pa se je znižala za 74 mm (z
1524 mm na 1450 mm). Tudi v regiji 4 se je nekoliko spremenil padavinski režim.
Količina padavin se je v zadnjem obdobju v novembru rahlo znižala, v septembru in
oktobru pa zvišala. V prvem obdobju je v mesecu juliju nakazana suša (padavinski
stolpci so pod temperaturno krivuljo), v obdobju 1981-2010 pa se je sušno obdobje
še poglobilo in razširilo tudi v avgust.
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Regija 5: Omiljeno celinsko podnebje

Slika 7.21: Prostorski prikaz regije 5

Slika 7.22: Podnebna diagrama regije 5 v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010.

Regija 5 (slika 7.21) zavzema celotni panonski svet Slovenije z izjemo Boča, poleg tega pa še: dele doline reke Drave in Mislinje, Ložniško in Hudinjsko gričevje,
Savinjsko ravan, nižje dele Posavskega hribovja, Savsko ravan a le do reke Kokre,
Ljubljansko barje, Dolenjsko podolje, Raduljsko hribovje, Novomeško pokrajino,
Suhe krajine in Dobrepolje, Belo krajino in del doline ob reki Kolpi. To je svet z
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nadmorsko višino med 131 m in 650 m. Gre za najbolj celinsko in najbolj suho
regijo med vsemi (slika 7.6). Povprečna letna količina padavin je le okoli 1000 mm.
Je tudi druga najtoplejša regija (slika 7.5). Poleti je lahko maksimalna temperatura
zelo visoka (slika 7.9). Po drugi strani pa se lahko pozimi minimalna temperatura,
ob dolgem anticiklonalnem vremenu, spusti precej nizko (slika 7.8). Med vsemi
regijami je v tej regiji največja razlika med maksimalno povprečno in minimalno
povprečno temperaturo (slika 7.10). Kljub temu, da regija 5 od vseh regij zavzema
največje območje, je temperaturno zelo enotna (prostorska spremenljivost povprečne
temperature je zelo majhna in med vsemi regijami najmanjša) (slika 7.11). Snežne
odeje ni veliko, povprečno pozimi pade okoli 72 cm novega snega, jeseni in spomladi
pa med 10 in 15 cm (slika 7.7).
Tako temperaturni kot padavinski režim v regiji 5 sta zelo značilna za celinsko
podnebje, s tem, da sta sušnost in amplituda temperaturnega hoda v svetovnem
merilu milo izražena. Zato za podnebno regijo 5 predlagamo ime omiljeno celinsko podnebje.
Nato smo preverili še kako se je podnebje regije 5 spreminjalo med obdobjema
1961-1990 in 1981-2010 (slika 7.22). Povprečna letna temperatura je v zadnjem
obdobju višja za 0, 7 ◦ C (z 9, 4 ◦ C na 10, 1 ◦ C), količina padavin pa nižja za dobrih
28 mm (z 1117 mm na 1089 mm). V prvem obdobju poleti v regiji 5 ni bilo sušnega
obdobja, v zadnjem obdobju pa je suša možna v mesecu juliju, saj se je količina
padavin v tem mesecu precej znižala, temperatura pa kar za dobro stopinjo zvišala.
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Regija 6: Gorsko podnebje

Slika 7.23: Prostorski prikaz regije 6

Slika 7.24: Podnebna diagrama regije 6 v obdobjih 1961-1990 in 1981-2010.

Regija 6 (slika 7.23) predstavlja najvišje predele v Julijskih in Kamniško-Savinjskih
Alpah, Karavankah in Snežniku. Sem spada večina vrhov nad 1135 m nadmorske
višine. Povprečna nadmorska višina v regiji je 1734 m. To je najbolj hladna regija
Slovenije, z najnižjima povprečno in ekstremno temperaturo skozi vse leto (slike 7.5,
7.8 in 7.9). Regija 6 je tudi najbolj namočena skozi vse leto (slika 7.6), z izrazitim
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viškom v novembru, ko povprečno pade 311 mm padavin. Zaradi velikega razpona
v nadmorski višini, je v tej regij tudi velik razpon v količini padavin kot tudi v
temperaturi (slika 7.12). A velika razlika v količini padavin ni le posledica razlike
v nadmorski višini, ampak so zelo velike razlike v količini padavin med zahodnim
predelom te regije, kjer pade veliko padavin in vzhodnim predelom, kjer pade manj
padavin. Regija 6 ima tudi najdebelejšo in najdlje trajajočo snežno odejo (slika 7.7).
Povprečno pade skozi vso zimo okoli 253 cm snega.
V tej regiji se najbolj izrazito kažejo značilnosti gorskega podnebja, tako smo za
podnebno regijo 6 predlagali ime gorsko podnebje.
Na podnebnih diagramih na sliki 7.24 smo prikazali še kako se je spreminjalo
podnebje v regiji 6 med obdobjema 1961-1990 in 1981-2010. Razberemo, da se je
povprečna letna temperatura med obdobjema zvišala z 2, 5 ◦ C na 3, 1 ◦ C. Povprečna
letna količina padavin pa je v zadnjem obdobju v primerjavi s prvim obdobjem za
163 mm nižja. Količina padavin v tej regiji se je v zadnjem obdobju močno znižala
predvsem v zimskih mesecih. Spomladanski višek se ni bistveno spremenil. Nekoliko
pa se je spremenil padavinski režim v jesenskih mesecih, količina padavin v novembru
se je znižala, v septembru in oktobru pa zvišala.
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Slika 8.1: Prostorski prikaz podnebnih tipov, ki smo jih določili za območje Slovenije.

