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Izvleček
Uporaba daljinsko zaznanih posnetkov pri proučevanju spreminjanja mestnega
toplotnega otoka v Ljubljani
Mestni toplotni otok je značilen pojav za mesta, ki imajo višjo temperaturo od okolice, je eden
najbolj raziskanih pojavov v klimatogeografiji in pomembno vpliva na kakovost življenja v
mestih. Poleg tradicionalnih terenskih meritev postaja uporaba satelitskih posnetkov vse bolj
množična. V nalogi proučujemo mestni toplotni otok z geografskimi informacijskimi sistemi,
vhodni podatek pa so daljinsko zaznane slike satelitov Landsat TM 5 in Landsat 8 OLI/TIRS.
Pri izdelavi časovnih serij uporabljamo različne metode, ki omogočajo spremljanje pojava.
Spremljanje pojava v daljšem časovnem obdobju nam pomaga razumeti prostorski vzorec
sprememb, prepoznavanje najtoplejših območij pa predstavlja temelje za izdelavo blažilnih
ukrepov in ustreznih prostorskih načrtov. Obravnavano območje je Mestna občina Ljubljana.
Ključne besede: mestni toplotni otok, daljinsko zaznavanje, GIS, klimatogeografija, Landsat.

Abstract
The use of remotely sensed imagery in the study of changing of urban heat island in
Ljubljana
The urban heat island is a characteristics phenomenon in cities which have higher temperature
than its surroundings, and is one of the most studied phenomena in Climate geography and has
a significant impact on the quality of life in cities. In addition to the traditional field
measurements the use of satellite imagery is becoming widely used. In the master's thesis we
are researching the urban heat island with geographic information systems, input data are
remotely sensed imagery of satellites Landsat TM 5 and Landsat 8 OLI/TIRS. For creating a
time series we used a variety of methods, which allowed monitoring of the urban heat island.
Monitoring the phenomenon over time helps us to understand the spatial pattern of changes.
Identifying the warmest areas is the basis for making mitigation actions and the relevant
planning concepts. The studied area is the Municipality of Ljubljana.
Key words: urban heat island, remote sensing, GIS, climate geography, Landsat.
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1. Uvod
Mestni toplotni otok spada med najbolj proučevane pojave v klimatogeografiji. Njegova
osnovna značilnost je, da se mesto bolj ogreje kot mestna okolica (Eriksen, 1976; cv: Jernej,
2000). Prvi, ki se je ukvarjal s proučevanjem, je bil Luke Howard v letih 1801–1841, ko je
proučeval vreme oziroma podnebje Londona (Landsberg, 1981). Tradicionalne metode so
mestni toplotni otok proučevale s pomočjo meritev temperature zraka na meteoroloških
postajah, saj so v razvitih državah na voljo dolgi in kakovostni nizi meteoroloških podatkov.
Kljub temu pa je v urbanih okoljih število postaj premajhno, da bi opisali spremenljivost
toplotnega otoka v mestih (Holderness in sod., 2013).
Prve študije o uporabi toplotnih posnetkov pri analizi mestnega podnebja segajo v osemdeseta
leta 20. stoletja. Prvi, ki je dokazal, da lahko toplotni otok prepoznamo z uporabo satelitskih
posnetkov, je bil Rao leta 1972 (Rao, 1972; cv: Xu, Qin, Wan, 2010). Prvotne analize so
proučevale pojav na regionalni ravni z uporabo NOAA-AVHRR (ločljivost 1 km). Z razvojem
tehnologije se je povečevala tudi prostorska ločljivost satelitov, zato so bile omogočene analize
tudi na lokalni ravni (npr. Landsat TM 5) (Xu, Qin, Wan, 2010).
V sodobnem času so na voljo ogromne količine podatkov različnih satelitov (npr. ASTER,
AVHRR, MODIS, ATLAS, EUMETSAT, Landsat TM, ETM+ in OLI/TIRS itd.), ki imajo
različno prostorsko in časovno ločljivost. Podatki nekaterih satelitov so brezplačni, druge je
treba plačati. Tudi prostorska pokritost je omejena. Slabost večine satelitov je tudi, da ne
omogočajo opazovanja urnega ali dnevnega spreminjanja toplotnega otoka.
Znanstveniki v zadnjih desetletjih opozarjajo na naraščanje temperatur in vse daljša obdobja
vročinskih valov. Vročinski valovi še posebej prizadenejo mesta, saj mestna tla in zgradbe
akumulirajo toploto in se ogrejejo bistveno bolj kot mestna okolica. Sinteza ugotovitev,
pridobljenih s terenskimi meritvami in analizo satelitskih posnetkov, tako pomaga k boljšemu
razumevanju mestnega toplotnega otoka (Mohan in sod., 2013).
V magistrskem delu smo preizkusili nekatere metode, ki jih lahko uporabimo pri opazovanju
sprememb mestnega toplotnega otoka. Metode (nadzorovana klasifikacija območja z uporabo
satelitskih posnetkov, izdelava temperaturnih profilov, računanje intenzitete mestnega
toplotnega otoka in korelacije temperature Zemljinega površja z indeksoma vegetacije in
pozidanosti ter primerjava izračunanih temperatur površja s podatki o izmerjeni temperaturi
zraka Agencije Republike Slovenije za okolje) temeljijo na uporabi geografskih informacijskih
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sistemov. V posebnem poglavju rezultate kvantitativno analiziramo, na koncu pa ovrednotimo
ustreznost uporabljenih metod in pridobljene rezultate.

1.1. Namen
Namen magistrskega dela je s pomočjo geoinformacijskih orodij analizirati izbrane daljinsko
zaznane posnetke ter s tem prispevati k poznavanju pojava mestnega toplotnega otoka v Mestni
občini Ljubljana. Postopek temelji na uporabi daljinsko zaznanih posnetkov satelitskih
sistemov Landsat TM 5 in Landsat 8 OLI/TIRS. Analizirali smo temperaturne spremembe
površja za izbrane časovne prereze v obdobju 1984–2013 in primerjali izračunane vrednosti
temperature med posameznimi območji.

1.2. Cilji
Za dosego namena naloge smo si v okviru raziskave zastavili naslednje cilje:
1. Pregledati literaturo o mestnem toplotnem otoku. Za izbrane primere iz slovenske in
tuje literature smo pregledali dosedanje raziskave in navedli glavne ugotovitve.
2. Pridobiti toplotne posnetke satelitov Landsat TM 5 in Landsat 8 OLI/TIRS za izbrane
dneve: 5. 8. 1984, 15. 8. 1988, 5. 8. 1993, 26. 7. 2001, 10. 8. 2003, 5. 8. 2007 (Landsat
TM 5), 5. 8. 2013 in 18. 7. 2014 (Landsat 8 OLI/TIRS).
3. Izdelati nadzorovano klasifikacijo pokrovnosti oziroma rabe tal območja, izbrati
lokacije, za katere poznamo dejansko pokrovnost, ter izdelati grafični prikaz
spreminjanja temperature Zemljinega površja za izbrana časovna stanja 5. 8. 1984, 15.
8. 1988, 5. 8. 1993, 26. 7. 2001, 10. 8. 2003, 5. 8. 2007 in 5. 8. 2013.
4. Za vsako izmed kategorij pokrovnosti izračunati povprečno temperaturo Zemljinega
površja in primerjati spremembe temperature med območji med izbranimi dnevi 5. 8.
1984, 15. 8. 1988, 5. 8. 1993, 26. 7. 2001, 10. 8. 2003, 5. 8. 2007 in 5. 8. 2013.
5. Izdelati temperaturne profile proučevanega območja in z reklasifikacijo temperaturnih
vrednosti v ustrezne razrede ugotoviti spremembo prostorske oblike mestnega
toplotnega otoka.
6. Prepoznati lokalna podnebna območja, zanje izračunati korelacijo med temperaturo
Zemljinega površja, NDVI (vegetacijski indeks normirane razlike) in NDBI (pozidani
indeks normirane razlike) ter intenziteto mestnega toplotnega otoka.
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1.3. Hipoteze
Preverili smo 6 delovnih hipotez.
V zadnjih desetletjih človek s svojimi aktivnostmi v ozračje spušča ogromne količine
ogljikovega dioksida (CO2), kar je po mnenju številnih znanstvenikov eden izmed glavnih
razlogov za podnebne spremembe.
1. hipoteza: S toplotnimi posnetki daljinskega zaznavanja lahko, podobno kot z
meteorološkimi podatki, spremljamo segrevanje površja od začetka obravnavanega
obdobja, leta 1984.
Drugi del naloge se osredotoča na spremljanje prostorske oblike mestnega toplotnega ter
primerjavo dnevnega in nočnega stanja. V ta namen smo uporabili dva postopka: klasifikacijo
temperaturnih vrednosti z uporabo standardnega odklona in izdelavo temperaturnih profilov.
2. hipoteza: Mestni toplotni otok ima enako prostorsko obliko podnevi in ponoči.
Zadnji del obravnava računanje intenzitete toplotnega otoka z uporabo satelitskih posnetkov in
izračun korelacije temperature Zemljinega površja z NDVI in NDBI.
3. hipoteza: Intenziteta toplotnega otoka je večja ponoči kakor podnevi.
4. hipoteza: Mestno središče je najtoplejši del občine.
5. hipoteza: Višje vrednosti NDVI pomenijo nižje temperature Zemljinega površja.
6. hipoteza: Višje vrednosti NDBI pomenijo višje temperature Zemljinega površja.
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2. Teoretična izhodišča
2.1. Mestno podnebje in mestni toplotni otok
Mestno podnebje označuje modificirano podnebje, ki se oblikuje zaradi medsebojnega učinka
pozidave in njenih vplivov (umetno proizvedena energija, povečano število prašnih delcev in
drugih škodljivih snovi v zraku) ter značilnosti lokalnega in regionalnega podnebja. Na
specifičnost mestnega podnebja vplivajo spremenjeno lokalno podnebje in visok delež
pozidanosti, kajti betonske in asfaltne površine imajo drugačne fizikalne lastnosti kot
nepozidane površine. Eden najbolj značilnih pojavov mestnega podnebja je mestni toplotni
otok. Mestni toplotni otok je meteorološki pojav v večjih mestih (strnjenih pozidanih
površinah), kjer so temperature zraka opazno višje kot v okolici. Razlike so običajno precej
večje ponoči kot podnevi ter v poletnem in zimskem času. Pojav je najizrazitejši v jasnem in
mirnem radiacijskem tipu vremena. Iz tega izhaja dejstvo, da imajo pozidane površine v
primerjavi z nepozidanimi pozitivno temperaturno anomalijo (Oke, 1987).
Ločimo tri vrste mestnega toplotnega otoka (Voogt, 2016):
•

»(jedrna) plast toplotnega otoka tik nad stavbami« (canopy layer heat island – CLHI),

•

»kupolna plast toplotnega otoka« (boundary layer heat island – BLHI),

•

»površinski toplotni otok« (surface heat island – SHI).

»(Jedrna) in kupolna plast toplotnega otoka« (CLHI in BLHI) sta povezani s segrevanjem
mestnega ozračja, »površinski toplotni otok« (SHI) pa je posledica segrevanja Zemljinega
površja. »(Jedrno) plast toplotnega otoka tik nad stavbami« (CLHI) označuje plast zraka tik nad
tlemi in se dviga do višine stavb. Nad »(jedrno) plastjo toplotnega otoka« pa je plast zraka, ki
ima podnevi debelino 1 km ali več, ponoči pa se skrči na nekaj 100 m. To obliko imenujemo
»kupolna plast toplotnega otoka« (BLHI) (Voogt, 2016). »(Jedrno) plast toplotnega otoka tik
nad stavbami« (CLHI) merimo s termometri na meteoroloških postajah in s senzorji, ki so
nameščeni na vozilih. »Kupolno plast toplotnega otoka« (BLHI) merimo s posebnimi
inštrumenti, ki so nameščeni na visokih stolpih in zračnih plovilih ter z vertikalnimi sondažami.
»Jedrna (CLHI) in kupolna plast (BLHI) toplotnega otoka« sta shematsko prikazani na sliki 1.
Površinsko obliko toplotnega otoka »opazujejo« sateliti na podlagi zaznanega toplotnega
sevanja Zemljine površine (Voogt, Oke, 2003).
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Slika 1: Shematičen prikaz glavnih delov mestnega ozračja.

Vir: Voogt, 2016.

2.1.1. Dejavniki, ki vplivajo na nastanek mestnega podnebja in toplotnega
otoka
K nastanku mestnega podnebja in toplotnega otoka prispevajo (Oke, 1987):
•

spremenjene sevalne lastnosti mestnih površin (manjši albedo, večja kapaciteta
shranjevanja toplote v tleh in stavbah, večje dolgovalovno sevanje, zmanjšan delež
vidnega neba),

•

manjša količina vlage v mestnem površju, ki je posledica hitrega odtoka vode iz mestnih
površin in redke vegetacije,

•

antropogeni viri toplote (promet, tovarne, toplotne izgube stavb, nakupovalni centri),

•

majhna poraba energije za izhlapevanje,

•

etažnost, površina mest je sestavljena iz površine tal in površine streh stavb.

Na podlagi tega pričakujemo, da bomo z uporabo satelitskih posnetkov za pozidana območja
izračunali višje temperature Zemljinega površja kot za naravne površine. Sklepamo, da so
glavni dejavniki pri pričakovanem stanju predvsem spremenjene fizikalne lastnosti asfaltnih in
betonskih površin ter večja gostota antropogenih virov toplote.
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2.1.1.1. Naravni dejavniki
Podnebje mesta določajo regionalne podnebne poteze, vendar same po sebi še ne vplivajo na
nastanek mestnega podnebja. Drugače je z regionalnimi vremenskimi tipi, ki okrepijo ali blažijo
podnebne razlike med mestom in okolico. Vremenski tip se s časom hitro spreminja, kar še
posebej velja ob hitrih prehodih front, ko se v enem dnevu lahko izmenja več vremenskih tipov
(Jernej, 2000).
Relief se s časom ne spreminja, lahko pa vzajemno z vremenskim tipom močno spremeni
podnebne razlike med mestom in okolico. Tako lahko lega v zaprti kotlini, kot je Ljubljanska
kotlina, vpliva na drugačno podnebje kot lega na slemenu ali v dobro prevetreni dolini (Žiberna,
1996; Jernej, 2000).
2.1.1.2. Antropogeni dejavniki
Na nastanek mestnega podnebja najbolj vplivajo betonske in asfaltne površine, ki imajo
bistveno drugačne fizikalne lastnosti kot nepozidane površine, in človek, ki v ozračje vnaša
dodatno toplotno energijo (promet, kurišča, tovarne itd.). Ti vzroki bistveno vplivajo na
mikroklimatske razmere v prizemnem sloju ozračja. V primerjavi z naravnimi dejavniki so
antropogeni dejavniki časovno bolj spremenljivi in so najpomembnejši za nastanek
specifičnega mestnega podnebja (Jernej, 2000).
Glavni vzroki za izoblikovanje specifičnega mestnega podnebja so (Jernej, 2000):
•

spremenjena pokrovnost/raba tal v mestu,

•

proizvodnja toplote oziroma človekov vnos energije v ozračje,

•

spremenjena sestava atmosfere kot posledica človekovega vnosa snovi v ozračje.
2.1.1.2.1 Preoblikovanje površin

V mestih prevladujejo pozidane površine, ki so pokrite z betonom in asfaltom, delež površin z
vegetacijo pa je bistveno manjši. Naravno površje, ki je sestavljeno predvsem iz vegetacije,
velik del sončnega sevanja izkoristi za evaporacijo. Tako voda izhlapeva iz rastlin in ohlaja
okolico. Večja fragmentirana območja vegetacije (npr. parki) zmanjšujejo sevanje tal, hkrati pa
ustvarjajo temperaturni gradient med naravnimi in pozidanimi območji ter tako povzročajo
lokalno kroženje zraka. Spremenjena pokrovnost/raba tal (večji delež pozidanih površin in
manjši delež naravnih površin) bistveno spremeni energijsko bilanco, saj pozidane površine
hitreje prevajajo toploto kakor naravna tla, kjer je toplotna prevodnost zaradi prisotnosti zraka
v prsti manjša. V primerjavi z vlažnimi prstmi ima beton šestkrat večjo konduktivnost in
dvakrat večjo toplotno kapaciteto. Posledično se betonske površine čez dan počasi segrejejo,
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ponoči pa počasi ohladijo. Poleg spremenjene rabe tal urbanizacija zaradi geometrije stavb
vpliva na spremembe v energijski bilanci z zmanjšano količino izsevanega dolgovalovnega
sevanja in s tem zmanjšano ohlajanje. Poleg tega imajo pozidane površine tudi manjšo
evapostranspiracijo in s tem manjšo porabo latentne energije ter višje energijske tokove
zaznavne energije, kar ponoči blaži ohlajanje. Te lastnosti pozidanih površin tudi vplivajo na
velikost in režim razlik temperature zraka med mestom in okolico. V mestih se namreč ponoči
čez dan akumulirana toplota postopoma sprosti. Posledica tega je nastanek toplotnega otoka.
Naslednja značilnost je povečana hrapavost mestne površine v primerjavi z ruralno okolico, kar
vpliva na hitrost in smer vetra ter na izmenjavo onesnaženega zraka (Oke, 1987).
2.1.1.2.2 Dodatni vnosi energije in snovi v ozračje
Človek s svojimi dejavnostmi vnaša v ozračje energijo in različne snovi. Prašni delci, saje,
aerosoli, različne škodljive snovi itd. modificirajo energijsko bilanco z zniževanjem deleža
neposrednega sevanja in povečanjem deleža difuznega sončnega sevanja. Pogosto gre za
zdravje škodljive snovi, ki presegajo tudi mejne koncentracije in tako poslabšajo kakovost zraka
in bivanja v mestu. Naravni dejavniki so skupaj z antropogenimi dejavniki vzrok za spremembe
v energijski in vodni bilanci, v sestavi zraka, v kroženju zraka in v vrednostih podnebnih
elementov, kar vodi k oblikovanju specifičnih podnebnih razmer v mestu – do mestnega
podnebja (Oke, 1987).

2.1.2. Spremenjena energijska bilanca
V sklopu daljinskega zaznavanja so bili razviti številni algoritmi (npr. SEBI, SEBS, S-SEBI,
SEBAL, TSM) za ocenjevanje energijskih tokov med površjem in ozračjem (Liou, Kumar Kar,
2014). Najpogosteje uporabljeni vhodni podatki so temperatura Zemljinega površja,
vegetacijski indeks, indeks listne površine, emisivnost in albedo, na podlagi katerih se izračuna
oziroma oceni energijske tokove neto sevanja, zaznavne toplote in zemeljskega toka energije,
energijski tok latentne toplote pa predstavlja razliko členov v enačbi energijske bilance tal
(Savige in sod., 2005).
Vsoto energijskih tokov, ki na zemeljsko površje prinašajo toploto in odnašajo toploto proč od
površja, povezuje enačba energijske bilance tal:
𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝐺𝐺 + 𝐻𝐻 + 𝐿𝐿𝐿𝐿

Neto sevanje (Rn) je sestavljeno iz zemeljskega toka energije (G), zaznavne (H) in latentne
toplote (LE). Izračunamo ga kot vsoto razlike med prejetim in odbitim kratkovalovnim sončnim
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sevanjem ter razlike med izsevanim dolgovalovnim sevanjem Zemlje in odbitim
dolgovalovnim sevanjem atmosfere proti zemeljskemu površju. Zaznavna toplota je energija,
ki se zaradi temperaturnih razlik izmenja med dvema termodinamičnima sistemoma. Latentna
toplota pa je energija, ki je potrebna za prehajanje vode med različnimi faznimi stanji (Liou,
Kumar Kar, 2014).
Z daljinsko zaznanimi posnetki lahko z uporabo algoritmov za ocenjevanje energijskih tokov
med površjem in ozračjem prepoznamo pozidana in naravna območja. Naravna območja so
tista, ki imajo večje vrednosti latentne toplote oziroma evapotranspiracije, pozidana območja
pa imajo večje vrednosti zaznavne toplote. Ocenjujemo, da lahko z algoritmi tudi
prepoznavamo območja z različno gostoto pozidave in naravna območja z različno stopnjo
evapotranspiracije ter tako ločujemo med mestom in okolico. Ocenjevanje latentne toplote na
podlagi evapotranspiracije je pomembno pri upravljanju z vodnimi viri, saj lahko z oceno
evapotranspiracije načrtujemo porabo vode za namakanje v kmetijstvu (Allen in sod., 2005).
Glavni vzroki za spremenjeno energijsko bilanco v mestnem okolju so (Oke, 1987):
•

mestna kupola: prašni delci in ostale snovi v ozračju modificirajo globalno sevanje kot
tudi odnos med neposrednim in razpršenim sevanjem,

•

raba tal: prispeva k spremembi lastnosti sevanja tako v kratkovalovnem kot tudi v
dolgovalovnem spektralnem območju,

•

antropogen vnos energije v atmosfero zaradi različnih procesov izgorevanja,

•

spremenjen energijski tok zaznavne in latentne toplote zaradi pozidave.

Kratkovalovno globalno sevanje je nad mestom zaradi mestne kupole kvantitativno in
kvalitativno modificirano. Skupaj z onesnaženostjo zraka vplivata na manjšo absorpcijo in
posledično na manjše sevanje (10–20 %) v primerjavi z okolico (Landsberg, 1981). Poleg
absorpcije na prašnih delcih pride tudi do sipanja, tako da je difuzni delež v globalnem
obsevanju večji zaradi zmanjšanega neposrednega obsevanja. Oslabljeno Sončevo obsevanje je
tako odvisno od stopnje onesnaženosti zraka in od letnega časa. Pozimi je zaradi majhnega
zenitnega kota Sonca in večje onesnaženosti zraka oslabitev večja kot poleti (Oke, 1987).
K spremenjeni sevalni bilanci prispeva tudi geometrija urbanega okolja (slika 2), saj je le malo
horizontalnih površin izpostavljenih neposrednemu Sončevemu obsevanju. Po eni strani je
povečan delež površin, ki lahko absorbirajo sevanje, po drugi strani pa zgradbe mečejo sence,
zato senčne površine prejmejo samo difuzno sevanje iz atmosfere (Oke, 1987).
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Slika 2: Miklošičeva cesta (levo) poteka v smeri sever-jug, Trdinova ulica (desno) pa v smeri vzhodzahod. Različen potek ulic vpliva na prejeto energijo Sončevega obsevanja in s tem na temperaturo
Zemljinega površja v dopoldanskem času (Avtor: Miha Klemenčič, 2016).

