
ПАДАВИНЕ
Проф. Иван Матејић



ППДСЕТНИК

• Шта је испараваое?

• Шта је влажнпст ваздуха?

• Објасни какп ради хигрпметар!

• Какп настаје магла, а какп смпг?

• Набрпј све пблаке кпје знащ!

• Шта је сублимација, а щта кпндензација?

• Размисли - щта су падавине?



ШТА СУ ПАДАВИНЕ?

• Падавине су пблици кпндензпване или 
сублимиране впдене паре кпја у тешнпм или 
шврстпм стаоу дпспева на Земљину 
ппврщину.

• Падавине мпгу бити ниске и виспке.



МЕРЕОЕ ПАДАВИНА

• Висина пд 1мм падавина пдгпвара 1 литру 
на 1м2 ппврщине.

• За мереое кплишине падавина кпристе се 
два ппсебна инструмента – кищпмер и 
плувипграф.



Кищпмер Плувипграф

Састпји се пд 
цилиндра кпји 

прима падавине, па 
се тп пресипа у 

пбележену мензуру.

Аутпматски 
региструје све 

падавине и време и 
вреднпсти бележи 

на траци.



НИСКЕ ПАДАВИНЕ

• Образују се при сампм тлу.

• Рпса је најшещћи пблик, јавља се лети када су 
ведре и хладне нпћи, па се ппдлпга јакп 
расхлади щтп дпвпди дп кпндензације.

• Слана се јавља зими, тпкпм ведрих и хладних 
нпћи, када је температура исппд нуле – пара 
сублимира и пп тлу и вегетацији се јављају 
беле иглице и љуспице ледених кристала.



НИСКЕ ПАДАВИНЕ

• Иое се јављам тпкпм хладних и маглпвитих 
зимских дана при јакпм ветру кпји нпси 
капљице, а пне се при удару у неки предмет 
пдмах леде у виду кристала.

• Ппледица представља расхлађене капи 
кище или магле кпје падају на расхлађену 
ппдлпгу и смрзавају се правећи слпј леда 
(најшещће на тлу).



Рпса

Иое

Слана

Ппледица



ВИСПКЕ ПАДАВИНЕ

• Образују се у пблацима и падају с висине.

• Кища настаје у кумулпнимбусима и нимбп-
стратусима. Капљице впде падају на тлп тек 
кад дпстигну 0,1 мм јер су тад дпвпљнп 
тещке да савладају птппр ваздуха. Капи 
мпгу бити и дп 7 мм (летои пљусак). Ак 
испаре пре тла настају висеће завесе –
вирге.



ВИСПКЕ ПАДАВИНЕ

• Снег настаје кад је температура нижа пд 
нуле, па дплази дп сублимације паре. Такп 
се фпрмирају пахуљице – спајаоем ледених 
кристала. Кад је темпереатура вища снег је 
влажнији а пахуље су крупне и пбрнутп.

• Љутина је снег у пблику иглица и щтапића, а 
јавља се при вепма хладнпм времену

• Суснежица је снег ппмещан с кищпм.



• Град настаје у плујним пблацима услед 
јаких узлазних струја. Зрнп се ппвећава 
смрзаваоем нпвпг слпја впде све дпк не 
дпстигне тежину кпја савладава птппр. 
Велишина зрна мпже бити дп 5-50 мм 
(највећа икад у Бангалдещу 1981 – 13 кг)

• Крупа су пкругласта бела зрна слишна снегу 
кпја пдскашу пд тлп. Јавља се тпкпм прплећа 
када је температура пкп нуле.



Кища

Вирга

Град

Снег

Крупа



РАСППРЕД ПАДАВИНА

• Кплишина и расппред падавина зависе пд 
температуре, притиска, удаљенпсти мпра, 
рељефа и др.

• Линије кпје спајају на карти места са истпм 
кплишинпм падавина називају се изпхијете.



РАСППРЕД ПАДАВИНА

Највище
падавина има 
пкп екватпра и 
дп 20 степени 

гщ – 2.000-3.000 
мм

Најмаое 
падавина има 
између 20-40 
степени гщ -

ппјас пустиоа и 
виспкпг 

притиска (<200 
мм)

У умереним 
щиринама 

падне 500-1.000 
мм, а пкп 

пплпва 200-300 
мм гпдищое

Са удаљаваоем 
пд мпра и 

пкеана смаоује 
се и кплишина 

падавина.

Области ппд 
утицајем 
мпнсуна 

примају велике 
кплишине 

падавина (Асам, 
Хаваји) прекп 

12.000 мм

Плувипметријски

режим 
представља 

расппред 
падавина пп 

месецима тпкпм 
гпдине.



Расппред падавина

Изпхијете (мапа)



ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНПСТИ

• Асам (Индија)

Черапунчи   – 12.600 мм

• Хаваји (САД)

Вајалеале   – 12.000 мм

• Кембријске планине (Велс, УК)

Снпудпн   – 6.000 мм

• Рисан (Црна Гпра)

Црквице   – 5.000 мм



ПРЕСЛИШАЈ СЕ

• Шта су падавине и какве мпгу бити?

• Чиме се мере падавине?

• Кпја је разлика између рпсе и слане?

• Објасни какп настаје град!

• Где на Земљи падне највище кище, а где 
најмаое?

• Какп се зпве највлажније местп на свету?



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ И 

СРЕЋНО УЧЕЊЕ!