Namen te magistrske naloge je bil karseda objektivno, samo z uporabo podnebnih podatkov, s statističnimi metodami razvrščanja v skupine, določiti podnebne
regije Slovenije.
Slovenija leži na stiku štirih velikih naravnih enot: Alp, Dinarskega gorstvo, Panonske nižine in Sredozemlja. Podnebje je tako mešanica vplivov gorskega, sredozemskega in celinskega podnebja. Globalne razvrstitve dajejo na lokalnih študijah,
sploh pa na tako razgibanem območju kot je Slovenija, preveč grobe rezultate. Zaradi potrebe po bolj podrobni razdelitvi podnebja Slovenije je bilo v preteklosti v
slovenskem prostoru že narejeno nekaj poskusov novih razvrstitev podnebja. Najbolj uspešna in največkrat citirana je določitev podnebnih tipov Slovenije avtorja
Darka Ogrina. A vsem preteklim razvrstitvam podnebja je skupno to, da poleg
podnebnih podatkov, upoštevajo tudi vegetacijske značilnosti in/ali kulturno izrabo
79

Poglavje 8. Zaključek
pokrajine. Ker so bile vse narejene na prostorsko redkih točkovnih podnebnih podatkih, so meje med regijami v veliki meri določene subjektivno.
Ker pa imamo danes na voljo podnebne podatke za vse glavne podnebne spremenljivke v pravilni kilometrski mreži, ki pokriva celotno Slovenijo, je bilo tako
mogoče narediti objektivno razvrstitev in opredelitev podnebnih regij s statističnim
pristopom. Razvrstitev v podnebne regije smo izvedli s kombinacijo dveh statističnih
metod. Najprej smo na podatkih izvedli faktorsko analizo, ki ji je sledilo razvrščanje
v skupine po metodi voditeljev. Uporabljene metode so torej objektivne, znotraj
samega procesa pa so bile na nekaterih korakih (npr. določitev meje za faktorske
uteži itd.) zahtevane posamezne subjektivne odločitve, ki pa kljub vsemu temeljijo
na poznavanju regionalnih podnebnih razmer.
S predhodno analizo podatkov smo določili ključne podnebne spremenljivke, na
podlagi katerih smo opredelili podnebne regije. Začetnih spremenljivk je bilo 31 in
te smo s faktorsko analizo zmanjšali na 4 spremenljivke oz. faktorje. Prvi faktor
predstavlja temperaturne razmere čez leto (februar do november). Drugi faktor opisuje padavinske razmere. Faktor 3 predstavlja snežne razmere. Faktor 4 pa opisuje
temperaturne razmere pozimi. Ti faktorji so predstavljali nove spremenljivke, ki
smo jih uporabili pri razvrščanju v skupine.
Ugotovili smo, da na območju Slovenije najbolj smiselno in reprezentativno razvrstitev predstavlja razvrstitev v 6 podnebnih skupin oz. regij. Z razvrščanjem v
več kot 6 regij dobimo večjo razdrobljenost regij po nadmorski višini, kar nam ne
predstavlja neke dodatne podnebne informacije. Pri razvrščanju v manj kot 6 regij
pa imajo padavine vse manjši, temperature pa vse večji vpliv. Pri razvrstitvi v 4
regije dobimo povsem temperaturno ločene skupine, kar pa za našo raziskavo nima
uporabne vrednosti.
Z razvrstitvijo podnebja Slovenije v 6 podnebnih regij dobimo primorsko regijo,
zelo namočeno regijo severozahodnega dela dinarsko-alpske pregrade, dvignjeno regijo dinarsko-alpskega sveta, regijo visokogorja, suho regijo nižinskega sveta vzhodne
in osrednje Slovenije ter višjo in malo bolj namočeno regijo osrednje Slovenije. Za
te dobljene podnebne regije smo predlagali naslednja imena: omiljeno sredozemsko podnebje, vlažno podnebje hribovitega sveta, omiljeno gorsko podnebje, gorsko
podnebje, omiljeno celinsko podnebje ter zmerno podnebje hribovitega sveta.
Naša razvrstitev podnebja Slovenije se dokaj dobro ujema s podnebnimi tipi,
ki jih je za območje Slovenije določil Darko Ogrin. Med njima pa je nekaj razlik.
Prva je že ta, da je Ogrin za območje Slovenije določil 9 podnebnih tipov. Po naši
razvrstitvi se na območju Primorske kaže zelo enotna regija, medtem ko je Ogrin
primorsko podnebno regijo razdelil na obalni in zaledni del. Za gorski svet je Ogrin
določil 3 tipe podnebja, pri nas pa se kažeta le 2. Dodatno regijo v gorskem svetu
smo sicer dobili, ko smo izvedli razvrstitev v 7 regij, a kot smo že omenili, dodatna
regija ne doprinese k uporabnosti. V gorskem svetu namreč ni dovolj meteoroloških
postaj in so točke kilometrske mreže tu manj zanesljive, tako sta nam 2 gorski regiji
povsem zadosti. Celinski del pri obeh razvrstitvah je precej podoben. Največja
razlika med razvrstitvama pa je naša regija 1, ki je na račun velike količine padavin
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posebej izpostavljena, Ogrin pa tega območja ob dinarsko-alpski pregradi ni posebej
izločil. A celostno gledano si razvrstitvi nista tako različni. Meje med regijami so si
pravzaprav zelo podobne. Tako lahko za obe razvrstitvi sklepamo, da sta stabilni.
Večji del magistrske naloge je bil namenjen proučevanju prostorskega vidika podnebja na območju Slovenije. V zadnjem delu pa smo nekaj časa namenili tudi študiju
časovnega vidika podnebja Slovenije. Zanimalo nas je, kako stabilna je naša dobljena
razvrstitev podnebja v času, če vemo, da se podnebje spreminja. Celotno analizo
smo zato izvedli tudi na podatkih v pravilni mreži iz obdobja 1961-1990. Dobljeno
razvrstitev smo primerjali z razvrstitvijo iz prvotno obravnavanega obdobja (19812010). Ugotovili smo, da sta si razvrstitvi precej podobni med seboj. Meje med
regijami so se le malo spremenile, najbolj v regijah za katere smo že ugotavljali, da
so si bolj podobne in je prehod med njimi zelo neizrazit (regiji 2 in 5). Analizirali pa
smo tudi spremembe podnebja v vsaki posamezni regiji med obdobjema 1961-1990
in 1981-2010. Ugotovili smo, da je znotraj vsake od 6 regij prišlo do precejšnjih
podnebnih sprememb. Temperatura se je v vseh regijah zvišala, količina padavin
znižala, v nekaterih regijah pa je prišlo tudi do sprememb padavinskega režima.
Podnebje znotraj regij se torej v času spreminja, medtem ko se sama opredelitev
regij v času le malo spreminja..
Naša nova razvrstitev podnebnih regij dobro opisuje podnebne značilnosti obravnavanega 30-letnega obdobja, nikjer v analizi pa nismo upoštevali spremenljivosti
in spreminjanja podnebja. Na tem mestu se nam tako odpira vprašanje ali je taka
razvrstitev uporabna za določitev npr. referenčnih podnebnih postaj, ki naj bi spremljale podnebno spremenljivost in spremembe. Dejstvo je, da pri naši razvrstitvi
nismo upoštevali nobene mere časovne spremenljivosti in tako ne moremo reči, če se
spremenljivost podnebnih spremenljivk v prostoru obnaša enako kot same podnebne
spremenljivke. Zato predlagamo, da se v prihodnosti posvetimo še študiju regionalizacije podnebja na podlagi sprememb in spremenljivosti, že v tej magistrski nalogi
uporabljenih, podnebnih spremenljivk. Mere spremenljivosti, ki bo se pri tem lahko
uporabile so trendi in medletna spremenljivost.
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Dodatek A