Površine v urbanih okoljih imajo v povprečju manjši albedo kot naravna območja zaradi
uporabljenih materialov ali dejanske površine, ki absorbira sevanje, saj le-ta zajema tudi stene
objektov, ki sevanje absorbirajo in/ali odbijajo, in ne samo od podlage same. Na splošno so
razlike v kratkovalovnem sevanju med mestom in okolico minimalne (Oke, 1987).
Nekoliko večje so razlike v dolgovalovnem spektru. Razlike v dolgovalovnem sevanju med
mestom in okolico v literaturi ocenjujejo z 1–10 % (Landsberg, 1981). Imajo pa učinek, ker se
zaradi povečanega dolgovalovnega sevanja Zemljine površine in dolgovalovnega protisevanja
atmosfere mesto manj ohladi in je tako predvsem ponoči toplejše kot okolica. Razlike so
posledica različnih fizikalnih lastnosti površin v mestu in okolici (večja toplotna prevodnost,
manjši albedo in večja akumulacija toplote), kar je vzrok za povišano nočno dolgovalovno
sevanje mestnih površin. Ta učinek pa je nekoliko zmanjšan zaradi geometrije gradnje, saj je
del sevanja ujet med objekti, ker površina seva v manjši prostorski kot polkrogle. Prav tako je
dolgovalovno protisevanje atmosfere zaradi onesnaženosti in preostalih snovi v ozračju večje
kot na podeželju (Oke, 1987).
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K dodatnemu toku toplote v urbanem okolju dodatno prispeva še človekova dejavnost
(ogrevanje, industrija, promet), ki predvsem pozimi predstavlja pomemben vir energije. Vnos
je odvisen od povprečne porabe energije na prebivalca, gostote poselitve, števila prebivalcev in
letnega časa. Umetno proizvedena energija s procesi izgorevanja lahko doseže 50 % delež v
primerjavi z naravno bilanco sevanja (Jernej, 2000).
Tudi zaznavni in latentni energijski tok toplote se med mestom in okolico zelo razlikujeta.
Energijska bilanca v mestu je odvisna predvsem od visoke stopnje zazidanosti oziroma
majhnega deleža zelenih površin. Zaradi goste pozidanosti je v mestu zmanjšana
evapotranspiracija, kar prispeva k bistveno manjšim izgubam latentne energije. Presežek toka
latentne toplote se čez dan akumulira, ponoči pa sprošča. Na pozidanih površinah se s tem
poveča tok zaznavne toplote na račun latentne toplote. V okolici je ravno obratno, ker zemeljsko
površje z izhlapevanjem izgublja energijo in se samo preostanek porabi za povišanje
temperature. Prav tako mestne površine čez dan akumulirajo od sonca prejeto kratkovalovno
sevanje, zaradi česar je sevanje mestnega površja ponoči povečano, kar preprečuje pretirano
ohlajanje mestnega ozračja in vzdržuje mestni toplotni otok (Landsberg, 1981).
Pri pozitivni bilanci sevanja se del energije porabi za izhlapevanje oziroma za konvekcijo,
preostanek energije pa akumulira površina. Kakšen delež energije se akumulira, je odvisno od
vertikalnega temperaturnega gradienta in od toplotne prevodnosti. Materiali v mestu imajo
dobro prevodnost, zato je zemeljski tok energije višji kot v okolici. Mesto s svojimi asfaltnimi
in betonskimi površinami čez dan akumulira od sonca prejeto kratkovalovno energijo in jo
ponoči sprošča ter blaži ohlajanje. Akumulacija toplote oziroma energije je v mestu za 400 %
višja kot v okolici (Oke, 1987).

2.1.3. Vpliv mesta na spremembe podnebnih elementov
Mestno podnebje vpliva na spremembo vzorcev lokalnih vetrov, razvoj oblačnosti in megle, na
vlažnost in višino padavin. V preglednici 1 so podane relativne razlike podnebnih elementov
med mestom in okolico. V primerjavi z okolico so v mestu povprečne letne temperature zraka
1–3 °C višje, medtem ko je razlika dnevnih temperatur še večja in znaša do 12 °C. Posledica
višjih temperatur je manjše število ogrevalnih dni. Posledica antropogenih virov toplote je tudi
spremenjena sestava ozračja. Količina ogljikovega dioksida (CO2) je dvakrat večja, količina
žveplovega dioksida (SO2) pa je lahko tudi do 200-krat večja. Večje količine teh plinov in
delcev pripomorejo k nastanku fotokemičnega smoga in ozona. Mestne površine prejmejo do
25 % manjšo insolacijo, a hkrati oddajajo 5–40 % več dolgovalovnega sevanja in 25–90 % manj
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ultravijoličnega sevanja. Kljub večji količini padavin (5–10 %) je evaporacija do 50 % manjša.
Značilna je tudi 5–10 % večja oblačnost, do 30 % več meglenih dni in večje število dni z
nevihto. Zaradi gostejše pozidave je v mestnem okolju hitrost vetra 5–30 % manjša, več je tudi
brezvetrja. Smer vetra je bolj spremenljiva, značilna pa je tudi 10–50 % večja turbulentnost.
Čez dan se nad mestom razvije manjše območje nizkega zračnega tlaka, kar povzroči dotok
nekoliko hladnejšega in bolj vlažnega zraka v mesto. To vpliva na nastanek oblačnosti in večjo
nevihtno aktivnost (Landsberg, 1981; Schönwiese, 1994). Zaradi višjih temperatur v mestni
okolici so v raziskavi za 70 severnoameriških mest v vzhodnem delu države s pomočjo
satelitskih posnetkov ugotovili, da se je rastna doba rastlin v 10 km pasu okoli mest podaljšala
za 15 dni (Cook-Anderson, Ramanujan, 2004).
Preglednica 1: Primerjava relativnih razlik podnebnih elementov med mestom in okolico.

Podnebni element
Globalno sevanje

Razlika v primerjavi z okolico
-10 do -20 %

UV sevanje pozimi

-30 do -70 %

UV sevanje poleti

-5 do -30 %

Povprečna letna temperatura zraka

0,5 do 1,5 °C

Maksimalna temperatura

3 do 10 °C

Minimalna temperatura

1 do 3 °C

Onesnaženost zraka

5–10-krat večja

Število kondenzacijskih jeder

10-krat več

Relativna vlaga

-2 do + 10 %

Število meglenih dni

-10 % do -20 %

Letna količina padavin

-5 do + 10 %

Snežne padavine

-5 %

Izhlapevanje

-60 do -30 %

Povprečna hitrost vetra

-20 do -30 %

Brezvetrje

10 do 20 %

Sunkovitost

močnejša

Vir podatkov: Landsberg, 1981; Schönwiese, 1994.

2.1.4. Intenziteta in prostorska oblika mestnega toplotnega otoka
Intenziteta mestnega toplotnega otoka predstavlja razliko med temperaturnimi vrednostmi
središča mesta z njegovo okolico (Jernej, 2000). Najvišja temperatura je običajno v samem
središču mesta, kjer toplotna kapaciteta in prevodnost gradbenih materialov ponoči
onemogočata hitro izgubo čez dan akumulirane toplote. Mestno središče je po navadi območje
z gosto pozidavo ter malo zelenih površin. Jakost je tako odvisna od velikosti mesta, urbane
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gostote (razmerje med povprečno višino zgradb in povprečno razdaljo med zgradbami), od tipa
vremena in od letnega ter dnevnega časa (Oke, 1987). Intenziteto in obliko toplotnega otoka
merimo oziroma določamo s temperaturnim profilom in izotermami oziroma z ustrezno
klasifikacijo temperaturnih vrednosti.
Z izrisom temperaturnega profila od mestne okolice proti središču mesta opazimo, da se krivulja
temperature začne naglo vzpenjati, ko se približujemo suburbanim delom mesta – ta del
imenujemo »klif«. Na razmeroma kratki razdalji se temperatura dvigne za nekaj °C, kar je
povezano predvsem z gostejšo pozidavo. Rast temperature je nato počasnejša. Take odseke
označujemo s pojmom »plato«. Za takšna območja so značilni enakomerna gostota pozidanosti
in višje temperature od okolice. Nato proti središču mesta temperatura hitro narašča, kjer doseže
višek, takšna območja označujemo kot »vrh« (Oke, 1987). Značilen hod profila lahko prekinejo
menjavanja naravnih površin (parkov, vodnih površin), kjer temperatura rahlo upade, in gosteje
pozidanih območij (parkirišča, nakupovalna območja), kjer temperatura naraste. Primer
značilnega hoda temperature prikazuje slika 3 (Urban heat islands. The Urban Heat …, 2015).
Slika 3: Temperaturni profil skozi dele mesta.

Vir: Pavlou, 2016.

Temperaturne razlike med mestom in okolico so največje zvečer in v prvi polovici noči. Okolica
mest se hitro ohladi, mestno jedro pa se v prvem delu noči le počasi ohlaja. V večernem času
ohlajanje mesta močno zavira mestna topografija. Mestna tla vidijo precej manj neba, zato je
manjša izguba dolgovalovnega sevanja. Podnevi stavbe, ulice in cestne površine akumulirajo
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toploto, ki jo v večernem času izsevajo v ozračje, kar lahko poimenujemo učinek »toplih
poletnih večerov«. Mestno jedro se ohladi šele proti jutru, ko ga doseže hladen zrak iz okolice.
Posledica temperaturnih razlik med mestom in okolico je torej kroženje zraka v mestu. Nad
ogretim mestnim jedrom se zrak dviguje, na njegovo mesto pa prihaja hladnejši zrak iz okolice
(Landsberg, 1981).
Med letom so največje razlike pozimi. Ko pade sneg, ta v okolici mest obleži dlje časa, medtem
ko ga iz mestnega središča odstranijo ali stalijo (soljenje cest, taljenja snega na strehah). Tako
mestna tla postanejo temnejša in lahko akumulirajo bistveno več toplote (Landsberg, 1981).
Oblika toplotnega otoka je odvisna od izoblikovanosti mesta in njegovih značilnosti (deleža in
razporeditve pozidanih in naravnih površin v mestu) (Oke, 1987). Določamo jo z izotermami
(slika 4). To so črte, ki povezujejo območja z enako temperaturo (Voogt, 2016). Večja razdalja
med izotermami pomeni počasnejše naraščanje temperature, pri temperaturnih skokih med
posameznimi deli mesta pa je razdalja med izotermami krajša. Satelitski posnetki omogočajo
spremljanje sprememb prostorske oblike toplotnega otoka skozi daljše časovno obdobje z
ustrezno klasifikacijo temperaturnih vrednosti (Weng, 2003).
Slika 4: Prostorska oblika toplotnega otoka.

Vir: Voogt, 2016.
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2.1.4.1. Dejavniki, ki vplivajo na intenziteto mestnega toplotnega otoka
2.1.4.1.1 Meteorološki dejavniki
Pri anticiklonalni vremenski situaciji z majhno oblačnostjo in nizkimi hitrostmi vetra so razlike
v temperaturi zraka med mestom in okolico najizrazitejše. Pri takšnem tipu vremena pride
posebnost mestnega površja najbolj do izraza (Landsberg, 1981).
Šibki vetrovi ugodno vplivajo na izoblikovanje toplotnega otoka. Različne raziskave so
pokazale (Fezer, 1995; Böhm, Gabl, 1978; cv: Jernej, 2000), da se z naraščanjem hitrosti vetra
pojav toplotnega otoka zmanjšuje, ker se razmeroma topel mestni zrak prestavi v mestno
zavetrje. Ob določeni kritični hitrosti vetra, ki je odvisna od velikosti in lege mesta, pa pojav
toplotnega otoka izgine zaradi dobre premešanosti prizemne atmosfere (Landsberg, 1981).
Na izoblikovanje temperaturnih razlik med mestom in okolico močno vpliva tudi oblačnost.
Raziskave Nueblerja (Nuebler, 1979; cv: Jernej, 2000) so pokazale, da so pri oblačnem in
pretežno oblačnem vremenu temperaturne razlike med mestom in okolico minimalne, kar je
posledica manjšega Sončevega obsevanja in majhnega dolgovalovnega sevanja površja.
Obenem pa temperaturne ekstreme blaži tudi povečano protisevanje atmosfere. Tudi v času
megle je nočno dolgovalovno sevanje ovirano, zato je intenziteta nočnega ohlajanja v okolici
enaka kot v mestu. Do oblačnosti, manjše od treh osmin, obsevanje in protisevanje nista
ovirana, kajti pri oblikovanju mestnega toplotnega otoka ima pomembno vlogo nočno postopno
sproščanje čez dan akumulirane toplote, ki je odvisno od fizikalnih lastnosti površja. Zaradi
tega poteka nočno ohlajanje v okolici bistveno hitreje in intenzivneje kot v mestu (Oke, 1987).
Tudi v času snežne odeje so temperaturne razlike med mestom in okolico precejšnje. Če je
okolica pod snežno odejo in je v mestu sneg zaradi višjih temperatur (delno) skopnel ali bil
odstranjen, so razlike v albedu velike, saj imajo temne površine mesta manjši albedo kot
okolica, pokrita z belo snežno odejo. Snežna odeja s slabšo toplotno prevodnostjo in pretežno
negativno sevalno bilanco prispeva k izdatnejšemu ohlajanju v okolici in k povečani
temperaturni razliki med mestom in okolico. Nastanek toplotnega otoka je povezan tudi s
stabilno plastovitostjo prizemne atmosfere. Ob nevtralni ali labilni atmosferi temperaturne
razlike med mestom in okolico ne pridejo tako do izraza oziroma jih ni možno zaznati zaradi
dobre premešanosti prizemne atmosfere (Oke, 1987).
Največje temperaturne razlike med mestom in okolico so pri naslednjih meteoroloških
razmerah (Jernej, 2000):
•

hitrost vetra manjša od 2 m/s,
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•

oblačnost manjša od treh osmin,

•

anticiklonalna vremenska situacija,

•

stabilna plastovitost prizemne atmosfere.
2.1.4.1.2 Struktura pozidave

Na intenziteto toplotnega otoka vpliva tudi struktura pozidave. Zgradbe, ceste in trgi drugače
prejemajo in akumulirajo kratkovalovno globalno sončno sevanje kot pa zelene površine. Za
gradbene materiale v mestu je značilno hitrejše prevajanje toplote, zato se tla v mestu bistveno
globlje ogrejejo in dlje časa hranijo toploto. Na zelenih površinah je evapotranspiracija večja.
Posledica tega so večji pretoki latentne energije, kar pomeni večje energijske izgube. To
prispeva k zmanjšani akumulaciji energije čez dan in k nižjim temperaturam, zato so v poletnih
dneh zelene mestne površine klimatsko ugodnejše (Oke, 1987).

2.1.5. Posledice mestnega podnebja in mestnega toplotnega otoka
Posledica podnebja v mestih lahko razdelimo na več kategorij:
•

vpliv na živali,

•

vpliv na bližnja vodna telesa,

•

vpliv na vreme in podnebje,

•

vpliv na zdravje ljudi,

•

vpliv na porabo energije.

Nekatere vrste živali imajo dovolj veliko t. i. toplotno toleranco, da se prilagodijo višjim
temperaturam v mestih. Takšni primeri so posamezne vrste avstralskih netopirjev (Pteropus
poliocephalus) in gekonov (Hemidactylus frenatus), ki so jih našli v Melbournu, ter kolonije
mravelj (Shochat in sod., 2006; Angilletta in sod., 2007). Višje temperature v mestih povzročajo
tudi prihod invazivnih živalskih vrst. To še posebej velja za žuželke, katerih temperatura telesa
je odvisna od temperature okolice. Višje temperature zanje pomenijo boljše pogoje za rast in
razmnoževanje. Tako je njihovo število v mestih večje kakor v habitatih na podeželju (Tang,
2015).
Negativne posledice toplotnega otoka predvsem vplivajo na stanje vodnih ekosistemov v
mestih. Temperatura streh na stavbah je več 10 °C višja od temperature vodnih teles. V času
poletnih neviht se padavinska voda na strehah hitro segreje in steka v potoke, reke ter jezera.
Segreta voda nato vpliva na višjo temperaturo vodnih teles in tako povzroča temperaturni stres
vodnih živali, kar lahko vodi k zmanjšani biodiverziteti vodnih ekosistemov. Toplotno
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onesnaževanje vpliva tudi na dostopnost hrane in spreminja razmnoževalne navade živali
(University of Minnesota. Islands in the …, 2015).
Višje temperature v mestih v kombinaciji z vročinskimi valovi vplivajo na zdravje in počutje
mestnega prebivalstva. Ugotovljeno je bilo, da se stopnja umrljivosti eksponentno povečuje z
maksimalno temperaturo (Buechley, Van Bruggen, Truppo, 1972). Prav tako je stopnja
umrljivosti odvisna od geografske širine. Za severnoameriška mesta na jugu države (Los
Angeles, Pheonix in Miami) so raziskovalci ugotovili, da so prebivalci bolj prilagojeni na višje
temperature in s tem posledično manj dovzetni za smrti, ki jih povzročajo vročinski valovi. Za
prebivalce Chicaga in New Yorka velja ravno obratno (Davis, in sod., 2003). Povečane
temperature povzročajo vročinsko kap, vročinsko izčrpanost, vročinsko omedlevico in toplotne
krče. Vročinske kapi lahko povzročijo trajne poškodbe notranjih organov in tako vplivajo na
njihovo slabše delovanje, hkrati pa povečajo tveganje za zgodnejšo umrljivost (Kovats, Hajat,
2007). Vročinske kapi pri starejših povzročajo tudi dihalne težave in težave v delovanju krvnega
obtoka. Nezmožnost uravnavanja temperature telesa lahko negativno vpliva na zavedanje in
obnašanje oseb (Koppe in sod., 2004). Ljudje, ki se soočajo z demenco, depresijo in
Parkinsonovo boleznijo, v času večjih temperatur potrebujejo posebno oskrbo. Sladkornim
bolnikom je priporočeno, naj se izogibajo vročine. Povišanje temperature tudi negativno vpliva
na obnašanje ljudi, saj povečuje razdražljivost in agresijo (Kovats, Hajat, 2007).
Višje temperature v mestih poleti pripomorejo k povečani porabi energije za ohlajanje delovnih
in stanovanjskih prostorov. To posebej velja za mesta z razmeroma toplimi podnebnimi
razmerami (npr. Madrid, Atene, Los Angeles) (Sheng-chieh, 2000). Nasprotno pa se v mestih
s hladnejšim podnebjem (npr. Moskva) v hladni polovici leta zmanjša potreba po ogrevanju
(Akbari in sod., 2005).

2.1.6. Ukrepi za zmanjšanje učinkov toplotnega otoka
Razlike v temperaturi med mestom in okolico so posledica temnih streh in cest ter pomanjkanja
vegetacije. Tako lahko toplotne učinke zmanjšamo z uporabo svetlih, bolj odsevnih materialov
pri gradnji hiš, streh, pločnikov in cest, s čimer se poveča albedo (Albers in sod., 2015). Večji
albedo pomeni manj absorbiranega oziroma več odbitega sončnega sevanja. Tako se zmanjša
temperatura Zemljinega površja, ki ima za posledico manjšo temperaturo zraka (Cool pavement
report, 2005). A zaradi večjega albeda se odbije več sončnega sevanja, ki pa ga lahko
absorbirajo bližnje stavbe. Takšna kombinacija lahko pripomore k višjim temperaturam v
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stavbah, tako se poveča potreba po hlajenju in posledično poraba energije (Yaghoobian, Kleissl,
2012; Yang, Wang, Kaloush, 2014).
Slika 5: Park Zvezda (Avtor: Miha Klemenčič, 2016).

Naslednji ukrep za zmanjšanje učinkov je širitev oziroma ohranitev zelenih površin (parkov in
mestnih gozdov) (slika 5). Pri širjenju je priporočljiva uporaba listavcev, saj poleti ustvarijo več
sence. Prav tako pravilna posaditev visokih dreves pred okna na vzhodno, južno ter zahodno
stran hiš zmanjša potrebo po hlajenju poleti, saj odbijajo sončno svetlobo. Eden izmed
najprimernejših ukrepov je tudi koncept zelenih streh (The urban heat …, 2015). Zelene strehe
so slab prevodnik v poletnih mesecih, saj rastline preprečujejo segrevanje notranjosti stavb,
hkrati pa z evaporacijo hladijo okolje. Obenem se poveča kakovost zraka, saj ogljikov dioksid
(CO2) pretvarjajo v kisik (O2) (Vinyl Roofs. Environmental Benefits of …, 2015). Rastline na
strehah povečajo albedo in zmanjšajo učinek toplotnega otoka. Podoben ukrep je tudi
namestitev bele strešne kritine (Zinzi, Agnoli, 2012). Pri zmanjševanju učinkov toplotnega
otoka imajo pomembno vlogo tudi vodne površine (ribniki, jezera, fontane, reke), saj se sončno
sevanje uporablja za izhlapevanje vode, ki nato ohlaja ozračje (slika 6) (Urban heat islands. The
urban heat …, 2015).
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Slika 6: Vodne površine in drevje zmanjšujejo učinke toplotnega otoka v središču mesta in z
evapotranspiracijo vplivajo na nižje temperature Zemljinega površja. Pogled iz Ribje brvi proti jugu
(Avtor: Miha Klemenčič, 2016).

2.2. Lokalna klimatska oziroma podnebna območja
Lokalna podnebna območja (local climate zones) predstavljajo novo in sistematično
klasifikacijo urbanih in ruralnih območij v proučevanju mestnega toplotnega otoka, ki sta jo
opredelila Stewart in Oke (2012). Klasifikacija razdeli urbano in ruralno pokrajino v 17
razredov oziroma območij, ki se med seboj razlikujejo glede pokrovnosti in vpliva na
temperaturo zraka. Razlike v temperaturi zraka med posameznimi območji so predvsem
posledica višine stavb in razdalje med njimi, deleža prepustnih tal za padavine, gostote dreves,
vlažnosti prsti, albeda, toplotne prevodnosti materialov in antropogeno proizvedene energije.
Prvi raziskovalec, ki se je ukvarjal s podnebno klasifikacijo mest, je bil Chandler leta 1965, ki
je Veliki London razdelil na štiri območja na podlagi podnebja, fiziografije in oblike stavb. Na
primeru ameriškega mesta St. Louis je Auer leta 1978 prepoznal 12 »meteorološko
pomembnih« kategorij rabe tal, upoštevajoč značilnosti vegetacije in stavb. Ellefsen je leta 1991
uvedel koncept površinskih mestnih con (urban terrain zones), pri čemer je upošteval
geometrijo, konfiguracijo ulic in gradbenih materialov. Z uporabo rezultatov omenjenih študij
je Oke v letih 2004 in 2008 izdelal shemo urbanih podnebnih območij (urban climate zones),
ki se med seboj razlikujejo glede na urbano strukturo, pokrovnost, gradbeni material, človeško
aktivnost in zmožnost modifikacije naravnega podnebja. Skupaj s Stewartom sta leta 2012
shemo še nadgradila in uvedla lokalna podnebna območja (local climate zones) (Stewart, Oke,
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2012). Glavne značilnosti posameznega lokalnega podnebnega območja so prikazane v
preglednici 2.
Preglednica 2: Lokalna podnebna območja.
Pozidano
Gosta pozidava z
visokimi stavbami
(Compact high-rise)

Gosta pozidava s
srednje visokimi
stavbami (Compact
mid-rise)

Gosta pozidava z
nizkimi stavbami
(Compact low-rise)

Zmerna gostota
pozidave z visokimi
stavbami (Open highrise)

Značilnosti
• Goste in več
desetnadstropne stavbe
• Malo ali nič dreves
• Večinoma asfalt,
gradbeni materiali:
beton, jeklo, kamen in
steklo

Gosto drevje (dense
trees)

• 3–9 nadstropne stavbe
• Malo ali nič dreves
• Večinoma asfalt,
gradbeni materiali: beton,
strešne opeke in kamen
• 1–3 nadstropne stavbe
• Malo ali nič dreves
• Večinoma asfalt,
gradbeni materiali: beton,
strešne opeke in kamen
• Odprta razporeditev več
desetnadstropnih stavb
• Prisotnost nizkega rastja
in razpršenega drevja
• Gradbeni materiali:
beton, jeklo, kamen in
steklo

Zmerna gostota
pozidave s srednje
visokimi stavbami
(Open mid-rise)

• Odprta razporeditev več
3–9 nadstropnih stavb
• Prisotnost nizkega rastja
in razpršenega drevja
• Gradbeni materiali:
beton, jeklo, kamen in
steklo

Zmerna gostota
pozidave z nizkimi
stavbami (Open lowrise)

• Odprta razporeditev več
1–3 nadstropnih stavb
• Prisotnost nizkega rastja
in razpršenega drevja
• Gradbeni materiali: les,
beton, strešne opeke in
kamen

Visoka gostota
pozidave z nizkimi
stavbami
(Lightweight low-rise)

Naravna območja

Razpršeno drevje
(scattered trees)

Grmišča (bush, scrub)

Nizke rastline (low
plants)

Golo ali asfaltirano
površje (bare rock or
paved)

Gola prst ali pesek
(bare soil or sand)

• Enonadstropne stavbe
• Malo ali nič dreves
• Gradbeni materiali: les,
slamnata in kovinska
streha

Voda (water)
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Značilnosti
• Gozdna območja
iglavcev in listavcev
• Naravni gozdovi, parki,
drevesnice

• Razpršena območja
listavcev in iglavcev
• Naravni gozdovi, parki,
drevesnice
• Odprta razporeditev
grmovja in nizkih dreves
z vmesnimi deli
neporasle prsti
• Naravno grmičevje ali
kmetijstvo
• Brezoblična pokrajina
travnatih površin in
poljščin
• Malo ali nič dreves
• Naravni travniki,
kmetijstvo, mestni parki

• Brezoblična gola ali
asfaltirana pokrajina
• Malo ali nič rastja
• Puščava, površine
mestnega transporta

• Brezoblična pokrajina
prsti ali peska
• Malo ali nič rastja
• Naravna puščava ali
kmetijstvo
• Velika vodna telesa
(morja, jezera) ali
majhna vodna telesa
(reke, lagune in
akumulacijska jezera)

Zmerna gostota
pozidave nizkih in
površinsko večjih stavb
(Large low-rise)

• Odprta razporeditev 1–3
nadstropnih stavb
• Malo ali nič dreves
• Asfalt, gradbeni
materiali: jeklo, beton,
kovina in kamen

Redka pozidava
(Sparsely built)

• Redka razporeditev
nizkih do srednje visokih
stavb v naravnem okolju
• Prisotnost nizkega rastja
in razpršenega drevja

Območja težke
industrije (Heavy
industry)

• Nizko in srednje visoki
objekti (stolpi,
rezervoarji, skladovnice
in dimniki)
• Asfalt, gradbeni
materiali: kovina, jeklo
in beton

Vir podatkov: Stewart, Oke, 2012.