Tabela A.1: Osnovni podatki o 31 meteoroloških postajah, ki so bile uporabljene v prvem
delu magistrske naloge. Vrednosti x in y v tabeli predstavljata geografsko širino in dolžino
v Gauss–Krügerjevih koordinatah, z pa nadmorsko višino v metrih.

Številka
8
17
48
51
65
76
85
96
97
136
197
203
205
223
234
249
257
264
268
274
301
309
311
321
331
334
349
355
403
452
464

Ime
BRNIK - LETALIŠČE
JAVORJE NAD POLJANAMI
KREDARICA
RATEČE
KRN
VOJSKO
ČEPOVAN
NOVA GORICA
BILJE
POSTOJNA
VRHINKA
LIPOGLAV
SEVNO
PLANINA NAD SEVNICO
GORNJI LENART
NOVO MESTO
ČRNOMELJ - DOBLIČE
ROGAŠKA SLATINA
CELJE - MEDLOG
MOZIRJE
SLOVENSKE KONJICE
STARŠE
MARIBOR - LETALIŠČE
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
POLIČKI VRH
GORNJA RADGONA I.
PODGRADJE
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN
LESCE
LISCA
PORTOROŽ - LETALIŠČE
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x
459693
436846
411847
401574
396926
415450
406758
395903
393617
437588
442091
472676
494556
532059
544825
514163
511774
550015
517778
497156
532860
559215
552739
508908
553635
575863
594145
591549
436842
522410
392163

y
119393
112856
137865
151142
122413
98448
101105
91028
84389
69412
91101
94502
93086
106502
87350
73066
46206
121904
121400
132721
133333
147302
148632
149509
166510
170429
151109
168258
136023
102663
37707

z
364
690
2514
864
910
1067
593
113
55
533
310
524
545
575
150
220
157
250
241
340
330
240
264
444
280
232
272
186
515
947
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