2.3. Daljinsko zaznavanje
Na začetku poglavja navajamo razlago pojmov daljinskega zaznavanja, ki smo jih uporabili v
magistrskem delu, in se tudi navezujejo na uporabljene metode. Opis povzemamo po Oštirju
(2006).
Satelitski sistemi opazujejo in snemajo Zemljino površje. Pas, ki ga na Zemljinem površju
opazuje satelit, imenujemo snemalni pas, rezultat pa je posnetek, slika opazovanega predmeta,
zajeta v določenem trenutku pri izbrani valovni dolžini. Za lažjo vizualno interpretacijo
posnetkov uporabljamo širok nabor postopkov, med katerimi nadzorovana klasifikacija
predstavlja povezavo med daljinskim zaznavanjem in geografskimi informacijskimi sistemi.
Rezultat nadzorovane klasifikacije je kvalitativen sloj, ki ga uporabimo v analizah. Pri
nadzorovani klasifikaciji uvrščamo piksle, najmanjše elemente posnetka, vnaprej določene
razrede. Za vsak razred izdelamo učne vzorce, območja z znanimi lastnostmi, ki jih uporabimo
pri nadzorovani klasifikaciji posnetkov. Za vsak učni vzorec izdelamo spektralni podpis, ki
predstavlja način odboja elektromagnetnega valovanja na predmetu v odvisnosti od valovne
dolžine. Pri tem uporabimo poljubno število kanalov, to so območja valovnih dolžin v
elektromagnetnem spektru, ki ga opazuje posamezni detektor. Vsak kanal zaznava le določene
valovne dolžine, kar imenujemo spektralni pas.
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Zmogljivost satelitskega sistema opredeljuje ločljivost. Ločimo:
•

prostorsko, ki določa velikost najmanjšega predmeta, ki ga na posnetku zaznamo,

•

spektralno, ki pove, kako dobro ločimo različne valovne dolžine,

•

radiometrično, ki pove, kako dobro sistem ločuje majhne razlike v energiji valovanja
oziroma koliko različnih sivin lahko poda,
časovno, ki predstavlja pretečen čas med dvema zaporednima snemanjema.

•

Posamezne pojave lahko pri daljinskem zaznavanju opazujemo z določenimi valovnimi
dolžinami. Atmosfersko okno je območje valovnih dolžin, ki ga atmosferski plini prepuščajo
ali le malo absorbirajo. Za izračun temperature Zemljinega površja sateliti zaznavajo termično
infrardečo svetlobo, elektromagnetno valovanje z valovnimi dolžinami 8–15 µm, ki jo
pretvorimo v svetilno temperaturo. Svetilna temperatura je temperatura črnega telesa, ki
predpostavlja, da je emisivnost površja enaka ena. Črno telo absorbira vso vpadno
elektromagnetno valovanje, lastno sevanje pa je odvisno od temperature. Emisivnost je
razmerje med sevanjem realnega telesa in sevanjem idealnega, črnega telesa pri enaki
temperaturi. V naravi idealno črno telo ne obstaja, zato svetilno temperaturo popravimo z
emisijskim faktorjem.

2.3.1. Landsat
Prvega izmed satelitov Landsat so izstrelili leta 1972 z namenom opazovanja in pridobivanja
podatkov o Zemlji. Do danes je bilo izstreljenih še 7 satelitov (preglednica 3) (USGS. Landsat
Missions. Imaging …, 2015), ki predvsem zaradi odlične pokritosti površja in obsežnega ter
brezplačnega arhiva podatkov omogočajo časovne in prostorske analize, kar je naredilo
program še bolj privlačen za potrebe raziskovanj (Oštir, 2006). Za upravljanje celotnega arhiva
satelitskih posnetkov Landsat skrbi U.S. Geological Survey (USGS. Landsat Data Access,
2015).
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Preglednica 3: Obdobja delovanja satelitov Landsat 1–8.

Satelit
Landsat 1
Landsat 2
Landsat 3
Landsat 4
Landsat 5
Landsat 6
Landsat 7
Landsat 8

Izstrelitev
julij 1972
januar 1975
marec 1978
julij 1982
marec 1984
oktober 1993
april 1999
februar 2013

Konec delovanja
januar 1978
julij 1983
september 1983
december 1993
januar 2013
ni dosegel tirnice
še deluje; okvara SLC v maju leta 2003
še deluje

Vir podatkov: USGS. Landsat Missions. Imaging …, 2015.

Landsat TM 5 je imel ustaljeno tirnico na višini okoli 700 km, čas ponovnega obiska pa je bil
16 dni. Območje Slovenije je preletel med 9. in 10. uro zjutraj. Senzor TM 5 je imel v primerjavi
s predhodnikom MSS (MultiSpectral Scanner) boljšo prostorsko ločljivost, natančnejšo
radiometrično ločljivost (8-bitna) in večje število senzorjev na kanal. Prostorska ločljivost
kanalov je 30 m, razen toplotnega, ki znaša 120 m (Landsat science. The thematic mapper,
2016). Z naknadno obdelavo je bila prostorska ločljivost toplotnega kanala povečana na 30 m
z metodo kubične konvolucije (USGS. Landsat thematic mapper, 2015). Velikost vsakega
posnetka je približno 170 km v smeri sever–jug in 183 km v smeri vzhod–zahod (USGS.
Frequently Asked Questions …, 2016). V preglednici 4 so naštete valovna dolžina, spektralni
pas, ločljivost in namen uporabe posameznih kanalov satelita Landsat TM 5.
Preglednica 4: Lastnosti satelita Landsat TM 5.
Kanal

Valovna
dolžina [µm]

Spektralni pas

Ločljivost [m]

1

0,45–0,52

modra

30

ločevanje prsti in vegetacije;
merjenje globine voda in
kartiranje obal

2

0,52–0,60

zelena

30

kartiranje zelene vegetacije

3

0,63–0,69

rdeča

30

ločevanje vegetacije in
nevegetacije, prepoznavanje
posameznih vrst rastlin

4

0,76–0,90

bližnja IR

30

določanje vrst rastlin, zdravosti in
količine biomase; označevanje
vodnih teles; merjenje vlage
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Uporaba

5

1,55–1,75

bližnja IR

30

merjenje vlage v prsti in
vegetaciji; ločevanje snega in
oblakov
toplotno kartiranje (urbane in
vodne površine); stanje
vegetacije, določanje vlažnosti
prsti v povezavi s toplotnim
sevanjem

6

10,4–12,5

termična IR

30 (120)

7

2,09–2,35

bližnja IR

30

določanje mineralov in tipov
kamnin; merjenje vlažnosti
vegetacije

Vir podatkov: Oštir, 2006; USGS. Frequently asked questions …, 2015.

Landsat 8 OLI/TIRS so izstrelili februarja 2013. Čas ponovnega obiska, prostorska ločljivost
kanalov in velikost posnetkov so enaki kot pri Landsat TM 5. Razlike med njima so v številu
kanalov, ki jih ima Landsat 8 OLI/TIRS deset, brez upoštevanja pankromatskega kanala,
izboljšani radiometrični ločljivosti vseh kanalov (16-bitna) in večji prostorski ločljivosti
toplotnih kanalov, ki znaša 100 m, vendar je v procesu naknadne obdelave z metodo kubične
konvolucije povečana na 30 m (USGS. Landsat 8, 2015). V preglednici 5 so naštete valovna
dolžina, spektralni pas, ločljivost in namen uporabe posameznih kanalov satelita Landsat 8
OLI/TIRS.
Preglednica 5: Lastnosti satelita Landsat OLI/TIRS 8.
Kanal

Valovna dolžina
[µm]

Spektralni pas

Ločljivost
[m]

Uporaba

1

0,43–0,45

temno modra

30

študije aerosolov in obalnih
območij

2

0,45–0,51

modra

30

podvodno kartiranje,
ločevanje prsti in vegetacije
ter iglavcev in listavcev

3

0,53–0,59

zelena

30

kartiranje zelene vegetacije

4

0,64–0,67

rdeča

30

določanje vrst rastlin,
zdravosti in količine biomase

5

0,85–0,88

bližnja IR

30

poudarjanje vsebnosti
biomase

6

1,57–1,65

kratkovalovna IR 1

30

merjenje vlage v prsti in
vegetaciji

7

2,11–2,29

kratkovalovna IR 2

30

napredno merjenje vlage v
prsti in vegetaciji
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8

0,5–0,68

pankromatski

15

ostrenje posnetkov

9

1,36–1,38

cirus

30

zaznavanje cirusov

10

10,60–11,19

11

11,5–12,51

termična IR 1

termična IR 2

30 (100)

toplotno kartiranje, določanje
vlažnosti v prsti v povezavi s
toplotnim sevanjem

30 (100)

napredno toplotno kartiranje,
določanje vlažnosti v prsti v
povezavi s toplotnim
sevanjem

Vir podatkov: USGS. Frequently asked questions …, 2015.

2.3.2. Toplotno snemanje
Zaznavanje sevane energije v področju tolotnega sevanja (3–15 µm) je precej drugačno od
zaznavanja odbite Sončeve svetlobe. Toplotne senzorje, ki s posebnimi fotodetektorji zaznavajo
fotone prave valovne dolžine, je treba močno hladiti (skoraj do absolutne ničle), saj moramo
lastno sevanje zmanjšati na najmanjšo možno vrednost. Tovrstni senzorji pravzaprav merijo
temperaturo Zemljinega površja oziroma toplotne lastnosti opazovanih predmetov. Toplotni
senzorji zaznano sevano valovanje primerjajo z enim ali več lastnimi viri sevanja. Zato lahko
vrednosti, ki jih z njimi dobimo, primerjamo z absolutnimi temperaturami. Podatke praviloma
zapisujemo v digitalni obliki, natančnost toplotnih senzorjev pa lahko doseže do 0,1 °C (Oštir,
2006).
Pri toplotnem valovanju je zaradi razmeroma velike valovne dolžine učinek atmosferskega
sipanja zanemarljiv. Kljub temu pa absorpcija v plinih ozračja omejuje toplotno opazovanje na
dve okni: 3–5 µm in 8–14 µm. Ker se gostota elektromagnetnega sevanja zmanjšuje s
povečevanjem valovne dolžine, imajo toplotni senzorji veliko vidno polje. Le tako lahko
poskrbijo, da senzor prejme dovolj energije za zanesljive meritve. Zaradi velikega vidnega polja
je prostorska ločljivost toplotnih senzorjev v primerjavi s senzorji vidne in bližnje infrardeče
svetlobe sorazmerno majhna. Termograme lahko zajamemo tako podnevi kot ponoči, saj
zaznavamo lastno sevanje Zemlje (Oštir, 2006).
Landsat TM 5 je zaznaval toplotno valovanje v 6. spektralnem kanalu (Band 6), v pasu valovnih
dolžin 10,4–12,5 µm. Landsat 8 OLI/TIRS nosi dva senzorja. Operational Land Imager (OLI)
zaznava odbito Sončevo svetlobo od Zemljinega površja, Thermal Infrared Sensor (TIRS) pa
meri toplotno sevanje Zemlje. Toplotna kanala zaznavata valovno dolžino v razponu 10,60–
11,19 µm (10. spektralni kanal) in 11,50–12,51 µm (11. spektralni kanal). Landsat TM in
OLI/TIRS zaznavata toplotno valovanje v zelo podobnem pasu valovnih dolžin in ustrezata
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drugemu toplotnemu oknu (8–14 µm), s tem da Landsat 8 zaradi dveh toplotnih kanalov
zagotavlja natančnejše meritve temperature Zemljinega površja (USGS. Frequently Asked
Questions …, 2016).

2.3.3. Nadzorovana klasifikacija
Metode nadzorovane klasifikacije, nenadzorovane klasifikacije in segmentacije so postopki
obdelave satelitskih posnetkov in so namenjene razvrščanju pikslov v razrede na podlagi
podobnosti spektralnih odbojnih vrednosti. Nadzorovana klasifikacija temelji na uvrščanju
pikslov v znane razrede, ki jih določi izvajalec klasifikacije. Sestavljena je iz učne faze in faze
razvrščanja v razrede. V učni fazi prepoznavamo reprezentativna območja za določene razrede,
pri čemer je pomembno poznavanje območja in s tem ustrezna izbira učnih vzorcev. V
naslednjem koraku izdelamo spektralne podpise za vsak razred, na podlagi katerih računalnik
uvršča piksle v določen razred. Rezultat je kvalitativen sloj, ki ga uporabimo v poznejših
analizah (Oštir, 2006).
Pri nenadzorovani klasifikaciji uvrščanje v skupine poteka na podlagi podobnosti pikslov,
število skupin pa določimo pred izvedbo klasifikacije. Uvrščanje temelji na predpostavki, da so
spektralne vrednosti določene pokrovnosti blizu v spektralnem prostoru, različne kategorije
pokrovnosti pa so daleč narazen. Slabosti te klasifikacije sta predvsem omejen nadzor nad
njenim potekom in redko ujemanje parov informacijskih ter spektralnih razredov (Campbell,
1996).
Objektna klasifikacija temelji na dveh fazah: v prvem koraku se piksli združujejo v objekte
(segmentacija), ki so v drugem koraku analizirani in razvrščeni (klasifikacija). Segmentacija
temelji na združevanju sosednjih pikslov s podobnimi funkcijskimi vrednostmi, saj ima skupek
segmentov podobne lastnosti (prostorske, spektralne, morfološke, kontekstualne, časovne itd.).
Postopek je primeren za visoko ločljive daljinsko zaznane posnetke (Kanjir, 2009), posnetki
satelitskega sistema Landsat pa se uvrščajo med srednje ločljive (Oštir, 2006).
V magistrskem delu uporabljamo srednje ločljive posnetke in zato ne moremo izvesti
natančnega ločevanja kmetijskih površin in vrtov, ki so posejani z različnimi kulturami, gozdnih
površin na različne vrste iglavcev in listavcev, pozidanih površin na npr. ceste, ploščadi in
soseske enodružinskih hiš, zato smo uporabili nadzorovano klasifikacijo. Na voljo je več
klasifikacijskih algoritmov (metoda najmanjše razdalje, paralelepipedna metoda in metoda
največje verjetnosti), vendar smo se zaradi večje natančnosti odločili za uporabo metode
največje verjetnosti (maximum likelihood classification).
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2.3.4. Vegetacijski indeks normirane razlike – NDVI
NDVI se uporablja za opazovanje stanja, bujnosti oziroma gostote vegetacije. Izračunamo ga
kot razmerje med razliko infrardečega (IR) in vidnega rdečega (R) kanala ter njuno vsoto.
Rezultat zavzame vrednosti od -1 do 1 (Oštir, 2006).
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑅𝑅
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇4 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇3
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂5 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂4
𝑜𝑜𝑜𝑜.
𝑜𝑜𝑜𝑜.
𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝑅𝑅
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇4 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇3
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂5 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂4

(1)

Gosto poraščena območja z bujnim zelenim rastjem zavzemajo pozitivne vrednosti (0,3–1).
Območja z največjo gostoto vegetacije zavzemajo vrednosti 0,8–0,9. Vodne površine zaradi
šibkega odboja v obeh spektrih zavzemajo zelo nizke pozitivne ali negativne vrednosti. Gole
prsti odbijajo nekoliko več infrardeče svetlobe kot rdeče, zato zavzemajo nizke pozitivne
vrednosti (0,1–0,2) (Crippen, 1990).
NDVI smo v magistrskem delu uporabili za izračun korelacije s temperaturo Zemljinega
površja in izdvojitev vegetacije v urbanem okolju – postopek je natančneje opisan v poglavju o
metodologiji.

2.3.5. Pozidani indeks normirane razlike – NDBI
Urbane in gole površine izkazujejo večjo odbojnost v kratkovalovnem infrardečem spektru v
primerjavi z bližnje infrardečim spektrom. Takim območjem se poveča odbojnost iz 4. v 5.
kanal, medtem ko ima vegetacija v 5. kanalu neznatno večje ali manjše digitalne vrednosti (DN
values) kot v 4. kanalu (Zha, Gao, Ni, 2003).
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇5 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇4
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂6 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂5
𝑜𝑜𝑜𝑜.
𝑜𝑜𝑜𝑜.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇5 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇4
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂6 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂5

(2)

Pozidane in gole površine zavzemajo visoke pozitivne vrednosti, gozdne, kmetijske in vodne
površine pa zavzemajo negativne vrednosti ali vrednosti blizu 0 (preglednica 6) (Zha, Gao, Ni,
2003).
Preglednica 6: Vrednosti NDVI in NDBI reprezentativnih območij ter njune razlike po binarnem
kodiranju.
Pozidano
Gole površine
Gozd
Kmetijske površine
Vodna telesa
NDVI

0

0

254

254

0

NDBI

254

254

254 ali 0

254 ali 0

0

NDBI–NDVI

254

254

0 ali -254

0 ali -254

0

Vir podatkov: Zha, Gao, Ni, 2003.
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NDBI smo v magistrskem delu uporabili za izračun korelacije s temperaturo Zemljinega
površja.

2.4. Vloga satelitskih meritev pri proučevanju podnebnih sprememb
Spremenjene podnebne razmere bodo povzročile spremembe v naravnem okolju, med katerimi
lahko nekatere spremljamo z analizo satelitskih posnetkov. Višje temperature zraka povzročajo
taljenje ledenikov in temperaturno raztezanje vode, kar povzroča dvigovanje morske gladine
(Thomas, 1987). Voda ima razmeroma konstantne spektralne lastnosti, zato je določanje vodnih
površin preprosto (Sluga, 2014). S tehnikami daljinskega zaznavanja lahko ob
predpostavljenem dvigu morske gladine ocenimo površino poplavljenih obalnih območij, hkrati
pa lahko s časovnimi serijami satelitskih posnetkov izračunamo hitrost »poplavljanja« obalnih
območij zaradi zviševanje gladine morja (Kostiuk, 2002; Addo in sod., 2011; Cooper in sod.,
2013; Climate change 2013 …, 2013) ali pa opazujemo izginjanje otočij (primer Salomonovih
otokov) (Albert in sod., 2016). S posnetki lahko ugotavljamo spremembo površine stoječih
vodnih teles (primer Aralskega jezera) (Löw in sod., 2013).
Daljinsko zaznavanje ima pomembno vlogo pri proučevanju ledenikov in snežnih površin
(Center for remote …, 2016). Raziskovana območja so težko dostopna, podnebne in
geomorfološke razmere pa otežujejo raziskovalno delo. Določanje in spremljanje snežnih
površin nam omogoča snežni indeks normirane razlike (NDSI), saj sneg v območju vidne in
bližnje infrardeče svetlobe odbija skoraj 100 % prejetega sevanja, vodne površine in prst pa
bistveno manj. Obseg ledenikov lahko določamo z interpretacijo toplotnih posnetkov, saj je
temperatura ledenika praviloma nižja od okolice, z računanjem razmerja med spektralnimi
kanali, posnetimi v bližnjem in srednjem infrardečem spektru, ter NDSI (Sluga, 2014). S
časovnimi serijami posnetkov tako izračunamo dinamiko širjenja ali krčenja ledenikov.
Stanje vegetacije opredeljujejo vegetacijski indeksi (npr. NDVI, TVI, CTVI itd.). Vegetacijske
indekse uporabljamo za ločevanje vegetacije od neporaslih površin, za opazovanje sezonskih
sprememb pri vegetaciji in ločevanje njenih različnih vrst. S časovnimi serijami posnetkov
ugotavljamo hitrost širjenja puščav (Xu in sod., 2009), sečnjo gozdnih površin (Lunetta in sod.,
2006), spremljamo pomik vegetacijskih pasov v višje nadmorske višine in geografske širine
(Aarhus university. Upslope …, 2016), analiziramo vegetacijsko dobo in napovedujemo
kmetijsko proizvodnjo (Franzen, 2007).
Toplotne posnetke lahko uporabljamo za ocenjevanje vročinskih valov, spremljanje segrevanja
površja in v urbanih območjih za analizo mestnega toplotnega otoka. Temperatura morskega
27

površja je pomemben kazalec, saj lahko z njim prikazujemo območja hladnih in toplih morskih
tokov ter časovne spremembe v temperaturi oceanov. Ti podatki so pomembni v klimatologiji,
saj temperatura morja in smer morskih tokov vplivata na vremensko dogajanje (Klemas, 2012).
Pomembno vlogo pri spremljanju vremenskih in podnebnih razmer imajo vremenski sateliti;
med njimi so najbolj znani GOES, NOAA AVHRR in Meteosat. Imajo zelo dobro časovno
ločljivost, saj večkrat na uro zaznavajo površje Zemlje, atmosfersko vlago in oblačnost. Tako
omogočajo skoraj zvezno spremljanje globalnih vremenskih razmer in napovedovanje
vremena. Uporabljamo jih za (Oštir, 2006):
•

zaznavanje oblakov, onesnaževanja in meglic,

•

opazovanje velikih neurij, megle ponoči in oblakov podnevi,

•

merjenje temperature morja (tudi ponoči),

•

določanje vetrov, ki premikajo oblake, večjih viharjev in močnega dežja,

•

določanje meje med kopnim in morjem,

•

določanje teksture oblakov,

•

merjenje temperature oblakov in površja ter koncentracije vodne pare v ozračju.

Na koncu poglavja navajamo povzete ugotovitve Yanga in sod. (2013), da daljinsko zaznavanje
nadgrajuje obstoječe razumevanje podnebnega sistema, saj sateliti zagotavljajo samostojen,
neodvisen vir opazovanj za potrjevanje podnebnih modelov. Hkrati pa prispevajo k odkritjem,
ki jih klimatski modeli in klasično merjenje podnebnih spremenljivk ne zaznajo.
Avtorji povzemajo, da so se v obdobju 1984–2006 oceani v povprečju segrevali za 0,28 °C.
Opazili so tudi vzorec, da se oceani hitreje segrevajo v srednjih geografskih širinah obeh
polobel. Površina snežne odeje se je na severni polobli v obdobju 1970–2010 v mesecih marec
in april zmanjševala s trendom 0,8 mio km2 na desetletje. Površina zmrznjene morske vode v
okolici Antarktike se je v obdobju 1979–2010 povečala za 1,5±0,4 % na desetletje. Kot razloga
navajajo zmanjšan prenos energije proti zgornjim plastem v oceanih in povečano sneženje.
Trend na Arktiki pa je negativen (–4,1±0,3 % na desetletje), in sicer z največjimi vrednostmi
poleti. Zmanjševanje ledenega pokrova na Antarktiki in Grenlandiji od leta 1992 k dvigu
morske gladine na globalni ravni prispeva 0,59±0,2 mm na leto. Pokazatelj podnebnih
sprememb je tudi stanje gorskih ledenikov. S satelitskimi posnetki so ugotovili, da se 65 %
ledenikov v Himalaji zmanjšuje, 50 % ledenikov v Karakorumu pa je stabilnih ali se celo
povečujejo. Ugotovitve kažejo, da je hitrost zmanjševanja ledenikov manjša od predvidene.
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S podatki mareografskih postaj so ocenili globalni dvig morske gladine na 1,9±0,4 mm na leto,
s satelitskimi meritvami pa ta vrednost znaša 3,2±0,8 mm na leto za obdobje 1992–2010.
Podnebne spremembe zelo vplivajo na spremenljivost padavinskih režimov. Na globalni ravni
njihovo časovno in prostorsko spremenljivost zaznavamo s satelitskimi sistemi. Tovrstni
podatki so zanesljivejši od točkovnih meritev in njihove interpolacije ter z vključitvijo v
klimatske modele napovedi postanejo natančnejše.
Za uporabnike spleta, ki niso vešči metod daljinskega zaznavanja, je podjetje Google izdelalo
spletno platformo Google Earth Engine, ki vsebuje celotni arhiv posnetkov satelitskih sistemov
Landsat 4, 5, 7 in 8 ter večino posnetkov satelitskega sistema MODIS ter preostalih satelitskih
sistemov. S pregledovalnikom in aplikacijo Timelapse lahko opazujemo prostorske spremembe
katerega koli dela celin v obdobju 1984–2012, ki so posledica podnebnih sprememb in/ali
človekovega delovanja. Za animacijo so uporabili posnetke satelitskih sistemov Landsat
(Google Earth Engine. FAQ, 2016). Na podoben način lahko prostorske spremembe opazujemo
s programom Google Zemlja.

2.5. Pregled literature
2.5.1. Domača literatura
V slovenski literaturi je bilo mestno podnebje analizirano s terenskimi meritvami temperature
zraka. Z njo so se ukvarjali Žiberna (1996), ki je v doktorski disertaciji obravnaval mestno
podnebje Maribora, Bedrač (2001), ki se je v okviru diplomskega dela ukvarjala z značilnostmi
mestnega podnebja Ptuja. V letih 2004 in 2008 so bile obravnavane mezoklimatske razmere
Šaleške doline. V sklopu del sta bili opravljeni tudi analizi mestnega podnebja Velenja
(Konovšek, 2004) in Šoštanja (Kotnik, Pavšek, 2008). Mestno podnebje Ljutomera in Ormoža
je bilo obravnavano v diplomskem delu Ivajnšiča (2009).
Mestno podnebje za Ljubljano in Maribor sta analizirala Gams in Krevs (1997). Primerjala sta
povprečne, minimalne in maksimalne temperature zraka mestnih in podeželskih meteoroloških
postaj. Sklepata, da se toplotni otok razvije tudi v drugih mestih, medtem ko je v Ljubljani in
Mariboru pojav najbolj izrazit, saj sta največji mesti v Sloveniji. Vpliv mestnega toplotnega
otoka na trende segrevanja ozračja v Ljubljani sta ocenjevala Ogrin in Krevs (2015). Ocene
temeljijo na primerjavi dolgoročnih trendov temperature zraka v Ljubljani in Zagrebu.
Ugotovila sta, da se je učinek mestnega toplotnega otoka na trende temperature zraka v
Ljubljani postopoma povečeval, zlasti po letu 1950.
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Najobsežnejši deli, ki hkrati obravnavata mestno podnebje Ljubljane, pa sta doktorska
disertacija in študija Jerneja (2000). Njegove splošne ugotovitve so naslednje:
•

mestni toplotni otok se najbolj razvije nekaj ur po sončnem zahodu oziroma ponoči, ko
nastopijo najvišje razlike med mestom in okolico;

•

najmanjše temperaturne razlike med mestom in okolico so opoldne in popoldne, kajti
po sončnem vzhodu se temperaturne razmere postopno izenačijo, ker fizikalne lastnosti
pozidanih površin preprečujejo hitro segrevanje mestnega zraka;

•

čez dan so temperaturne razlike med Bežigradom, Klečami in Zalogom minimalne
oziroma jih skoraj ni. Opoldne je Zalog celo nekoliko toplejši od Bežigrada;

•

za južni del Ljubljane (postaja Črna vas) so značilne nekolike nižje temperature kot na
preostalih meteoroloških postajah. Nižje vrednosti so posledica lokalne topografije, kjer
prihaja do stekanja in kopičenja hladnega zraka, ter vlažnih travnikov in njiv.

Glavne ugotovitve frekvenčne razporeditve minimalnih dnevnih temperatur za obdobje junij
1998–maj 1999 so naslednje:
•

mesto (postaja Figovec) je v 98,6 % vseh meritev toplejše od severne (ruralne) okolice
in v 35 % vseh meritev za več kot 2 °C toplejše od severne okolice mesta (postaja Zalog)

•

mesto je v 97,8 % vseh meritev toplejše od južne ruralne okolice in v 78,6 % vseh
meritev za več kot 2 °C toplejše od južne okolice mesta (Črna vas);

•

v povprečju so dnevne minimalne temperature v Črni vasi za 1–2 °C nižje od Zaloga.

Glavne ugotovitve frekvenčne razporeditve minimalnih dnevnih temperatur poleti so naslednje:
•

mesto ima v vseh primerih višje dnevne minimalne temperature kot Črna vas, v 50 %
vseh meritev so za 4 °C višje kot v Črni vasi;

•

mesto ima v 98,9 % vseh meritev višje dnevne minimalne temperature kot Zalog;

•

v 50 % vseh meritev so dnevne minimalne temperature v Črni vasi za 3 °C nižje kot za
Bežigradom;

•

dnevna minimalna temperatura je za Bežigradom 2–3 °C višja kot v Črni vasi;

•

mesto je pogosto za 5–6 °C toplejše od okolice in za 1 °C toplejše kot za Bežigradom.

Glavne ugotovitve frekvenčne razporeditve minimalnih dnevnih temperatur jeseni so:
•

razlike med mestom in okolico so za 1 °C manjše kot poleti. Vzrok za to je ciklonalni
tip vremena, saj je ob oblačnem in deževnem vremenu specifičnost mestnega podnebja
manj izražena;

•

v 37 % vseh meritev so bile dnevne minimalne temperature za Bežigradom za več kot
0,5 °C višje kot v Zalogu;

•

v 8 % vseh meritev pa je bil Zalog za 0,5 °C toplejši od Bežigrada.
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Glavne ugotovitve frekvenčne razporeditve minimalnih dnevnih temperatur pozimi so
naslednje:
•

v 98,9 % vseh meritev je bilo mesto toplejše od Zaloga in v 95, 6 % toplejše od Črne
vasi;

•

v 18,7 % (poleti pa v 30,8 %) vseh meritev so bile dnevne minimalne temperature v
Črni vas za 5 °C nižje od mesta, kar kaže na pogostejšo in močnejšo izoblikovanost
toplotnega otoka poleti;

•

pozimi je bila večkrat ugotovljena maksimalna intenziteta toplotnega otoka;

•

v 11,1 % (poleti pa v 2,2 %) vseh meritev so bile dnevne minimalne temperature v mestu
za 6,1 °C višje od južne okolice.

Glavne ugotovitve frekvenčne razporeditve minimalnih dnevnih temperatur spomladi so
naslednje:
•

dnevne minimalne temperature so v Zalogu za 1–2 °C višje kot v Črni vasi;

•

mesto je za 1 °C toplejše od Bežigrada;

•

v splošnem so razlike minimalne, v redkih primerih pa je minimalna dnevna temperatura
zraka v okolici presegla tisto v mestu. Take situacije se pojavijo z advektivnim
vremenskim tipom, ko prevladujejo južni do jugozahodni vetrovi, ki pred fronto
prinašajo topel zrak.

2.5.2. Tuja literatura
Pri pregledu tuje literature smo se osredotočili na članke, ki obravnavajo mestno podnebje z
uporabo satelitskih posnetkov. V naslednjem odstavku najprej navajamo skupne značilnosti
študij, nato smo pozornost namenili izbranim študijam, ki so obravnavale mestni toplotni otok.
Ugotovili smo, da se je največ avtorjev ukvarjalo s korelacijo med temperaturo Zemljinega
površja in normiranimi indeksi (NDVI – vegetacijski indeks normirane razlike, NDWI – vodni
indeks normirane razlike, NDBI – pozidani indeks normirane razlike). Večina avtorjev se je
ukvarjala tudi z analizo časovne in prostorske spremembe temperature Zemljinega površja na
podlagi daljšega časovnega niza posnetkov. Manj avtorjev se je ukvarjalo z intenziteto
mestnega toplotnega otoka. Prav tako se je manjše število avtorjev pri obravnavi mestnega
toplotnega otoka oprlo na nadzorovano klasifikacijo satelitskih posnetkov in na podlagi
izdvojenih kategorij pokrovnosti oziroma rabe tal obravnavalo spreminjanje temperature
Zemljinega površja znotraj posamezne kategorije. Redki avtorji pa so pri analizi satelitskih
posnetkov iskali korelacijo med temperaturo Zemljinega površja in temperaturo zraka,
izmerjeno na meteoroloških postajah. Prav tako so redke študije, ki istočasno analizirajo mestni
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toplotni otok z uporabo satelitskih posnetkov in terenskimi meritvami ali s podatki
meteoroloških postaj.
V večini študij so bili uporabljeni posnetki Landsat TM in ETM+. Te študije so obravnavale
mestni toplotni otok podnevi. V nekaterih primerih pa so bili uporabljeni tudi posnetki sistema
ASTER, ki snema tudi ponoči. V teh študijah so avtorji obravnavali mestni toplotni otok
podnevi in ponoči. V manjšem obsegu pa so bili uporabljeni podatki drugih satelitskih sistemov
(AVHRR, ATLAS, MODIS, ENVISAT, SEVIRI).
2.5.2.1. Korelacija med temperaturo Zemljinega površja in normiranimi indeksi
Avtorji, ki so se ukvarjali z ocenjevanjem korelacije med temperaturo Zemljinega površja in
NDVI, NDWI ter NDBI, so ugotovili, da je povezava med temperaturo Zemljinega površja in
naravnimi površinami negativna, korelacija s pozidanimi površinami pa pozitivna. Naravne
površine imajo tako nižjo temperaturo Zemljinega površja kot pozidana območja.
Ogashawara in da Silva Brum Bastos (2012) sta analizirala tri posnetke brazilskega mesta São
José dos Campos (6. avgust 1986, 15. avgust 2001 in 24. avgust 2010) ter ugotovila, da je
korelacija med temperaturo Zemljinega površja z NDVI in NDWI majhna (< 0,5), korelacija
temperature Zemljinega površja z NDBI pa je zmerna. Zaradi nagle urbanizacije se je povečala
površina pozidanih območjih, posledično se je povečala tudi temperatura Zemljinega površja –
v letu 1986 je največje območje zavzemal temperaturni razred 19–21 °C, enako velja tudi za
leto 2001, a se je povečala površina temperaturnega razreda 21–23 °C. V letu 2010 pa sta
prevladovala temperaturna razreda 23–25 °C in 25–27 °C.
Mucsi, Henits in Unger (2010) so ubrali nekoliko drugačen pristop. Za analizo mestnega
toplotnega otoka Szegeda so izbrali 8 posnetkov med leti 1986 in 2009, pri čemer so rabo tal
za celotno območje določevali na podlagi standardnega odklona NDVI. Ugotovili so, da
standardni odklon vrednosti NDVI sovpada z gostoto pozidanosti in ima velik vpliv na
temperaturo Zemljinega površja. Nižje vrednosti standardnega odklona so tako značilne za
pozidana območja, višje vrednosti pa za območja, pokrita z vegetacijo.
Su, Gu in Yang (2010) so analizirali mestni toplotni otok za mesto Nanjing na Kitajskem.
Uporabili so posnetke Landsat 7 ETM+ za leto 2005. Z uporabo nadzorovane klasifikacije so
območje klasificirali v več kategorij rabe tal (stanovanjska in poslovna območja z visoko
gostoto pozidave, ceste, poslovna območja z nizko gostoto pozidave, ruralna okolica in vodne
površine) in zanje izračunali povprečne vrednosti temperature Zemljinega površja. Za
korelacijo med temperaturo Zemljinega površja in NDVI pa so uporabili indeks LTV, ki odraža
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količine vode v prsti in pokritost vegetacije po različnih kategorijah rabe tal. Velja, da manjša
kot je njegova vrednost, večja je temperatura Zemljinega površja. Tako imajo pozidana
območja in ceste vrednosti 0,01–0,324, travnate in vodne površine ter kmetijska območja pa
vrednosti 0,765–1,647.
Tiangco, Lagmay in Argete (2007) so pri analizi mestnega toplotnega otoka filipinskega
glavnega mesta Manile uporabili posnetke satelita ASTER in analizirali intenziteto toplotnega
otoka ter korelacijo med temperaturo Zemljinega površja in NDVI za nočni čas. Ugotovili so,
da intenziteta znaša 2,96 °C ter da je korelacija šibka, toda negativna. Obenem so s pomočjo
temperaturnih profilov analizirali spremembo temperature Zemljinega površja od manjšega
mesta na severu (Bulacan) do Manile in nato proti jugu do manjših mest Cavite in Lagune.
Ugotovili so, da se v smeri proti Manili temperatura Zemljinega površja povečuje.
Hajto, Walawander in Struzik (2013) so od aprila do septembra 2003–2005 analizirali 26 nočnih
posnetkov satelita AVHRR za mesto Krakov na Poljskem. Ugotovili so, da je razlika med
najnižjo in najvišjo temperaturo Zemljinega površja znašala 6,6 °C. Najtoplejši deli Krakova
so mestno središče in industrijski predeli. Pridobljeno temperaturo Zemljinega površja so
primerjali tudi z rabo tal in ugotovili, da so višje vrednosti temperature Zemljinega površja
značilne za območja, kjer je delež pozidanih/umetnih območjih večji od 50 %. Za območja z
več kot 50 % deležem kmetijskih površin pa so značilne nižje temperature Zemljinega površja.
Za vsak satelitski posnetek so tudi primerjali in-situ vrednosti temperature na podlagi dveh
meteoroloških postaj. Determinacijski koeficient je znašal 0,97 in 0,93, kar kaže na visoko
stopnjo povezave.
Ambinakudige (2011) je za mesto Bangalore ugotavljal povezavo med temperaturo Zemljinega
površja in NDVI. Z analizo posnetkov Landsat 7 ETM+ za mesec marec v letih 2000 in 2003
je ugotovil, da je temperatura Zemljinega površja v središču mesta nižja v primerjavi s hitro
rastočimi okoliškimi deli mesta. Čeprav v središču mesta temperatura niha do 7 °C, so nižje
vrednosti posledica zelenih in vodnih površin. S pomočjo NDVI je tudi uvrstil posamezne dele
mesta v določeno kategorije rabe tal in zanje izračunal povprečne, minimalne in maksimalne
vrednosti temperature ter standardni odklon. Za korelacijo s temperaturo Zemljinega površja pa
je uporabil 10.000 naključnih točk. Korelacijo je preverjal z uporabo Pearsonovega koeficienta.
Ugotovil je, da je korelacija med naravnimi površinami in temperaturo Zemljinega površja
negativna.
Xiao in Xu (2010) sta za Šanghaj ugotavljala korelacijo med temperaturo Zemljinega površja
in NDVI po različnih kategorijah rabe tal. Ugotovila sta, da imajo vodne in zelene površine
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nižjo temperaturo kot pozidana območja. Za ločitev najhladnejših in najtoplejših območij pa
nista uporabila absolutnih vrednosti, ampak sta standardizirala temperaturo in tako dobila šest
razredov.
Dobrovolny (2012) je z uporabo satelitskih posnetkov Landsat TM 5 in 7 ETM+ za poletja v
letih 2001 in 2006 analiziral mestni toplotni otok za srednje veliko mesto Brno na Češkem.
Ugotovil je, da so najvišje temperature Zemljinega površja značilne za industrijske in poslovne
dele mesta. Intenziteta toplotnega otoka znaša 4,2–6,7 °C. Na podlagi izračuna korelacije
temperature Zemljinega površja z NDVI in NDBI je ugotovil, da NDVI pojasni 56–67 %
variance temperature Zemljinega površja, NDBI pa 37–40 %. S primerjavo standardnih
odklonov po različnih kategorijah rabe tal je prišel do ugotovitev, da so večje vrednosti značilne
za pozidana območja, sledijo kmetijske površine, najmanjše vrednosti pa so značilne za zelene
in vodne površine.
Liu in Zhang (2011) sta z uporabo daljinsko zaznanih posnetkov satelitskih sistemov Landsat
TM 5 in ASTER za november in december leta 2005 analizirala prostorsko razporeditev
temperature Zemljinega površja ter njeno povezavo z NDVI in NDBI za Hong Kong. Ugotovila
sta, da je toplotni otok lociran v treh suburbanih območjih, korelacija NDBI s temperaturo
Zemljinega površja pa je višja kot z NDVI.
2.5.2.2. Analiza časovne in prostorske spremembe temperature Zemljinega
površja
V študijah, ki so analizirale daljše časovno obdobje, so bili uporabljeni posnetki Landsat TM 5
in/ali 7 ETM+ zaradi dolgega niza opazovanj. Pri analizi časovne in prostorske komponente so
se avtorji oprli tudi na intenziteto mestnega toplotnega otoka in spremembo rabe tal, kot so npr.
širjenje pozidanih območij in zmanjševanje naravnih površin. Ugotovili so, da se temperatura
Zemljinega površja povečuje, razloge pa pripisujejo globalnim trendom spreminjanja podnebja
in povečevanju pozidanih območij na račun zmanjševanja naravnih površin.
Weng (2003) je analiziral tri posnetke Landsat TM 5 (13. december 1989, 3. marec 1996 in 29.
avgust 1997) za mesto Guangzhou na Kitajskem. Ugotovil je, da je prostorska porazdelitev
toplotnega otoka povezana predvsem s širitvijo industrijskih območij. Spremembo prostorske
oblike toplotnega otoka je analiziral s klasifikacijo temperaturnih vrednosti na podlagi
standardnega odklona. Ugotovil je širitev toplotnega otoka proti vzhodu zaradi razpršene
urbanizacije.
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Zhang in sod. (2013) so uporabili posnetke za obdobje 1997–2008 in analizirali spremembo
rabe tal ter intenziteto mestnega toplotnega otoka. Ugotovili so, da se je površina pozidanih
območij povečala, intenziteta toplotnega otoka pa se je po letu 1997 celo zmanjšala. Razlog za
to je širitev urbanih površin na prej nepozidana območja, posledično se je spremenila energijska
bilanca tal. Tako so pozidane površine zajemale večji del proučevanega območja, kar je
prispevalo k zmanjšanju temperaturnih razlik površja med mestom in okolico.
Za mesto Birmingham v Angliji so Tomlinson in sod. (2010) z uporabo daljinsko zaznanih
posnetkov satelitskega sistema MODIS analizirali mestni toplotni otok v nočnem času za
obdobje 2003–2009. Po njihovem mnenju je izmerjena temperatura Zemljinega površja ponoči
natančnejša kot podnevi, saj v nočnem času ni sončnega sevanja. Ugotovili so, da je najtoplejše
območje v osrednjem poslovnem središču, intenziteta pa znaša 5 °C. Tako imenovane hladne
točke mestnega toplotnega otoka so identificirali v somestjih, v enem izmed mestnih parkov pa
so bile temperature Zemljinega površja do 7 °C nižje kot v središču mesta.
Huixi in sod. (2011) so v analizi toplotnega otoka mesta Luzhou v provinci Sečuan na
Kitajskem za leti 1988 in 2002 uporabili obteženo povprečje mestnega toplotnega otoka
(Weighted-Average-Heat-Island-Intensity) za ocenjevanje njegove intenzitete in indeks
razmerja mestnega toplotnega otoka (Urban-Heat-Island Ratio Index), ki kaže njegovo stopnjo
razvoja. Na podlagi kazalnikov so ugotovili, da se je intenziteta mestnega toplotnega otoka
rahlo povečala, stopnja razvoja pa je rahlo upadla – razlog je v širitvi pozidanih območij.
Qiao in sod. (2014) so za obdobje 1989–2010 analizirali časovne in prostorske spremembe
temperature Zemljinega površja za Peking. V procesu analize so uporabili posnetke Landsat
TM 5 in 7 ETM+. Ugotovili so, da so se pozidane površine v omenjenem časovnem obdobju
povečale za 184 %, povečala se je tudi stopnja razvoja mestnega toplotnega otoka, prav tako so
ugotovili, da so južni deli Pekinga toplejši kot severni predeli.
Singh, Grover in Zhan (2014) so analizirali spreminjanje temperature Zemljinega površja v
posameznih letnih časih za indijsko glavno mesto Delhi. Za analizo so skupaj izbrali štiri
posnetke Landsat TM 5, in sicer za januar (zima), marec (pomlad), maj (poletje) in september
(jesen) 2011. Za primerjavo in korelacijo temperature Zemljinega površja s posameznimi
kategorijami rabe tal so skupaj izbrali 80 naključnih lokacij. Tako so ugotovili, da ima središče
Delhija nižje temperature Zemljinega površja od okolice in da je mestni toplotni otok redko
izoblikovan v katerem izmed letnih časov.
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Večletno analizo satelitskih posnetkov za Delhi ponoči pa so opravili Mallick, Rahman in Singh
(2013) v letih 2001 in 2005. V sklopu analize so uporabili posnetke satelitov ASTER in Landsat
7 ETM+. Zanimala jih je povezava mestnega toplotnega otoka z rabo tal in preostalimi
značilnostmi mestnega površja. Prav tako so ugotavljali, kakšna je podobnost izračunane
temperature z uporabo satelitskih posnetkov s temperaturo, izmerjeno na meteoroloških
postajah. Ugotovili so, da so najvišje temperature Zemljinega površja ponoči značilne za
osrednje poslovno središče in območje poslovnih ter industrijskih dejavnosti, ki so za 4 °C
toplejše od predmestja. Pozidane površine imajo pozitivno korelacijo s temperaturo Zemljinega
površja, naravne površine pa izkazujejo negativno povezavo. V petletnem obdobju so opazili
tudi dvig povprečne temperature Zemljinega površja za 1–2 °C v vseh kategorijah rabe.
Primerjava izračunane temperature z uporabo satelitskih posnetkov z izmerjeno temperaturo na
meteoroloških postajah je pokazala odstopanje 2–3 °C.
Xu, Qin in Wan (2010) so za kitajsko mesto Suzhou naredili primerjavo temperature
Zemljinega površja za leti 1986 in 2004. Vrednosti temperature Zemljinega površja so
primerjali med posameznimi vrstami pokrovnosti in ugotovili, da so pozidane površine toplejše
od naravnih. Med omenjenima letoma se je zaradi urbanizacije toplotni otok tudi močno
povečal, saj se je površina pozidanih območij povečala za petkrat.
2.5.2.3. Analiza mestnega podnebja z uporabo satelitskih posnetkov in podatkov
meteoroloških postaj
Mohan in sod. (2013) so združili oba pristopa spremljanja mestnega toplotnega otoka. V marcu
leta 2010 so na območju Delhija postavili mrežo meteoroloških postaj za spremljanje
temperature zraka glede na prevladujočo kategorijo rabe tal. Izmerjene temperature in svoje
ugotovitve so primerjali s temperaturo, ki jo izmeri satelit; v tem primeru so uporabili daljinsko
zaznane posnetke satelitskega sistema MODIS. Prostorska razporeditev in primerjava jakosti
mestnega toplotnega otoka sta pokazali večjo povezavo podnevi kot ponoči. Primerjava in-situ
temperatur in tistih, ki jih zabeleži satelit, je pokazala, da so ponoči in-situ vrednosti
temperature precenjene, medtem ko so podnevi podcenjene.
Fabrizi, Bonafoni in Biondi (2010) so v analizi mestnega podnebja Rima uporabili podatke
meteoroloških postaj in daljinsko zaznane posnetke satelita ENVISAT. Za poletno obdobje
2003–2006 so analizirali 634 dnevnih in nočnih posnetkov ter ugotovili, da se je jakost
toplotnega otoka ponoči povečala za 3–4 °C ter da so podnevi razlike med okolico in mestom
minimalne, skoraj nične. Razlog za to so večnadstropne stavbe, ki preprečujejo neposredno
Sončevo obsevanje. Do zelo podobnih ugotovitev so prišli tudi z analizo satelitskih posnetkov
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– k temu nekaj prispeva tudi čas zajema posnetkov med 9. in 10. uro dopoldne. S pomočjo
meteoroloških postaj pa so ugotovili, da je jakost toplotnega otoka največja popoldne.
Winguth in Kelp (2013) sta toplotni otok Dallasa in Forth Wortha analizirala s pomočjo
podatkov meteoroloških postaj in z uporabo daljinsko zaznanih posnetkov satelitskega sistema
MODIS. Za obdobje 2001–2011 sta ugotovila, da povprečna jakost znaša 2,4 °C, v času
vročinskega vala v juliju 2011 pa se je vrednost zvišala za 0,8 °C. Prav tako je bila v času
vročinskega vala izmerjena tudi največja jakost (5,4 °C). Po drugi strani pa je vročinsko obdobje
povzročilo negativni toplotni otok ob 11. uri dopoldne (-2,3 °C). Z analizo satelitskih posnetkov
so prišli do enakih ugotovitev. Stopnja naraščanja jakosti za obdobje je znašala 0,14
°C/desetletje.
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3. Metodologija
Poglavje opisuje uporabljene postopke za dosego ciljev magistrskega dela. Najprej navajamo
izhodišča za izbor in metode za analizo satelitskih posnetkov, nazadnje pa uporabljeno
programsko opremo. Uporabljene metode so predvsem kabinetne in obsegajo analizo
temperaturnih podatkov za poletje v obdobju 1984–2015, ki jih hrani Agencija Republike
Slovenije za okolje (ARSO), izbor satelitskih posnetkov sistemov Landsat 5 TM in Landsat 8
OLI/TIRS, izdelavo nadzorovane klasifikacije satelitskih posnetkov, izbor lokacij različnih
tipov pozidanih in naravnih območij, izbor linijskih odsekov za izdelavo temperaturnih
profilov, izbor lokalnih podnebnih območij in obdelavo izvornih satelitskih posnetkov.

3.1. Analiza temperaturnih podatkov ARSO kot izhodišče za izbor
satelitskih posnetkov
Za izbrano proučevano obdobje 1984–2015, to je čas delovanja satelitov Landsat TM 5 (1984–
2013) in Landsat 8 OLI/TIRS (od leta 2013 dalje), smo s spletnega arhiva ARSO pridobili
povprečne mesečne temperature zraka glavne meteorološke postaje Ljubljana-Bežigrad za
poletne mesece (junij, julij in avgust), ki so nam služile kot predloga za izbor satelitskih
posnetkov Landsat TM 5. Z ukazom Custom tables v programu SPSS smo za vsako poletje
izračunali povprečno temperaturo zraka in jih razvrstili od najmanjšega do največjega
(preglednica 7). Nato smo eno tretjino najbolj izstopajočih vrednosti izločili, med preostalima
dvema tretjinama vrednosti pa smo poletja določili tako, da so bila čim bolj enakomerno
razporejena skozi obdobje.

38

Preglednica 7:Razvrščanje poletnih obdobij od najhladnejših do najtoplejših glede na povprečne
poletne temperature zraka.
Poletje Povprečna temperatura zraka [°C]
Povprečna temperatura zraka [°C]
1984
2006
18,2
20,6
1989
2008
18,8
20,8
1986
2002
19,1
20,8
1985
2000
19,3
21,0
1987
2009
19,3
21,0
1990
2001
19,3
21,1
1996
2007
19,4
21,1
1995
1992
19,6
21,1
2005
2010
19,7
21,2
1997
1998
19,8
21,3
1988
1994
20,1
21,3
2004
2011
20,1
21,3
1993
2013
20,2
21,9
1999
2015
20,2
22,4
1991
2012
20,2
22,4
2014
2003
20,2
23,4
Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.

Najhladnejše poletje v obravnavanem obdobju je bilo leta 1984 s povprečno temperaturo zraka
18,2 °C, najtoplejše pa leta 2003 s povprečno temperaturo zraka 23,4 °C. V preglednici 6 so z
modro barvo označena najhladnejša in najtoplejša poletja (ena tretjina izstopajočih vrednosti).
Najtoplejše (2003) in najhladnejše poletje (1984) smo vključili v izbor satelitskih posnetkov,
preostala poletja z izstopajočimi vrednostmi pa smo izločili; izjema je poletje 2013. Med
preostalimi poletji smo za iskanje satelitskih posnetkov določili leto 1988, 1996, 2001, 2007
(Landsat TM 5) in 2013 (Landsat 8 OLI/TIRS).

3.2. Izbor satelitskih posnetkov
Satelitske posnetke za izbrano območje in obdobje poiščemo s spletnim pregledovalnikom
Earth Explorer ter jih brezplačno prenesemo. V prvem koraku smo za iskanje satelitskih
posnetkov narisali pravokotnik na območju Mestne občine Ljubljana (MOL) in nato določili
časovni razpon za iskanje posnetkov (1. 6. izbrano leto–31. 8. izbrano leto). Narisani
pravokotnik lahko obsega le manjši del proučevanega območja (slika 7), saj je ob izpisu
rezultatov treba preveriti, ali satelitski posnetki prekrivajo celotno proučevano območje (slika
9). V drugem koraku smo iz arhiva izbrali želene podatke (Landsat Archive L4-5 TM in L8
OLI/TIRS). V tretjem koraku lahko izbiramo še med nekaterimi dodatnimi kriteriji (npr.
pokritost z oblaki, dnevno/nočno snemanje). V tem primeru smo večino nastavitev pustili
privzetih, spreminjali smo le pokritost z oblaki od 10 % do 50 %. V četrtem koraku je sledil
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pregled rezultatov, pri tem smo preverili, ali oblaki prekrivajo območje MOL-a. Če so prekrivali
skrajno robne dele in gozd, smo posnetek vključili v potencialni izbor. Tako smo za vsako
poletno obdobje zapisali datume, kdaj so satelitski posnetki nastali. Pri iskanju in prenosu
satelitskih posnetkov smo tudi upoštevali, da so bili posneti ob približno podobnih datumih –
to pomeni, da so bili zagotovljeni enaki ali zelo podobni pogoji snemanja in enake fenološke
faze vegetacije.
Slika 7: Iskanje satelitskih posnetkov s spletnim pregledovalnikom Earth Explorer.

Vir: Earth Explorer, 2016.

Pri pregledu rezultatov se je izkazalo, da za poletje 1996 satelitski posnetki niso na voljo, zato
smo ga nadomestili s poletjem 1993. Tako smo prenesli posnetke za naslednje dneve: 5. avgust
1984, 15. avgust 1988, 5. avgust 1993, 26. julij 2001, 10. avgust 2003, 5. avgust 2007, 5. avgust
2013 in 18. julij 2014. Slike 15. avgusta 1988 so bile posnete s satelitskim sistemom Landsat
TM 4, ki pa ima povsem enake značilnosti kot Landsat TM 5. V preglednici 8 so navedene
osnovne značilnosti posnetkov.
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Preglednica 8: Seznam izbranih posnetkov.

ID posnetka

Satelit

Datum snemanja Čas nastanka

LT51900281984218AAA08

Landsat TM 5

5. avgust 1984

9 h 15 min

LT41910281988228XXX04

Landsat TM 4

15. avgust 1988

9 h 22 min

LT51910281993217XXX02

Landsat TM 5

5. avgust 1993

9 h 15 min

LT51910282001207MTI00

Landsat TM 5

26. julij 2001

9 h 32 min

LT51900282003222MTI01

Landsat TM 5

10. avgust 2003

9 h 23 min

5. avgust 2007

9 h 39 min

LC81900282013217LGN00

Landsat 8 OLI/TIRS 5. avgust 2013

9 h 48 min

LC80502162014199LGN00

Landsat 8 OLI/TIRS 18. julij 2014

20 h 35 min

LT51900282007217MOR00 Landsat TM 5

Na sliki 9 je prikazan predogled območja, na katerem preverjamo pokritost območja s posnetki
in poskušamo odkriti predele, ki jih prekrivajo oblaki. Pri tem si pomagamo z naslednjimi znaki
(slika 8):
•
•
•

show footprint: prikazuje območje, ki ga pokriva satelitski posnetek (snemalni pas),
show browse overlay: prikazuje predogled satelitskega posnetka, na katerem odkrivamo
pokritost z oblaki,
show metadata and browse: prikazuje preglednico, v kateri so metapodatki o posnetku
(npr. ura nastanka posnetka, delež območja, ki ga prekrivajo oblaki, kakovost posnetka
itd.).

Slika 8: Znaki, s katerimi preverjamo ustreznost satelitskih posnetkov.

Vir: Earth Explorer, 2016.
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Slika 9: Pregled ustreznosti satelitskih posnetkov.

Vir: Earth Explorer, 2016.

3.3. Nadzorovana klasifikacija - metoda največje verjetnosti
V poglavju o teoretičnih izhodiščih smo navedli razloge za uporabo nadzorovane klasifikacije
(metode največje verjetnosti). Za klasifikacijo pokrovnosti oziroma rabo tal obravnavanega
območja smo se odločili, da za kategorije pokrovnosti izračunamo in med seboj primerjamo
povprečne, minimalne in maksimalne vrednosti temperature Zemljinega površja ter standardni
odklon za izbrane časovne prereze. V tem primeru smo izdelali čim bolj natančno klasifikacijo
s čim manj v napačne razrede uvrščenimi piksli, ki bi vplivali na izračune opisne statistike in
interpretacijo rezultatov.
V procesu nadzorovane klasifikacije satelitskih posnetkov smo piksle klasificirali v naslednje
kategorije pokrovnosti oziroma rabe tal:
•

pozidane površine,

•

posejane njive in travnate površine,
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•

neposejane njive,

•

vodne površine,

•

gozd.

Kategoriji posejane njive in travnate površine ter neposejane njive smo naknadno združili v
kategorijo kmetijske površine.
Če so obravnavano območje prekrivali oblaki in sence, smo po potrebi uvedli še ti kategoriji.
Za vsako kategorijo pokrovnosti smo digitalizirali 10–20 učnih vzorcev in izdelali spektralne
podpise z uporabo vseh kanalov. Rezultate klasifikacije smo preverili s pregledom satelitskih
posnetkov (in tudi DOF) in ugotovili, da so bila nekatera območja uvrščena v napačne razrede
– največ težav je bilo s prepoznavanjem neposejanih njiv in pozidanih območij v mestni okolici.
Pojavljale so se tudi napake z uvrščanjem pikslov v kategorijo vodne površine. Poleg območij
Save, Ljubljanice in Koseškega bajerja, ki so bili pravilno uvrščeni, so se po proučevanem
območju naključno pojavljale manjše vodne površine z velikostjo do 2700 m2 (3 piksli). V ta
namen smo klasifikacijo pretvorili v vektorsko obliko in (ročno) popravili.
Najprej smo v prave razrede uvrstili piksle, ki so predstavljala napačno prepoznana območja
vodnih površin. Izdelali smo pravokotno mrežo dimenzij 1×1 km. Vsakemu pravokotniku smo
pripisali vrednost da, če je prekrival Ljubljanico in Savo, preostali so dobili vrednost ne (slika
10). V naslednjem koraku smo izbrali vse pravokotnike z vrednostjo ne in naredili presek s
kategorijami, med katerimi smo nato izbrali vodne površine, ki so manjše od 2701 m2. Tako
smo preprečili, da bi se poligoni, ki predstavljajo Ljubljanico, Savo in Koseški bajer, združili z
eno izmed sosednjih kategorij. Postopek združevanja smo izvedli z ukazom Eliminate; med
nastavitvami smo izbrali možnost, naj se območje združi s sosednjo kategorijo, ki ima največjo
površino.
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Slika 10: Mreža, s katero smo si pomagali pri izboru pikslov, ki ne predstavljajo večjih vodnih površin.

Kot posebno kategorijo smo nato uvedli vodne površine v urbanem okolju, saj jih zaradi vpliva
cest in stavb na odbojne vrednosti površja satelit težko zazna, hkrati pa imajo vodne površine v
urbanem okolju širino struge do 20 m, kar je manj kot znaša prostorska ločljivost satelita. V
tem primeru smo si pomagali z javno dostopnimi podatki Open Street Map, ki za reke vsebujejo
tudi podatek o širini rečne struge.
Postopek se nanaša na območje Ljubljanice in Gruberjevega prekopa od raztočja v četrtni
skupnosti Trnovo do ponovnega sotočja v četrtni skupnosti Moste. S pomočjo model builderja
smo izdelali zaporedje ukazov, s katerimi izbrišemo del pozidanih območij, ki tvorijo presečišče
z Ljubljanico in Gruberjevim prekopom (slika 11). Najprej smo z orodjem Buffer na podlagi
vrednosti v atributivni tabeli izdelali pas okoli Ljubljanice in Gruberjevega prekopa. Z ukazom
Erase smo izbrisali presek med pozidanimi območji in vodnimi površinami v urbanem okolju.
V zadnjem koraku smo pas okoli Ljubljanice in Gruberjevega prekopa uvozili v vektorski sloj
nadzorovane klasifikacije (slika 12).
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Slika 11: Zaporedje ukazov za izdvojitev vodnih površin v urbanem okolju.
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Slika 12: Levi zgornji del slike prikazuje prvotno klasifikacijo. Desni zgornji del slike je pas vodnih
površin v urbanem okolju, ki ga uporabimo za izbris presečnega dela pozidanih območij. Levi spodnji
del slike predstavlja popravljeno klasifikacijo.

Nato smo v ustrezne razrede uvrstili še preostale napačno uvrščene piksle. S pregledom DOFov iz leta 2008 in satelitskih posnetkov izbranega časovnega prereza smo ugotovili, da je bilo
največ težav z razločevanjem pozidanih območij v mestni okolici in neposejanih njiv, zato smo
omenjenima kategorijama namenili največ pozornosti pri popravljanju. Ocenili smo, da so bila
območja, s površino manjšo od 8101 m2 (9 pikslov), uvrščena v napačne razrede. Izbrali smo
jih in jih z ukazom Eliminate združili s sosednjo kategorijo, ki je imela največjo površino. Po
tem smo rezultate še dodatno preverili in po potrebi tudi ročno popravili: če je bilo neko
območje uvrščeno v pozidano, na DOF-u pa je bila (neposejana) njiva, smo območje uvrstili v
kategorijo neposejane njive. Če pa je bilo neko območje uvrščeno med neposejane njive, na
DOF-u pa so bile površine pozidane, potem smo si pomagali z registrom nepremičnin in tako
ugotovili, kdaj so bile stavbe zgrajene. Slika 13 prikazuje izvorno in popravljeno klasifikacijo,
ki vsebuje tudi kategoriji vodne površine v urbanem okolju in vegetacija v urbanem okolju.
Sliki 15 in 16 prikazujeta popravljene nadzorovane klasifikacije v izbranih časovnih stanjih.
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Slika 13: Primerjava izvorne in popravljene nadzorovane klasifikacije za 10. avgust 2003.
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V procesu nadzorovane klasifikacije so bila večja območja v gosteje pozidanih delih Ljubljane
uvrščena v razred posejane njive in travnate površine. Ročno smo jih uvrstili v novo kategorijo
vegetacija v urbanem okolju. Ker so bila nekatera manjša območja, porasla z rastjem, v procesu
nadzorovane klasifikacije napačno prepoznana ali pa so se v procesu generalizacije podatkov
združila s kategorijo pozidano, smo jih z uporabo vegetacijskega indeksa normirane razlike
(NDVI) uvrstili v kategorijo vegetacija v urbanem okolju. Uporaba NDVI je del postopka
izpopolnjevanja rezultatov nadzorovane klasifikacije, ki smo ga izvedli s pomočjo model
builderja. Koraki so opisani v naslednjih alinejah, prikazuje jih tudi slika 14.
1. Bližnji infrardeči in rdeči kanal (kanala 4 in 3) smo pretvorili v decimalni zapis float.
2. Nato smo njuno razliko delili z njuno vsoto z Raster Calculatorjem (enačba NDVI).
3. Dobljene vrednosti smo klasificirali v dva razreda (pozidano = NoData, vegetacija = 1),
pri čemer smo mejo postavili na 0,33. Z ročnim poizvedovanjem vrednosti NDVI in
pregledom satelitskih posnetkov smo ugotovili, da ta vrednost dobro ločuje piksle z
vegetacijo v mestu od pozidanih delov. Izjema je bil posnetek za 5. avgust 1993, ko je
bila mejna vrednost nastavljena na 0,29.
4. Rezultate v rastrski obliki smo pretvorili v vektorsko obliko.
5. Iz vektorskega sloja nadzorovane klasifikacije smo posebej izvozili kategorijo pozidano
v začasni vektorski sloj.
6. Z ukazom Clip (input features: začasni vektorski sloj iz točke 5; clip features: območja
z vegetacijo v urbanem okolju, izdelana v točki 4) smo na pozidanih delih izrezali
območja z vegetacijo.
7. V vektorskem sloju izrezanih območjih z vegetacijo (iz točke 6) smo nato spremenili
vrednosti atributov za pokrovnost (classname), ki smo jim pripisali vrednost vegetacija
v urbanem okolju.
8. V naslednjem koraku smo z ukazom Erase (input features: začasni vektorski sloj
pozidanih območij; erase features: vegetacija v urbanem okolju, izdelana v točki 7)
izbrisali del pozidanih območij, ki jih je prekrivala vegetacija v urbanem okolju.
9. Nato smo iz izvornega sloja nadzorovane klasifikacije izbrisali območja kategorije
pozidano in v izvorni sloj z ukazom Append uvozili vektorska sloja začasnih pozidanih
območij (točka 8) in vegetacije v urbanem okolju.
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Slika 14: Zaporedje ukazov za izdvojitev vegetacije v urbanem okolju. Zaporedna števila se nanašajo na opis posameznega koraka na strani 48.
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Slika 15: Nadzorovane klasifikacije satelitskih posnetkov za izbrane časovne prereze.
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Slika 16: Nadzorovane klasifikacije satelitskih posnetkov za izbrane časovne prereze.
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3.4. Izbor lokacij različnih tipov pozidanih in naravnih območij
S klasifikacijo proučevanega območja v različne kategorije pokrovnosti oziroma rabe tal
pridobimo osnovne informacije o temperaturnih značilnosti površja (npr. katera kategorija
pokrovnosti ima najvišjo povprečno temperaturo Zemljinega površja). Za izbor lokacij različnih
tipov pozidanih in naravnih območij, za katere poznamo stanje v prostoru, smo se odločili, ker
v procesu nadzorovane klasifikacije ne moremo posebej izdvojiti različnih kategorij pozidanih
območij, kot so npr. cestne površine, blokovska območja, industrijske in obrtno-poslovne cone.
Za vsako lokacijo smo iz satelitskih meritev prebrali temperaturo Zemljinega površja in
primerjali njene vrednosti med kategorijami pa tudi znotraj vsake kategorije posebej. Na
nekaterih lokacijah so se zgodile prostorske spremembe (npr. zgraditev avtoceste proti
Šentvidu). V tem primeru smo ocenili vpliv prostorskih sprememb na izračunano temperaturo
Zemljinega površja.
Tako smo izbrali lokacije različnih tipov pozidanih in naravnih območij, ki smo jih uvrstili v
kategorije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blokovska soseska,
soseska enodružinskih hiš,
ploščad,
cesta
industrijska cona,
obrtno-poslovna cona,
kmetijska površina,
park,
vodna površina,
gozd.
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Slika 17: Izbor lokacij različnih tipov pozidanih in naravnih območij.

Večina izbranih lokacij leži v zahodni polovici občine (slika 17), saj je v tem delu Ljubljane
raba tal precej bolj heterogena kot v vzhodnem delu, kjer prevladujejo gozdna območja. Tako
smo določili pet lokacij stanovanjskih blokov (Trnovo, Nove Fužine, Štepanjsko naselje, v
Črnučah in ob Koseškem bajerju). Za vse lokacije je značilno, da bližnjo okolico prekriva
vegetacija (drevje ali manjše travnate površine). Z izjemo blokov v Črnučah so vsi v bližini
vodnih teles (Ljubljanica, Sava ali Koseški bajer).
Med cestnimi površinami smo izbrali naslednje lokacije: krožišče Tomačevo, križišče Dunajske
in Slovenske ceste, križišče Tržaške, Aškerčeve in Bleiweisove ceste, razcep, ki vodi proti
severni ljubljanski obvoznici in predoru Šentvid, ter večnivojsko križanje Ceste dveh cesarjev
in južne ljubljanske obvoznice v bližini avtocestnega postajališča Barje.
Lokacije ploščadi, ki predstavljajo odprt in raven prostor, smo izbrali pred glavnim poslopjem
ljubljanske univerze, parkirni mesti pred Ekonomsko fakulteto in pred tovarno Lek.
Največ lokacij (11) smo izbrali za enodružinske hiše, ki smo jih poskušali določiti čim bolj
enakomerno. Tako smo določili območja v Podutiku, neposredno v bližini BTC-ja, na
Rakovniku, ob Brglezovem štradonu, v Rakovi Jelši, v bližini Ceste v Zgornji Log, Rožni
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dolini, v Brodeh, Črnučah, ob Kamniški ulici in v Poljanskem predmestju. Vsem lokacijam je
skupno, da jih obdajajo posamezna drevesa in manjše travnate površine, pri čemer je v
primerjavi s preostalimi lokacijami površina zelenih območij nekoliko manjša v Podutiku,
Rakovi Jelši in Poljanskem predmestju.
V sklopu industrijskih in poslovno-obrtnih con smo izbrali štiri lokacije: Industrijska cona Šiška
v bližini proizvodne hale podjetja LTH Castings, v BTC-ju na krožišču Argentinske in Hrvaške
ulice, na Rudniku na parkirnem prostoru nekdanjega podjetja Viator in streho trgovine ELeclerc.
Za parkovne površine smo izbrali šest lokacij: športni park za Ekonomsko fakulteto, Park
slovenske reformacije, Športni park Ljubljana, Šmartinski park, Park Tivoli in Park Zvezda.
V sklopu vodnih površin smo izbrali Koseški bajer, Tivolski ribnik, lokacijo na Savi v Tacnu
ter dve lokaciji na Ljubljanici (pred sotočjem z Iščico in sotočje z Gruberjevim prekopom).
Za kmetijske površine smo se odločili, da izberemo dve lokaciji na Ljubljanskem barju, ki velja
za bolj močvirnato območje, in dve lokaciji v Spodnji Zadobrovi. Izbrali smo tudi štiri gozdne
lokacije na Šmarni gori, Golovcu, Šišenskem hribu in na Ljubljanskem gradu.
Za izbrane lokacije smo z ukazom Extract Multi Values to Points v programu ArcMap prebrali
vrednosti temperature Zemljinega površja, izdelali grafikone in primerjali spreminjanje poteka
temperature Zemljinega površja za izbrane časovne prereze.

3.5. Izračun temperature Zemljinega površja
V literaturi, v kateri so uporabljeni posnetki satelita Landsat TM 5, se uporablja malo metod za
izračun temperature Zemljinega površja iz toplotnih posnetkov, čeprav so poznane številne
metode. Razlog je v tem, da je satelit snemal toplotne podatke zgolj z enim dolgovalovnim
infrardečim kanalom, ki ni omogočal neposrednih atmosferskih popravkov. Pridobljena
radianca z vrha atmosfere (TOA) zato označuje skupek različnih delov energije, ki se z uporabo
Planckove enačbe pretvori v svetilno temperaturo (at-satellite brightness temperature), v
literaturi poznano kot temperaturo črnega telesa (Qihao, Dengsheng, Schubring, 2004).
Koncept črnega telesa predpostavlja, da je njegova emisivnost enaka 1, torej je popolni
oddajnik. V naravi se objekti zgolj približajo konceptu črnega telesa, saj je njihova emisivnost
večja od 0 in manjša od 1 (0 = popolni odboj, 1 = popolni oddajnik). Razlika med svetilno
temperaturo in temperaturo Zemljinega površja tako lahko znaša 1–5 °C, zato je treba poznati
emisivnost površja in izvesti popravke (Srivastava, Majumdar, Bhattacharya, 2009). Njena
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pridobitev iz zaznanih toplotnih vrednosti je težka, saj temperature in emisivnosti površja ni
mogoče zajeti ločeno. Tako lahko emisivnost površja le ocenimo (Valor, Caselles, 1996). Na
voljo so številne metode, le redke pa so primerne za satelit Landsat. Ker na emisivnost površja
poleg drugih dejavnikov vpliva tudi značilnost rastja, so bili razviti številni pristopi za
ocenjevanje emisivnosti na podlagi vrednosti NDVI.

3.5.1. Dnevno snemanje
Za pretvorbo izvornih vrednosti toplotnih kanalov (digital numbers) v absolutne vrednosti smo
uporabili programa TerrSet in ArcGIS. Program TerrSet ima modul Landsat, ki s pomočjo
tekstovne mtl datoteke prepozna posamezne kanale, prebere vrednosti konstant in izvede
pretvorbe. Pri uvozu smo izbrali samo toplotni kanal in možnost, naj se izvorne vrednosti
(digital numbers) pretvorijo v svetilno temperaturo. Pretvorba poteka po enačbi (3), ki velja za
Landsat TM 5 in 8 OLI/TIRS (Chander, Markham, 2003; Landsat 8 data … 2016):
𝑇𝑇𝐵𝐵 =

𝐾𝐾2
𝐾𝐾
ln � 𝐿𝐿1 + 1�
𝜆𝜆

(3)

kjer so:
•

TB … svetilna temperatura,

•

K1 in K2 … toplotni kalibracijski konstanti:
o Landsat TM 5: K1 = 607,76 W m-2 sr-1 µm-1 in K2 = 1260,56 K,

o Landsat 8 OLI/TIRS kanal 10: K1 = 774,89 W m-2 sr-1 µm-1 in K2 = 1321,08 K,

o Landsat 8 OLI/TIRS kanal 11: K1 = 480,89 W m-2 sr-1 µm-1 in K2 = 1201,14 K,
•

Lλ … spektralna radianca.

Iz podatkovnega sloja svetilne temperature smo nato izrezali območje MOL-a. Za toplotne
posnetke Landsat TM 5 smo emisivnost izračunali z metodo NDVITHM, ki predpostavlja
(Sobrino, Jiménez-Muñoz, Paolini, 2004; Sobrino in sod., 2008):
•

če je NDVI < 0,2: piksli predstavljajo pozidana in neporasla območja;

•

če je 0,2 ≤ NDVI ≤ 0,5: piksli predstavljajo območja, ki so deloma pozidana in deloma
porasla z rastjem;

•

če je NDVI > 0,5: piksli predstavljajo območja, ki so popolnoma porasla z vegetacijo.
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Za piksle, ki imajo vrednost NDVI < 0,2, se emisivnost izračuna po enačbi (4) (Sobrino in sod.,
2008):
ɛ 𝑇𝑇𝑇𝑇6 = 0,979 − 0,035 ∗ 𝜌𝜌𝑇𝑇𝑇𝑇3

(4)

kjer 𝜌𝜌𝑇𝑇𝑇𝑇3 predstavlja sliko odboja (razmerje med vpadno in odbito energijo, izračunano z

modulom Landsat v programu TerrSet).

Za piksle, ki imajo vrednost 0,2 ≤ NDVI ≤ 0,5, se emisivnost izračuna na podlagi deleža rastja
(PV) za posamezen piksel po enačbah (5) in (6) (Sobrino, Jiménez-Muñoz, Paolini, 2004;
Sobrino in sod., 2008):
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2
𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
�
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(5)

kjer so:
•

NDVI … vrednost NDVI za posamezni piksel,

•

NDVImin = 0,2,

•

NDVImax = 0,5.

Z upoštevanjem deleža rastja emisivnost izračunamo z enačbo:
ɛ 𝑇𝑇𝑇𝑇6 = 0,986 + 0,004 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃

(6)

Pikslom, ki imajo vrednost NDVI > 0,5, se pripiše emisijsko vrednost 0,99 (Sobrino in sod.,
2008).
Za toplotne posnetke Landsat 8 OLI/TIRS smo emisivnost določili tudi po metodi NDVITHM,
le da smo uporabili drugačne mejne vrednosti (Zhang in sod., 2016):
•

pikslom, za katere velja NDVI < 0,2, smo pripisali vrednost ɛs = 0,97;

•

pikslom, za katere velja NDVI > 0,5, smo pripisali vrednost ɛv = 0,99;

•

pikslom, za katere velja 0,2 ≤ NDVI ≤ 0,5, smo emisivnost določili z uporabo enačbe
(7):
ɛ = ɛ𝑠𝑠 ∗ (1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃) + ɛ𝑣𝑣 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃
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(7)

Sobrino in sod. (2008) so primerjali posplošeno metodo NDVITHM s terenskimi meritvami in
ugotovili, da je koren povprečne kvadratne napake pod 0,5 % za območja, ki so v celoti porasla
z rastjem, in pod 1,5 % za območja, kjer prevladuje prst. Tako so dokazali, da je metoda
primerna za ocenjevanje emisivnosti iz satelitskih posnetkov. Izračunano emisivnost prikazuje
slika 18.
Preglednica 9: Enačbe za izračun emisivnost za Landsat TM 5 in OLI/TIRS.

ɛ

TM 5
OLI/TIRS

NDVI < 0,2

0,2 ≤ NDVI ≤ 0,5

NDVI > 0,5

0,979 − 0,035 ∗ 𝜌𝜌𝑇𝑇𝑇𝑇3
0,97

0,986 + 0,004 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃
ɛ = ɛ𝑠𝑠 ∗ (1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃) + ɛ𝑣𝑣 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃

0,99
0,99

Vir podatkov: Sobrino, Jiménez-Muñoz, Paolini, 2004; Sobrino in sod., 2008; Zhang in sod., 2016.

Slika 18: Primer izračunane emisivnosti za 15. avgust 1988.

V zadnjem koraku smo svetilno temperaturo z upoštevanjem faktorja emisivnosti popravili in
tako izračunali temperaturo Zemljinega površja. Enačbo (8) smo uporabili za Landsat TM 5 in
8 OLI/TIRS (TerrSet help system. Thermal, 2015):
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𝑇𝑇𝑆𝑆 =

𝑇𝑇𝐵𝐵
𝑇𝑇
1 + �𝜆𝜆 ∗ 𝜌𝜌𝐵𝐵 � ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙ɛ

(8)

kjer so:
•

TS … temperatura Zemljinega površja,

•

TB … svetilna temperatura,

•

λ … središčna valovna dolžina izsevanega valovanja:
o Landsat TM 5: 11,5 µm,

o Landsat 8 OLI/TIRS: 10,8 µm (kanal 10) in 12 µm ( kanal 11),
𝑐𝑐

ρ = ℎ ∗ 𝜎𝜎 = 1,438 ∗ 10−2 (mK); σ – Boltzmanova konstanta (1,38×10-23 J/K), c –

•

svetlobna hitrost (2,998*108 m/s),
ɛ … emisivnost (0 ≤ ɛ ≤1).

•

Landsat 8 OLI/TIRS zaznava toplotno sevanje v dveh kanalih, zato smo izvedli primerjavo med
izračunano vrednostjo temperature Zemljinega površja s temperaturo, izmerjeno na
meteorološki postaji za Bežigradom ter lastnimi meritvami. Primerjava je podrobno opisana v
poglavju Vremenske razmere na dan snemanj. Odločili smo se, da v analize vključimo 11.
kanal.

3.5.2. Nočno snemanje
Satelita Landsat ETM+ in OLI/TIRS zaznavata lastno sevanje Zemlje tudi ponoči. Zaradi
okvare SLC (Scan line corrector) (USGS. SLC-off products …, 2015) smo za nočno stanje
uporabili posnetke OLI/TIRS. S pregledovalnikom Earth Explorer smo preverili dostopnost
nočnih posnetkov. Ugotovili smo, da je Landsat 8 OLI/TIRS v 3 letih delovanja posnel 4 nočne
posnetke Ljubljane: dva v juniju ter po enega v juliju in avgustu leta 2014. Zaradi nočnega
snemanja podatek o oblačnosti ni na voljo, zato smo prenesli vse 4 posnetke, za vsakega posebej
izračunali svetilno temperaturo in tako ugotovili prisotnost oblakov nad območjem snemanja.
Izvorne meritve smo v absolutne vrednosti pretvorili z enačbo (3). V izračunih nismo upoštevali
emisijskega faktorja, saj pri nočnih snemanjih ne pride do odboja Sončevega sevanja, zato ne
moremo uporabiti enačb (4, (5), (6), (7) in (8). Poleg tega je emisivnost odvisna tudi od
temperature (Hotko, 2012). Izračunano temperaturo Zemljinega površja obeh toplotnih kanalov
smo primerjali z izmerjeno temperaturo zraka na postaji za Bežigradom (poglavje Vremenske
razmere na dan snemanj) ter se odločili za uporabo 10. kanala.
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Slika 19 prikazuje primerjavo temperature Zemljinega površja dveh nočnih stanj. Območje
Ljubljane na levem delu slike 19 ima pozitivne vrednosti temperature Zemljinega površja (12–
19 °C) in lahko opazimo mestno strukturo Ljubljane in okolice. Območje Ljubljane na desnem
delu slike 19 prekrivajo oblaki, saj so vrednosti negativne in ne opazimo mestne strukture
Ljubljane z okolico.
Slika 19: Primerjava izračunanih temperatur v kelvinih na podlagi satelitskih slik, posnetih ponoči.

3.6. Lokalna podnebna območja
Na območju občine Ljubljana smo (tudi s pomočjo spletnega atlasa Geopedia) prepoznali šest
lokalnih podnebnih območij, ki jih prikazuje slika 20:
•

»gosta pozidava s srednje visokimi stavbami« (ang. Compact mid-rise; mestno
središče),

•

»zmerna gostota pozidave s srednje visokimi stavbami« (ang. Open mid-rise; blokovske
soseske),

•

»zmerna gostota pozidave z nizkimi stavbami« (ang. Open low-rise; soseske
enodružinskih hiš),

•

»zmerna gostota pozidave nizkih in površinsko večjih stavb« (ang. Large low-rise;
industrijske in obrtno-poslovne cone),

•

»gosto drevje« (ang. dense trees; gozd),

•

»nizke rastline« (ang. low plants; kmetijske površine).
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Posamezna vzorčna območja smo digitalizirali in jih uporabili v izračunih intenzitete mestnega
toplotnega otoka in korelacije med temperaturo Zemljinega površja in NDVI ter NDBI.
Posebne klasifikacije za celotno območje nismo izdelali, saj je priporočena velikost učnega
vzorca vsaj 1 km2, v najožjem delu pa mora širina presegati 200 m (World urban database. Step
5. Digitize …, 2016). V primerjavi z velemesti je Ljubljana sorazmerno majhna in tako lokalna
podnebna območja na kratke razdalje prehajajo ena v drugo.
Slika 20: Lokalna podnebna območja.

3.7. Pearsonov koeficient korelacije
Pearsonov koeficient korelacije uporabljamo za merjenje stopnje linearne povezave med dvema
številskima spremenljivkama. Koeficient se giblje v intervalu od -1 do +1. Vrednost +1 nam
pove, da sta spremenljivki linearno povezavi in z naraščanjem vrednosti neodvisne
spremenljivke naraščajo vrednosti odvisne spremenljivke. Vrednost -1 pa nam pove, da sta
spremenljivki linearno povezani in z naraščanjem vrednosti neodvisne spremenljivke se
vrednosti odvisne spremenljivke zmanjšujejo. Vrednost 0 pomeni, da linearna povezava med
spremenljivkama na obstaja. V večini primerov koeficient zavzema vrednosti večje od -1 in
manjše od 1. Z naraščanjem absolutne vrednosti koeficienta postaja linearna povezava med
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številskima spremenljivkama čedalje večja (Laerd statistics. Pearson product-moment …,
2013).
V magistrskem delu smo koeficient uporabili za ocenjevanje povezave med temperaturo
Zemljinega površja in NDVI ter NDBI. Za vsako lokalno podnebno območje smo pridobili
vrednosti temperature Zemljinega površja, NDVI in NDBI ter v programu SPSS izračunali
Pearsonov koeficient korelacije.

3.8. Izdelava temperaturnih profilov
Za izdelavo temperaturnih profilov skozi mestni toplotni otok smo izdelali linijske odseke cest,
nekatere odseke pa smo digitalizirali in pri tem upoštevali, da se začnejo v mestni okolici,
potekajo proti središču mesta ter prečkajo različne kategorije rabe tal (slika 21). Za cestne
odseke smo izbrali glavne mestne vpadnice: Dunajsko in Slovensko cesto, ki smo ju združili v
en odsek, Tržaško cesto, Barjansko cesto, Ižansko cesto, Dolenjsko cesto, Šmartinsko cesto in
Celovško cesto. Njihov potek smo pridobili iz podatkovne baze Open Street Map; podatke smo
prenesli s spletnega mesta Geofabrik downloads (Geofabrik downloads. Slovenia, 2016). Ker
so Dunajska, Šmartinska, Celovška in Tržaška cesta štiripasovnice ter enosmerne, so v bazi
podatkov prikazane z dvema linijama, smo jih z orodjem Intersect združili v eno linijo. Poleg
mestnih vpadnic smo določili še sedem odsekov:
•

iz mestne okolice (kjer prevladujejo kmetijske površine), ki se končajo v mestnem
središču oziroma njegovi bližini:
o četrtna skupnost Posavje (Obvozna cesta–Savlje)–trgovina SPAR na MašeraSpasićevi ulici,
o Vevče–Zgornji Kašelj–Fužine–mestno središče,

o Črna vas–Sibirija/Mestni log–Vič–Tržaška cesta (Fakulteta za elektrotehniko),
•

za območje enodružinskih hiš v Podutiku, ki poteka preko avtoceste in se konča v
Kosezah,

•

od Rožnika preko mestnega središča do Grajskega griča,

•

skozi Tivoli do konca Rožne doline,

•

križišče Celovške ceste s Pavšičevo ulico preko Športnega parka Ljubljana do Dunajske
ceste.
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Slika 21: Linijski odseki za izdelavo temperaturnih profilov.

Temperaturne profile smo izdelali za dnevne posnetke in tudi za nočnega. Primerjali smo potek
temperature Zemljinega površja podnevi v izbranih časovnih prerezih. Za dnevne posnetke smo
vzdolž odsekov izračunali tudi povprečne vrednosti in tako izdelali povprečni potek
temperature Zemljinega površja, ki smo ga primerjali s potekom temperature ponoči.
Orodje za izdelavo profila se v programu ArcMap imenuje Stack profile. Vhodna sloja podatkov
sta vektorski sloj cestnih ter digitaliziranih odsekov ter rastrski sloj podatkov o temperaturi
Zemljinega površja. Med izvajanjem ukaza program virtualno dodaja točke vzdolž linije,
postopek se imenuje zgoščevanje (ang. densification). Razdalja med sosednjima točkama je
približno enaka prostorski ločljivosti analiziranega rastrskega sloja. Izhodni podatek je
preglednica, ki za posamezni linijski odsek vsebuje podatke o oddaljenosti posamezne točke od
začetka linije (x spremenljivka) ter vrednosti analiziranega rastrskega sloja za vsako točko (y
spremenljivka) (ArcGIS for Desktop. Stack profile, 2016). Primer zapisa prikazuje slika 22.
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Slika 22: Primer zapisa rezultata orodja Stack profile. Levi stolpec predstavlja oddaljenost virtualno
dodane točke od začetka linije, desni stolpec predstavlja vrednost vsake točke (v našem primeru
temperature Zemljinega površja).

3.9. Programska oprema
Za analizo satelitskih posnetkov in izračun emisivnosti smo uporabili geoinformacijsko orodje
ArcMap 10.3.1, za pretvorbo izvornih vrednosti (digital numbers) v svetilno temperaturo pa
smo uporabili geoinformacijsko orodje TerrSet 18.07 (od leta 2015 novo poimenovanje za
IDRISI). Za statistično obdelavo rezultatov smo uporabili programa IBM SPPS Statistics 22 in
Microsoft Excel 2013.
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4. Geografske značilnosti občine Ljubljana
Ljubljana se je kot republiška prestolnica po 2. svetovni vojni okrepila in razširila mestno
središče, prostorsko pa se je ob glavnih prometnicah hitro širila na več strani in tako dobila
zvezdast tloris (Senegačnik, 2012). S širitvijo predmestij, industrijskih območij, gradnjo
stanovanjskih in blokovskih sosesk, pospešeno urbanizacijo na mestnem obrobju, širitvijo
poslovnega središča za Bežigrad, razvojem šolstva (Rebernik, 2000) in motorizacije se je
spremenilo razmerje med naravnimi in pozidanimi površinami v korist slednjih. Zaradi
pozidanosti se je povečal tok zaznavne toplote, kar je vplivalo na spremenjeno energijsko
bilanco v mestu. Povečana onesnaženost zraka s toplogrednimi plini, delci PM10 in PM2,5, ki
je posledica prometa in kurjenja lesa (Ogrin in sod., 2014), poveča protisevanje ozračja v
mestih. Protisevanje je povečano tudi zaradi večkratnega »odboja« toplote od mestnih zgradb
(Jernej, 2000). Vsi dejavniki povzročajo, da je mesto toplejše od okolice.
V Ljubljani je zgoščena ena tretjina slovenskih gospodarskih zmogljivosti, s čimer so povezane
vsakodnevne migracije na delo in transport blaga. Avtocestni obroč okoli Ljubljane predstavlja
prometno najbolj obremenjen odsek v državi (Podatki o prometu, 2016). Povečana motorizacija
in število poslovnih ter industrijskih objektov prispeva k dodatnemu vnosu energije in snovi v
ozračje, kar krepi pojav toplotnega otoka. Ogrin in Krevs (2015) kot glavni dejavnik za višje
trende naraščanja temperature zraka po letu 1950 izpostavljata širitev Ljubljane, zato sklepamo,
da je s tem povezan pojav krepitve toplotnega otoka.
V Ljubljani se ponoči ob anticiklonalnem tipu vremena pod temperaturno inverzijo izoblikuje
zaključena cirkulacija, ki je posledica nočnega ohlajanja. Pri tleh se pojavljajo pobočni vetrovi,
ki so usmerjeni proti nižjim legam, podolinski vetrovi, v neposredni bližini mesta pa proti
središču. Učinek stekanja hladnega zraka ponoči z okoliških pobočij za dotok čistega zraka v
mesto je večinoma omejen le na vznožje pobočij. Hladni pobočni vetrovi z Golovca se pojavijo
že pred sončnim zahodom in so v prvi polovici noči najmočnejši. Ker so pobočja poraščena z
gozdom, so hitrosti v povprečju majhne (0,8–1,1 m/s). Vpliv pobočnih vetrov je omejen le na
vznožje vzpetin. Vzroki za majhen učinek so kratke, strme in gozdnate vzpetine ter bližina
stavb, ki še dodatno upočasnijo veter. Prav tako so pobočni vetrovi z Rožnika in Šišenskega
hriba slabo izoblikovani in ne prispevajo dovolj k prezračevanju mesta. Podolinski veter (dolina
Gradaščice) je z vidika dotoka svežega in čistega zraka pomemben samo za jugozahodni predel
mesta. Dolinski vetrovni sistem doline Save pa vpliva samo na severni del mesta, saj na južnem
robu severni tokovi niso zabeleženi. Regionalnega vetrovnega sistema, ki bi ob radiacijskem
tipu vremena vplival na celotno območje, ni (Jernej, 2000).
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Učinek toplotnega otoka v mestu zmanjšujejo zelene in vodne površine. Po podatkih MOL-a je
v občini 540 m2 javnih zelenih površin na prebivalca (Ljubljana. Parki in odprte …, 2016), pri
čemer so zajeti tudi gozdovi zunaj mesta. Realnejša je vrednost 25–28 m2 zelenih površin na
prebivalca v mestu (Šuklje Erjavec, 2004; Drobnič, 2006); z ureditvijo novih zelenih površin
po letu 2005 (40 ha) se je vrednost nekoliko povečala (Ljubljana. Parki in odprte …, 2016).
Ljubljano lahko razdelimo na pet zelenih klinov (Klečevski, Tomačevski, Tivoli–Rožnik–
Šišenski hrib, Barjanski in Grajski hrib–Golovec), ki delijo mesto na pet urbaniziranih krakov.
Po mnenju Simonetijeve (Simoneti, 2005; cv: Drobnič, 2006) imata največji potencial severna
(savska) klina, saj je višje ležeči obsavski prostor tisti segment, ki bi na območje prinašal
hladnejši in bolj vlažen zrak. Morali bi ga kanalizirati, da bi se čez mesto stekal proti nižje
ležečemu Barju, vendar je ponekod urbanizacija že preveč napredovala.
Tridimenzionalno strukturo mesta, onesnaženost zraka, človekov vnos energije, motorizacijo,
urbanizacijo po 2. svetovni vojni in šibke vetrove v povezavi s kotlinsko lego izpostavljamo
kot glavne dejavnike za nastanek mestnega toplotnega otoka, medtem ko naravne površine
učinke toplotnega otoka zmanjšujejo.

4.1. Podnebne značilnosti
4.1.1. Temperaturne razmere
Povprečna letna temperatura zraka v obdobju 1961–1990 je bila 9,8 °C, v obdobju 1981–2010
pa je bila za 0,9 °C višja. Letni potek temperature zraka kaže tipičen potek z minimumom v
januarju in maksimumom v juliju. V referenčnem obdobju je bil januar edini mesec z negativno
povprečno temperaturo (-1,1 °C), v zadnjem obdobju pa je bila povprečna temperatura zraka 0
°C. Povprečna julijska temperatura zraka je bila v obdobju 1961–1990 19,9 °C, v obdobju
1981–2010 pa se je zvišala za 1,3 °C. Letno nihanje temperature zraka (razpon med
najhladnejšim in najtoplejšim mesecem v letu) v obeh obdobjih je okoli 21 °C. Odkloni
posameznih mesečnih povprečij od 30-letnega mesečnega povprečja so v primerjavi s poletnimi
višji v zimskih mesecih. Tako je imel najhladnejši januar -6,2 °C, najtoplejši pa 4,3 °C v
primerjavi z julijem, ko je imel najhladnejši 17,8 °C in najtoplejši 22,6 °C. V obdobju 1981–
2010 se je razlika med najtoplejšim najhladnejšim januarjem zmanjšala in je znašala 9,9 °C,
razlika med najtoplejšim in najhladnejšim julijem pa je ostala skoraj enaka (4,7 °C) (Arhiv –
opazovani in …, 2016).
Povprečna mesečna minimalna temperatura zraka znaša v obdobju 1961–1990 za januar –3,8
°C, za julij pa 14,1 °C. V obdobju 1981–2010 sta se povprečni vrednosti zvišali, tako je
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povprečna mesečna minimalna temperatura za januar znašala -2,7 °C in za julij 15,3 °C.
Povprečna mesečna maksimalna temperatura zraka za januar v obdobju 1961–1990 znaša 2,0
°C in za julij 26,1 °C. V obdobju 1981–2010 sta vrednosti večji, za januar znaša 3,2 °C in za
julij 27,3 °C. Povprečna maksimalna in minimalna vrednost temperature je tudi groba ocena za
povprečni dnevni razpon temperature zraka. Dodatno informacijo dajo tudi absolutni ekstremi
temperature zraka. Najnižja izmerjena vrednost v obdobju 1961–1990 je bila –20,3 °C (1985)
in najvišja izmerjena temperatura 37,1 °C (1983). Glede na trende spreminjanja podnebja v
Ljubljani (Ogrin, 2003; Ogrin, 2005) bi v obdobju 1981–2010 pričakovali še višjo izmerjeno
temperaturo poleti, pozimi pa najnižja temperatura ne bi smela pasti pod -20,3 °C. Po letu 1990
je bila poleti 2003 izmerjena še višja temperatura (37,3 °C), pozimi pa so najnižjo temperaturo
izmerili leta 2003 (-16,2 °C), tako da je najnižja izmerjena temperatura pozimi je v obdobju
1981–2010 enaka kot v referenčnem klimatološkem obdobju (Arhiv – opazovani in …, 2016).
Slika 23 prikazuje potek povprečne letne, maksimalne in minimalne temperature zraka.
Slika 23: Primerjava temperaturnih razmer za postajo Ljubljana-Bežigrad za obdobji 1961–1990 in
1981–2010.
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Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.

V primerjavi s povprečnimi vrednostmi temperature zraka je največje število hladnih in ledenih
dni značilno za najhladnejši mesec (januar), ki mu sledi mesec december. Poleti pa velja, da je
največje število toplih dni in vročih noči bilo v najtoplejšem mesecu (juliju). S primerjavo
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obdobij opazimo, da se je število hladnih in ledenih dni zmanjšalo, le v novembru je bilo število
ledenih dni v obdobju 1981–2010 večje kot v referenčnem obdobju. Število toplih dni in vročih
noči se je v poletnih mesecev povečalo, v spomladanskih (april) in jesenskih mesecih
(september, oktober) pa rahlo zmanjšalo (Arhiv – opazovani in …, 2016). Primerjava
karakterisitničnih med obdobjema je prikazana v preglednici 10.
Preglednica 10: Primerjava karakterističnih dni za obdobji 1961–1990 in 1981–2010.
Jan

Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Avg Sep Okt Nov Dec

Število 1961–1990
hladnih
1981–2010
dni

23,7

18,2 11,5

2,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

10,5 21,3

22,5

18,9

9,4

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

8,9

19,3

Število 1961–1990
ledenih
1981–2010
dni

9,0

2,7

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

7,8

7,6

2,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

5,8

Število
toplih
dni

1961–1990

0,0

0,0

0,0

0,6

4,7

12,2 19,6 16,9

6,3

0,3

0,0

0,0

1981–2010

0

0

0

0,4

7,7

14,5 23,1 21,1

6,2

0,2

0

0

Število
vročih
dni

1961–1990

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1,4

4,7

4,3

0,3

0,0

0,0

0,0

1981–2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

3,7

7,6

7,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Število 1961–1990 0,0
0,0 0,0 0,0
vročih
1981–2010 0,0
0,0 0,0 0,0
noči
Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.
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4.1.2. Padavinske razmere
Ljubljana v povprečju prejme 1300–1400 mm padavin letno. V obeh obdobjih je višina padavin
podobna, vendar je v referenčnem obdobju v letnem povprečju padlo 32 mm več padavin (1394
mm). V obdobju 1961–1990 je bil višek padavin značilen za poletne mesece (421,8 mm), nižek
pa za zimske (262,8). V obdobju 1981–2010 se je višek padavin prestavil v jesen (423,4 mm),
nižek pa je ostal v zimskih mesecih (245,9 mm). Jeseni se je višina padavin v primerjavi s
prejšnjim obdobjem povečala za 53 mm, v preostalih mesecih (z izjemo decembra) pa je upadla.
Tako je delež padavin jeseni nekoliko večji kot poleti (31,1 %; 29,1 %), medtem ko je bil v
obdobju 1961–1990 delež nekoliko večji poleti (30,3 %) kot jeseni (27,3 %). Delež padavin
pozimi znaša 18 % (Arhiv – opazovani in …, 2016). V letnih časih z največ padavinami (poleti
in jeseni), se le-te razlikujejo glede na nastanek. Poletne padavine so v obliki ploh ali nalivov,
ki so posledica konvektivne oblačnosti, jesenske pa so frontalnega nastanka, ko lahko dežuje
več dni skupaj (Jernej, 2000). Slika 24 prikazuje povprečni letni potek višine padavin.
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Količina padavin in število padavinskih dni sta v posameznih letih zelo različna. Tako lahko
nastopa maksimum padavin v katerem koli mesecu ali pa celo izostane. Enako velja tudi za
minimum (Petkovšek in sod. 1984; cv: Jernej, 2000).
Slika 24: Povprečni letni potek višine padavin.
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Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.

4.1.3. Sončevo obsevanje
Trajanje sončnega obsevanja je pomembnem podatek, na podlagi katerega lahko sklepamo na
energijo Sončevega obsevanja, ki je pomembna za kakovost bivanja, za vegetacijo ter vpliva
na potrebo po ogrevanju oziroma hlajenju. Hkrati pa je tudi eden od dejavnikov, ki vplivajo na
razkroj temperaturne inverzije (Jernej, 2000).
V Ljubljani je bilo v obdobju 1961–1990 zabeleženih 1712,8 ur s soncem, v obdobju 1981–
2010 pa se je število ur s soncem povečalo na 1890,4. Največ ur s soncem v obeh obdobjih je
v poletnih mesecih, najmanj pa pozimi. V absolutnih številkah se je število ur s soncem najbolj
povečalo v juliju in avgustu, primerjava deležev po letnih časih pa pokaže, da se je v obdobju
1981–2010 delež ur s soncem povečal pozimi, v preostalih letnih časih pa upadel (Arhiv –
opazovani in …, 2016). Slika 25 prikazuje mesečna povprečja trajanja Sončevega obsevanja.
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Slika 25: Primerjava mesečnih povprečij trajanja Sončevega obsevanja za obdobji 1961–1990 ter
1981–2010.
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Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.

4.1.4. Vetrovne razmere
Na vetrovne razmere v spodnji Ljubljanski kotlini součinkujeta širši in ožji relief, ki vplivata
na kanalizacijo splošnih vetrov po dolinah, prav tako urbanizacija in tudi stratifikacija ozračja.
Kadar na veter ne vplivajo širši vremenotvorni procesi, se ob radiacijski vremenski situaciji, ob
situacijah s temperaturno inverzijo v kotlini razvijejo lokalna gibanja, ki se izrazijo ob šibkih
splošnih vetrovih (Jernej, 2000).
Pri nevtralni in labilni stratifikaciji atmosfere pa na veter pri tleh vplivajo vetrovi, ki sicer pihajo
v višjih plasteh ozračja. Kadar ni inverzije, to je večinoma podnevi in ob oblačnih ter vetrovnih
nočeh, so vetrovi praviloma močnejši kot ob temperaturni inverziji v kotlini oziroma nad
kotlino. V Ljubljani ob takšni situaciji prevladujejo tri smeri vetra: jugozahodnik pred prihodom
fronte (ki je v skladu s splošnimi planetarnimi vetrovi in vplivi front), severozahodnik po
prehodu fronte in vzhodnik oziroma severovzhodnik, kadar na Primorskem piha burja. Ti
vetrovi pihajo v 30–40 % časa (Planinšek in sod., 1994; cv: Jernej, 2000).
V preostalem času se bolj ali manj izrazito odražajo lokalna gibanja, na katera močno vplivata
ožji relief in mestna konvergenca toka pri tleh. Zrak se v mestu ogreje in se dviga, pri tleh pa
ga nadomešča zrak iz okolice. Tedaj je lokalno gibanje dokaj zaključena celota. Na postaji
Ljubljana-Bežigrad ob takšnih primerih piha šibek severovzhodnik. Ponoči ob anticiklonalnem
tipu vremena se v Ljubljani izoblikuje lokalni tok, ki je posledica nočnega ohlajanja. Pojavljajo
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se pobočni vetrovi, ki so usmerjeni proti nižjim legam, podolinski vetrovi v neposredni bližini
mesta pa proti središču. Ravno stekanje hladnega zraka proti središču mesta je pomembno za
obnovo zraka v mestu (Jernej, 2000).
Na postaji Ljubljana-Bežigrad so najpogostejše smeri severovzhodnik, jugozahodnik, vzhodnik
in sever (slika 26). Značilna za vetrovne razmere v Ljubljanski kotlini je tudi visoka pogostost
brezvetrja. Poudariti je treba, da v resnici zrak skoraj nikoli povsem ne miruje. Pri meritvah
brezvetrja ima pomembno vlogo občutljivost anemometra. Pri meritvah z anemometri z zelo
nizkim pragom (npr. 0,1 m/s) ni skoraj nobenega »brezvetrja«. Spomladi je v primerjavi z
zimskimi meseci opazna povečana pogostost jugozahodnih vetrov (Jernej, 2000).
Največje povprečne hitrosti vetra so spomladi in najmanjše pozimi. V povprečju ima
jugozahodnik največje hitrosti vetra in severozahodnik najnižje. Visoka pogostost brezvetrja
(hitrost vetra pod 0,5 m/s) ter splošno prevladujoči šibki vetrovi so povezani s kotlinsko lego,
ki povzroča zelo omejeno prezračevanje mesta, in lego Slovenije v zavetrju Alp glede na
prevladujoč zahodni tok na severni zemeljski polobli. Spodnja Ljubljanska kotlina tako velja
za slabo prevetreno območje. Pogostost brezvetrja je največja v hladni polovici leta in
najmanjša spomladi (Jernej, 2000; Ljubljana, 2016).
Slika 26: Pogostost vetra v odstotkih po smereh na postaji Ljubljana-Bežigrad v obdobju 2001–2015 na
višini 10 m.
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Vir podatkov: Ljubljana, 2016.

Pomemben podatek je tudi letna razporeditev hitrosti povprečnih vetrov po mesecih (slika 27).
Ta kaže na največje hitrosti spomladi, ko je pri največji labilnosti vpliv višinskih vetrov k tlom
najmočnejši. Minimum pa je pozimi, ko je šibka lokalna cirkulacija znotraj jezera hladnega
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zraka s kotlinsko temperaturno inverzijo pretežni del časa povsem ločena od višinskih vetrov
(Petkovšek in sod., 1984; cv: Jernej, 2000). Opazno je, da so povprečne hitrosti vetra na splošno
zelo majhne. V aprilu je povprečna hitrost vetra 1,6 m/s in decembra 1,1 m/s. Povprečna letna
vrednost pa znaša 1,3 m/s, kar pomeni, da kotlinska lega povzroča zelo omejeno prezračevanje,
zlasti v zimski polovici leta (Jernej, 2000; Ljubljana, 2016).
Slika 27: Povprečna hitrost vetra na postaji Ljubljana-Bežigrad v obdobju 2001–2015 na višini 10 m.
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Vir podatkov: Ljubljana, 2016.

Pri dnevnem poteku hitrosti vetra v jutranjih urah (pred sončnim vzhodom) ugotavljamo
minimum, maksimum pa v času največje labilizacije ozračja in ob močnem prenosu gibalne
količine k tlom, to je med 13. in 17. uro, ko je povprečna hitrost vetra med 1,9 in 2,1 m/s (slika
28). Dnevni potek hitrosti vetra ima tako tipičen potek z naraščanjem hitrosti po sončnem
vzhodu in maksimumom v popoldanskih urah ter hitrim upadanjem hitrosti po sončnem zahodu
(Ljubljana, 2016).
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Slika 28: Dnevni potek hitrost vetra na postaji Ljubljana-Bežigrad v obdobju 2001–2015 na višini 10
m.
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Vir podatkov: Ljubljana, 2016.

Viharni vetrovi z ≥ 6 Bf, (10,8–13,8 m/s) se najpogosteje pojavljajo v spomladanskih mesecih
in najredkeje pozimi. Orkanski vetrovi z ≥ 8 Bf, (17,2–20,7 m/s) pa so v Ljubljanski kotlini
zelo redki (Jernej, 2000).

4.1.5. Temperaturne inverzije
Za Ljubljano kot za vso kotlino je značilen temperaturni obrat, ko se hladne zračne mase uležejo
na njeno dno in so temperature nižje kot na njenem obrobju. Vzrok pogostih temperaturnih
inverzij je nastajanje jezera hladnega zraka v kotlini ob mirnem vremenu. Poleti je jezero
hladnega zraka plitvo in se pojavlja samo ponoči. V hladnem delu leta pa sega v Ljubljanski
kotlini 50–350 m visoko nad dnom kotline in lahko vztraja tudi po več dni. Ob takšnih situacijah
se pogosto pojavlja tudi megla (Jernej, 2000).
V letnem povprečju so razlike med Ljubljano-Bežigrad in Šmarno goro največje pri povprečni
maksimalni temperaturi zraka in najmanjše pri povprečni minimalni temperaturi zraka (zaradi
temperaturnega obrata), odvisne pa so tudi od letnega časa. V topli polovici leta prevladujejo
predvsem talne inverzije, ko se po sončnem zahodu najprej izoblikuje plitva talna inverzija, ki
se v prvi polovici noči postopno širi v večje višave. Po sončnem vzhodu pa se začne proces
njenega razkroja. V topli polovici leta omogočata njihov razkroj dovoljšna jakost in trajanje
Sončevega obsevanja (Jernej, 2000).
V hladni polovici leta prevladujejo talne inverzije z debelino inverzne plasti med 200 in 400 m
ter dvignjene inverzije (pogosto v povezavi z meglo ali z nizkim stratusom) z debelino mešalne
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plasti med 200 in 400 m. To pomeni, da je bila postaja Šmarna gora pogosto zunaj dnevnih
periodičnih inverzij ali nad mešalno plastjo. Inverzije so najpogostejše zjutraj. Večje razlike kot
zjutraj so v pogostosti inverzije med meseci sredi dneva in zvečer. Predvsem v zimskih mesecih
celodnevne inverzije niso nobena izjema. Zaradi pogostosti inverzije in tudi megle so ti dnevi
glede širjenja škodljivih snovi precej kritični (Jernej, 2000).

4.1.6. Oblačnost in megla
Letni hod jasnih dni kaže, da je največ jasnih dni julija in avgusta, najmanj pa oktobra,
novembra in decembra. Marca in aprila so jasni dnevi v primerjavi z majem in junijem
pogostejši zaradi razvoja močnejše lokalne oblačnosti v teh mesecih. Delež oblačnih dni se med
letom spreminja z izrazitim maksimumom pozimi in minimumom poleti. Veliko oblačnih dni,
predvsem v hladni polovici leta, je povezano s pojavom megle in njeno pretvorbo v stratus, ker
ob anticiklonalnih vremenskih situacijah kotlino prekrivata megla ali nizki stratus (Jernej,
2000).
Primerjava med obdobjema na sliki 29 pokaže, da se je povprečno število jasnih dni (oblačnost
manjša od dveh desetin) povečalo, število oblačnih dni (oblačnost manjša od osmih desetin) pa
zmanjšalo. Še vedno pa je oblačnih dni v povprečju 4–5-krat več kot jasnih (Arhiv – opazovani
in …, 2016).
Slika 29: Primerjava števila jasnih in oblačnih dni.
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Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.
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Megla je v Ljubljanski kotlini zelo pogost pojav. Kot dan z meglo velja, če opazovalec na
meteorološki postaji pojav megle zabeleži ne glede na to, kako dolgo ta pojav traja. Na sliki 30
je podan letni hod meglenih dni v Ljubljanski kotlini, ki pa ne pojasni, kako dolgo se megla v
kotlini zadržuje. Poleti se takoj po sončnem vzhodu megla razkroji, pozimi pa se lahko zadržuje
ves dan (Jernej, 2000).
Kotlinska lega (zbiranje hladnega zraka, temperaturne inverzije) in prevladujoči šibki vetrovi
nastanek megle pogosto pospešujejo. Meglenih dni je bilo v obdobju 1961–1990 na postaji
Ljubljana-Bežigrad 121. Sklepamo lahko, da je v okolici Ljubljane na leto do 140 dni z meglo,
v osrednjem delu Barja pa tudi do 200 dni (Furlan, 1979; cv: Černe, Lovrenčak, 1996; Jernej,
2000). Pomembno je tudi dejstvo, da v Ljubljani v zimskem času talna megla doseže zadostno
debelino, da lahko v centru mesta opazujemo preoblikovanje talne megle v nizek stratus pod
vplivom toplotnega otoka in izdatnejšega mešanja kotlinske atmosfere oziroma lokalnih tokov
(Petkovšek in sod. 1984; cv: Jernej, 2000).
Največ meglenih dni je v hladni polovici leta, ko Ljubljano in njeno okolico pogosto pokriva
megleno morje, ki je najgostejše na jugu (Pak, 1996; Jernej, 2000). Od septembra do februarja
je povprečno 10–15 meglenih dni mesečno, v primerjavi z letnim številom pa je v omenjenih
mesecih 70 % vseh meglenih dni na leto. Bistvena je razlika za kraje, ki ležijo na obrobju kotline
in za višje ležeča območja na nadmorskih višinah nad 550 m, ker imajo manj meglenih dni na
leto. Na obsijanih vrhovih obrobnega hribovja, ki se dvigajo iznad kotlinske megle (npr. Šmarna
gora), je samo 30 dni z meglo na leto. S tem imajo ti kraji predvsem v hladni polovici leta
ugodnejše razmere glede onesnaženosti v zraku, glede trajanja Sončevega obsevanja itd. V
kotlini včasih megla pozimi leži ves dan, sicer pa v opoldanskih urah izgine. Novembra je
povprečno število dni z meglo nižje kot v oktobru in decembru, kar je verjetno posledica
povečane aktivnost sredozemskega ciklona (Petkovšek, 1987; Jernej, 2000).
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Slika 30: Spreminjanje števila meglenih dni od začetka referenčnega obdobja.
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Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.

V kotlini se najpogosteje pojavlja megla radiacijskega tipa, ko s sevanjem tal ohlajeni zrak
zapolni kotlino in se ohladi pod rosišče. Na nastanek tako vplivajo predvsem nizke temperature,
ki so povezane z jezeri hladnega zraka, ta pa so značilna ravno za kotline. Globina jezera
hladnega zraka in s tem tudi višina temperaturne inverzije ter debelina meglene plasti je v
Ljubljanski kotlini okrog 200 m. Frontalna megla se pojavlja ob oblačnem vremenu s
padavinami, prevladuje pa celodnevna megla (Petkovšek in sod., 1984; cv: Jernej, 2000).

4.1.7. Relativna vlaga
Relativna vlaga je ob jutranjem terminu najvišja, kar je povezano z najnižjo temperaturo zraka
ter največjo pogostostjo megle in rose v jutranjih urah, najnižja pa je ob opoldanskem času.
Relativno vlago opredeljujeta absolutna vlažnost in temperatura zraka – pri višji temperaturi je
relativna vlaga nižja, ob upoštevanju enake vsebnosti vodne pare v zraku (Jernej, 2000).
Dnevni razpon relativne vlage je pozimi bistveno manjši kot poleti. Poleg tega je relativna vlaga
v splošnem precej visoka (nad 75 %), razen okoli opoldneva v topli polovici leta (slika 31).
Vrednosti relativne vlage so v okolici mesta nekoliko višje, kar je posledica višjih temperatur
v toplotnem otoku v mestu in manjše možnosti za izhlapevanje vode s tlakovanih in asfaltiranih
tal ter streh (Jernej, 2000).
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Slika 31: Potek relativne vlage ob 7., 14. in 21. uri za obdobji 1961–1990 ter 1981–2010.
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Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.

4.1.1. Spreminjanje podnebja od začetka meritev leta 1851
Sezonske in povprečne letne temperature v Ljubljani nakazujejo na naraščajoč trend. Sezonske
temperature so najhitreje naraščale pozimi. Temperatura se je vsakih petdeset let povečala za
0,8 °C (Ogrin, 2003; Ogrin, 2005). Na začetku prejšnjega stoletja so bile zime v povprečju
bistveno hladnejše kot v zadnjih dvajsetih letih. Povprečna zimska minimalna temperatura
zraka se je izpod -3 °C dvignila nad -2 °C (Bertalanič in sod., 2010).
Zimi sledi pomlad s trendom 0,5 °C/50 let. Najmanjšo tendenco segrevanja kažejo poletja in
jeseni. Temperatura se je vsakih 50 let povečala za 0,3 °C. Povprečna letna temperatura je
naraščala s trendom 1,0 °C/100 let. (Ogrin, 2003; Ogrin, 2005). Le-ta praktično narašča že od
začetka meritev. Prvih petdeset let 20. stoletja je temperatura rahlo upadala, nato je sledilo
približno 30-letno obdobje stagnacije, zadnjih trideset let pa temperatura hitro narašča. Vsa leta
od 1986 dalje so bila nadpovprečno topla (slika 32). V zadnjih letih je bila vedno zabeležena
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vsaj ena tropska noč. Od začetka meritev se je povprečna temperatura povečala za 3 °C. Eden
izmed razlogov (poleg podnebnih sprememb) je tudi širjenje mesta in nastanek mestnega
toplotnega otoka (Bertalanič in sod., 2010).
Slika 32: Odklon temperature zraka od povprečja v obdobju 1851–2010 v Ljubljani.

Vir: Bertalanič in sod., 2010., str. 6.

Dolžina daljših sušnih obdobij se podaljšuje od sredine prejšnjega stoletja. Najdaljši obdobji
brez padavin sta bili v letih 1989 in 1993. V prvem letu je tu bilo 77 zaporednih dni brez
padavin, v drugem letu pa 71 (Bertalanič in sod., 2010).
Letna višina padavin se je v 152-letnem obdobju zmanjšala za 18 mm na vsakih petdeset let.
Največ je k temu pripomoglo zmanjšanje količine padavin jeseni. V tem letnem času se je
količina padavin zmanjševala s trendom -19 mm/50 let. Manj izrazit trend zmanjševanja je
značilen za pomlad (-8 mm/50 let), v preostalih letnih časih je količina padavin rahlo naraščala
(5,5 mm/50 let) (Ogrin, 2003; Ogrin, 2005). Zaradi upadanja jesenske količine padavin v
prejšnjih desetletjih se je subkontinentalni padavinski režim razširil na osrednjo Slovenijo
(Ogrin, Plut, 2009). V zadnjem času se krepijo jesenske padavine, kar nakazuje zamenjavo
padavinskega režima iz subkontinentalnega v submediteranskega (Ogrin, 2003; Ogrin, 2005).
Po mnenju Ogrina (2003, str. 128) prihaja do submediteranizacije podnebja v Ljubljani.
Na podlagi primerjav trendov temperature zraka v Ljubljani in Zagrebu Ogrin in Krevs (2015)
ocenjujeta, da mestni toplotni otok pripomore k višjim temperaturam zraka in hitrejšemu
segrevanju ozračja. Primerjava je bila narejena s podatki meteoroloških postaj za Bežigradom
in Zagreb-Grič. Hrvaška postaja od ustanovitve leta 1862 deluje na griču v središču mesta,
medtem ko se je ljubljanska večkrat selila, česar pri homogenizaciji podatkov niso mogli v
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celoti odpraviti. Vpliv mestnega toplotnega otoka Ljubljane na temperaturne trende v Ljubljani
in Zagrebu lahko ocenimo s primerjavo trendov pred in po letu 1950, ko se je začela pozidava
okolice ljubljanske meteorološke postaje. Med letoma 1862 in 1950 opažamo v Ljubljani za 0,2
°C večji trend kot v Zagrebu. Trendi segrevanja v Ljubljani so po letu 1950 za letne čase (z
izjemo zime) višji med 0,4 in 0,7 °C/50 let, za povprečne letne temperature 0,4 °C/50 let. Iz
nehomogeniziranih podatkov so razlike v trendih večje še za 0,1–0,2 °C/50 let.
Na podlagi izračunanih trendov temperature zraka in ugotovitev različnih avtorjev, da je
korelacija med temperaturo zraka in površjem pozitivno zmerna do visoka, sklepamo, da se
bodo temperature Zemljinega površja v naslednjih desetletjih povečevale in da bodo toplotne
obremenitve večje. Kot so ugotovili Wu, Lung in Jan (2013), lahko v času vročinskih valov
pričakujemo še večje temperaturne razlike med mestom in okolico.

4.1.2. Vpliv podnebnih elementov na temperaturo Zemljinega površja
Ocenjujemo, da imajo padavine največji vpliv na nižjo izračunano temperaturo Zemljinega
površja s satelitskih posnetkov. Po sončnem vzhodu se vlažna tla počasneje segrevajo kot suha,
saj se Sončeva energija porablja za izhlapevanje vodnih kapljic (Chen, Wang, 1995). V
kombinaciji z nižjimi nočnimi temperaturami in hladnejšimi jutri, ko je temperatura Zemljinega
površja nižja od rosišča, se ponoči iz zraka lahko izloči večja količina vlage – rose, ki se
dopoldne lahko zadrži dlje časa in vpliva na večje tokove latentne energije. S tem ko se večina
energije porabi za izhlapevanje, manj energije je na voljo za segrevanje površja.
Pri padavinah je pomemben tudi podatek, kdaj so padale. Če so padavine padle nekaj dni pred
snemanjem območja in je bila njihova višina majhna, ocenjujemo, da nimajo vpliva na
izračunano temperaturo Zemljinega površja. Če so padale nekaj ur pred snemanjem območja in
je bila njihova višina majhna, ocenjujemo, da imajo večji vpliv na nižjo izračunano temperaturo
Zemljinega površja pri naravnih oziroma zelenih površinah kot pri pozidanih. Pri večji višini
padavin nekaj ur pred snemanjem območja sklepamo, da bi nižjo temperaturo Zemljinega
površja izračunali tudi za pozidane površine.
Razlike v temperaturi Zemljinega površja bi zaznali tudi pozimi. Ob sončnem vremenu,
odstranjenem snegu v mestu in prisotnosti snežne odeje v mestni okolici, bi bile temperaturne
razlike večje, kot če bi bil sneg tudi v mestu. V primerjavi s poletjem sklepamo, da bi bile
pozimi razlike v temperaturi zemeljsekga površja med mestom in okolico manjše zaradi nižje
višine Sonca nad horizontom, s čimer je povezana manjša količina energije, ki jo prejme
površje.
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Vetrovi vplivajo na temperaturo Zemljinega površja preko hitrejšega izhlapevanje vodnih
kapljic s površja in listov rastlin. Bolj ko je zrak suh in močnejši so vetrovi, večje je
izhlapevanje. S pozidanih in neporaslih površin voda po deževju tako hitreje izhlapi kot iz
naravnih površin in površje se začne hitreje segrevati. Izhlapevanje vode iz listov rastlin pa je
odvisno od stanja vegetacije. Daljša sušna obdobja prizadenejo rastline (sušenje, venenje), s
čimer se zmanjšajo tokovi latentne energije, kar povzroča višje temperature naravnih območij.
V primeru da rastline niso posušene ali ovele, pa so tokovi latentne energije višji in tako ostane
manj energije na razpolago za segrevanje površja. V splošnem pa je toplotna kapacitivnost
zraka nizka in zato po našem mnenju vetrovi bistveno ne vplivajo na temperaturo Zemljinega
površja.
Večji vpliv na temperaturo Zemljinega površja kot vetrovi ima po našem mnenju vodna para,
ki je toplogredni plin. To pomeni, da molekule vode v ozračju absorbirajo toploto, ki jo oddaja
Zemlja, jo nato odbijajo v vse smeri in tako vplivajo tudi na višje temperature v spodnjem delu
atmosfere. Sklepamo, da večja ko je količina vodne pare v zraku, manjša je temperaturna razlika
med Zemljinim površjem in ozračjem, kar pomeni, da se površje nekoliko bolj segreje. S tem
vodna para vpliva na višje izračunane vrednosti temperature Zemljinega površja.
Ko relativna vlaga doseže in preseže 100 %, nastanejo oblaki. Večja gostota vodnih hlapov ali
ledenih kristalčkov preprečuje satelitom, da bi zaznali odbito Sončevo svetlobo in sevano
energijo Zemljinega površja. V takšnem primeru satelit zazna sevano energijo oblakov. Oblaki
tudi mečejo senco na Zemljino površje in na takih delih površja vplivajo na nižje temperature.
V analizi mestnega toplotnega otoka taka območja izključimo iz analize. Enak postopek
uporabimo tudi pri temperaturni inverziji, ko se pogosto pojavlja megla. Obdobja temperaturne
inverzije so pogosta pozimi, v poletnem času pa ocenjujemo, da nimajo vpliva na izračunane
temperature s satelitskih posnetkov.
K višjim temperaturam površja prispevata tudi daljše trajanje Sončevega obsevanja in večja
insolacija (kot posledica različne oddaljenosti Zemlje od Sonca, 11-letnega cikla Sončevih peg
in sprememb orbitalnih parametrov Zemlje) (Loutre in sod., 2004), saj tako Zemljino površje
prejme več energije.
Poleg omenjenih podnebnih elementov na temperature zraka in površja v mestih vplivajo tudi
aerosoli. Po mnenju Jinove, Shepherda in Zhenga (2010) zmanjšujejo vrednosti temperature
0,5–2 °C.
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4.2. Hidrogeografske značilnosti
Najpomembnejša vodotoka v občini Ljubljana sta Ljubljanica, ki izvira v številnih izvirih pri
Vrhniki in ima zelo obsežno kraško in nekraško porečje, in Sava. Po Frantarju in Hrvatinu
(2005) ima Ljubljanica dinarsko dežno-snežni režim. Režim je značilen za vodotoke na stiku
alpskega in dinarskega sveta, kjer prevladuje zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije
(Hrvatin 1998). Glavni pretočni višek nastopi marca ali aprila, drugotni pa novembra ali
decembra. Glavni nižek je značilen za avgust, ob drugotnem nižku januarja ali februarja pa se
vrednosti pretokov približajo letnemu povprečju. Nadpovprečne količine vode nastopijo marca
in aprila ter novembra in decembra, podpovprečne pa med majem in oktobrom.
Na postaji Moste je bil v obdobju 1961–1990 povprečni letni pretok Ljubljanice 57,3 m3/s.
Najnižji pretoki pod 10 m3/s so značilni za pozno poletje in jesen (Plut, Brečko Grubar, 2002;
Mesečne statistike, 2016). V obdobju 1981–2010 se je povprečni pretok zmanjšal za 5 m3/s. Na
sliki 35 opazimo prestavitev glavnega viška v pozno jesen in sekundarnega v pomlad. Glavni
nižek v obeh obdobjih je značilen za avgust (Mesečne statistike, 2016).
Slika 33: Povprečni mesečni pretoki Ljubljanice v obdobjih 1961–1990 in 1981–2010.
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.

Po Frantarju in Hrvatinu (2005) ima Sava pri Šentjakobu alpski dežno-snežni režim, za katerega
je glavni pretočni višek značilen aprila ali izjemoma maja, drugotni pa za november. Zimski in
poletni nižek sta izenačena. Nadpovprečne količine vode so značilne med aprilom in junijem
ter novembra, podpovprečne pa med julijem in septembrom ter od decembra do marca.
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V obdobju 1961–1990 je povprečni pretok Save pri Šentjakobu znašal 91,6 m3/s. Glavni višek
je nastopil v aprilu in maju, sekundarni pa novembra. Glavni nižek je bil značilen za avgust,
sekundarni pa v februarju (Hrvatin, 1998). V obdobju 1981–2010 se je povprečni pretok
zmanjšal za 10 m3/s, glavni nižek se je prestavil v februar, primarni višek pa iz spomladanskih
mesecev v november in september (slika 36) (Mesečne statistike, 2016).
Slika 34: Povprečni mesečni pretoki Save v obdobjih 1961–1990 in 1981–2010.
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.

Po Frantarju (2012) imata obe reki predalpski temperaturni režim. V obdobju 1976–1990 je
imela Sava povprečno temperaturo 9,0 °C, Ljubljanica pa 10,9 °C. V naslednjem obdobju
1991–2005 se je povprečna temperatura obeh rek povečala na 9,9 °C (Sava) in 11,3 °C
(Ljubljanica). V prvem obdobju na Savi so bile povprečne temperature v vseh mesecih manjše
od 15 °C, v drugem obdobju pa je bila meja presežena v juliju in avgustu. Na Ljubljanici sta
bila v prvem obdobju dva meseca z višjo povprečno temperaturo od 15 °C (julij, avgust), v
drugem obdobju se jima je pridružil še junij. Avgust je bil tudi mesec, ko je povprečna
temperatura presegla 17 °C. Na Savi opazimo zvišanje povprečne temperature v vseh mesecih
z izjemo oktobra. Podobne spremembe opazimo tudi na Ljubljanici, z razliko, da je bila v
zimskih mesecih povprečna temperatura v obdobju 1991–2005 nižja kot v prejšnjem (Mesečne
statistike, 2016). Primerjavo povprečne mesečne temperature Save in Ljubljanice prikazuje
slika 37.
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Slika 35: Povprečne mesečne temperature na Savi in Ljubljanici v obdobju 1976–1990 in 1991–2005.
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Vir podatkov: Mesečne statistike, 2016.

Vodne površine prispevajo k zmanjševanju učinkov toplotnega otoka, saj se večina Sončevega
obsevanja porablja za izhlapevanje vode, ki nato ohlaja ozračje. Temperaturne razlike med
vodnimi površinami in pozidano ali travnato okolico so izrazite predvsem podnevi. Učinke
toplotnega otoka v mestnem središču zmanjšuje Ljubljanica, medtem ko Sava še dodatno vpliva
z oblikovanjem sistema lokalnih vetrov na severnem območju mesta. Pomembno vodno telo na
mikroravni je tudi Koseški bajer. Temperatura vodotokov je v neposredni povezavi s
temperaturo zraka. V zadnjih desetletjih se poleti povprečni pretoki zmanjšujejo, povprečne
temperature vodotokov pa naraščajo (Mesečne statistke, 2016); temperature zraka so prav tako
višje, zato sklepamo, da bodo povprečne temperature vodotokov še naprej naraščale in bo v
prihodnje njihov blažilni učinek manjši.
Ljubljanica in njeni pritoki na Barju (Ljubija, Bistra, Borovniščica, Iška, Iščica in Gradaščica)
imajo majhen strmec, kar pomembno vpliva na odtočne razmere in poplavnost Barja. Poplave
so zaradi kraškega značaja Ljubljanice odvisne od maksimalnega pretoka oziroma omejenega
odtoka (Dobravc, 2003; Komac, Natek, Zorn, 2008). Poglavitni vzrok za poplave so vode, ki
pritekajo na Barje iz kraškega zaledja, dotoki hudourniških pritokov Ljubljanice iz okoliških
hribov in majhen strmec Ljubljanice na Barju, ki omejuje sposobnost hitrega odvajanja visokih
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vod (Dobravc, 2003). Da bi zmanjšali nevarnost poplav, tudi v sami Ljubljani, so v letih 1772–
1780 med Gradom in Golovcem zgradili razbremenilni Grubarjev prekop (Klepac, 1980).
Ljubljansko polje je tudi pomemben vir pitne vode, saj se s podtalnico oskrbuje 315.000
prebivalec Ljubljane (Oskrba s pitno …, 2014). Debelina vodonosne prodno-konglomeratne
plasti narašča od zahoda proti osrednjemu delu polja, kjer doseže 70 m, nato pa se postopoma
zmanjšuje. Za obnavljanje talne vode sta najpomembnejša infiltracija iz Save in prenikanje
padavin (Brečko Grubar, 1998). Prevladujoča smer toka talne vode je od severozahoda proti
jugovzhodu oziroma vzhodu, kamor visi njena gladina, intenzivno dotekanje Save v talno vodo
pa je ugotovljeno med Šmartnim in izlivom Gameljščice (Plut, Brečko Grubar, 2002).
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5. Analiza mestnega toplotnega otoka z uporabo satelitskih
posnetkov
5.1. Vremenske razmere na dan snemanj
Povprečne dnevne temperature zraka na postaji Ljubljana-Bežigrad so bile na dan snemanja v
večini primerov večje od povprečnih poletnih temperatur za izbrano leto, izjema je le 5. avgust
2007 (preglednica 11). Standardizirane vrednosti temperature zraka 10. avgusta 2003 in 5.
avgusta 2007 nakazujejo majhno odstopanje od povprečnih poletnih vrednosti. Večje
odstopanje od poletnega povprečja je značilno za 26. julij 2001, preostali dnevi (5. avgust 1984,
15. avgust 1988, 5. avgust 1993 in 5. avgust 2013) pa so bili nadpovprečno topli.
Preglednica 11: Primerjava povprečne poletne temperature za izbrano leto in povprečne dnevne
temperature na dan snemanja.
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Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016.

Za primerjavo izmerjenih temperatur zraka in izračunanih temperatur s satelitskih posnetkov
smo pridobili tudi podatke samodejne postaje za Bežigradom (terminska temperatura zraka na
2 m) ob 9.30 in 10.00 uri. Opozarjamo, da so podatki na voljo od 1. julija 1993 dalje (Arhiv –
opazovani in …, 2016), zato primerjava za prejšnja leta ni možna. Na posnetku, ki je nastal 5.
avgusta 1993, opazimo precej podobne vrednosti med izmerjeno in izračunano temperaturo.
Večje odstopanje (3–4 °C) opazimo v dneh 26. julij 2001 in 10. avgust 2003. Največje
odstopanje pa je značilno za 5. avgust 2007 (slika 33). Ocenjujemo, da je tako velika razlika
lahko posledica padavin, saj so dva dneva pred nastankom satelitskega posnetka izmerili 16,9
mm padavin (preglednica 15), in vdora hladnejših zračnih mas oziroma ohladitve ozračja. S
primerjavo izračunane temperature Zemljinega površja in izmerjene temperature zraka 5.
avgusta 2013 (preglednica 12) smo ugotovili, da je odstopanje manjše pri 11. kanalu Landsat 8
OLI/TIRS in znaša okoli 4 °C. Odstopanje pri 10. kanalu znaša okoli 7 °C.
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Slika 36: Primerjava izmerjene in izračunane temperature za meteorološko postajo za Bežigradom. Nad
izračunanimi vrednostmi (siva črta) je napisana ura nastanka satelitskega posnetka za boljšo
primerjavo s terminskima meritvama.

Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016; Lastni izračuni, 2016.
Preglednica 12: Primerjava izračunane vrednosti temperature Zemljinega površja in izmerjene
temperature zraka v °C za Bežigradom v času nastanka posnetkov (ura nastanka je napisana v
oklepajih). V 2.–5. stolpcu so izračunani narejeni za Landsat TM 5, v 6. stolpcu pa za Landsat 8
OLI/TIRS.
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Ker Landsat 8 OLI/TIRS zaznava toplotno sevanje Zemlje v dveh kanalih, smo v poletju leta
2015 po Ljubljani postavili 3 termometre, da smo lahko primerjali izmerjeno temperaturo zraka
z izračunano temperaturo Zemljinega površja. Termometre smo postavili na streho
Cankarjevega doma, podjetja Ljubljanski urbanistični zavod in na enega izmed vrtov v Črnučah
(slika 34). Pridobili pa smo tudi podatke samodejne meteorološke postaje za Bežigradom. S
primerjavo smo ugotovili, da je odstopanje izmerjene in izračunane temperature manjše pri 11.
kanalu, zato smo se odločili, da slednjega vključimo v analize (preglednica 13).
Za vsako merilno mesto (Bežigrad, Cankarjev dom, Ljubljanski urbanistični zavod in Črnuče)
smo izdelali kvadrata z dolžino stranic 120 in 100 m, kolikor znaša prostorska ločljivost
toplotnih kanalov TM 5 in OLI/TIRS. Za lokacijo v Črnučah smo ugotovili majhen delež
antropogeno preoblikovanih površin znotraj obeh kvadratov, na lokacijah Cankarjevega doma,
Bežigrada in Ljubljanskega urbanističnega zavoda pa je značilno menjavanje večnadstropnih
zgradb, cestnih površin in dreves. Sklepamo, da prisotnost pozidanih območij vpliva na večje
odstopanje med izračunano temperaturo Zemljinega površja od izmerjene temperature zraka,
kar lahko opazimo v preglednici 13.
Slika 37: Lokacije termometrov, ki smo jih uporabili za primerjavo izmerjene temperaturo zraka in
izračunane temperaturo Zemljinega površja 10. in 11. kanala satelita Landsat 8 OLI/TIRS.
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Preglednica 13: Primerjava izmerjenih terminskih meritev z izračunanimi temperaturami, pri katerih je
navedena tudi ura nastanka satelitskega posnetka.

Datum

1. 7. 2015

Vrsta
meritve

Cankarjev
dom

Ljubljanski
urbanistični zavod

Črnuče

Bežigrad

Kanal 10
(9:51)

32,2

33,2

24,7

31,3

Kanal 11
(9:51)

27,9

29,4

22,0

27,7

23,0 / 24,0

20,0 / 21,5

24,5 / 26,0

23,7 / 25,2

Kanal 10
(9:45)

33,9

34,8

26,9

33,1

Kanal 11
(9:45)

30,4

31,6

24,3

30,0

24,5 / 25,0

(-28) / (-34)

22,5 / 25,0

24,5 / 25,8

Kanal 10
(9:45)

29,4

31,1

22,3

28,2

Kanal 11
(9:45)

27,5

29,2

20,8

26,9

18,5 / 19,5

13,5 / 13,5

16,5 / 17,0

17,1 / 18,7

Kanal 10
(9:45)

25,0

26,0

19,8

23,9

Kanal 11
(9:45)

23,6

24,1

18,2

22,6

14,0 / 14,0

10,5 / 10,5

12,5 / 13,0

13,7 / 15,2

Terminska
meritev ob
9:30 / 10:00

11. 8. 2015

Terminska
meritev ob
9:30 / 10:00

27. 8. 2015

Terminska
meritev ob
9:30 / 10:00

12. 9. 2015

Terminska
meritev ob
9:30 / 10:00

Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Za nočni posnetek, ki je nastal 18. julija 2014 ob 20 h in 35 min, smo prav tako primerjali
terminske meritve za Bežigradom z izračunanimi temperaturnimi vrednostmi (preglednica 14).
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Ugotovili smo precejšnje odstopanje, vendar izračunane vrednosti 10. kanala manj odstopajo
od terminskih meritev, zato smo v analize nočnih stanj toplotnega otoka vključili 10. kanal.
Preglednica 14: Primerjava izmerjene in izračunane temperature za nočno stanje 18. julija 2014 ob
20.00, 20.30 in 21.00 uri.

Kanal 10 Kanal 11 Terminske meritve – postaja Bežigrad
Temperatura [°C]

17,6

16,2

20:00

20:30

21:00

25,0

24,1

23,3

Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Pri analizi padavinskih razmer se nismo osredotočili le na dan snemanja, ampak smo pridobili
podatke še za štiri predhodne dneve. Višino padavin se odčitava ob 7. uri zjutraj za preteklih 24
ur. Vrednost se zapiše za datum odčitavanja (Grm, 2014). Od 1. do 5. avgusta 1984 (na dan
snemanja) ni bilo zabeleženih padavin, naslednji dan pa so izmerili 40 mm padavin. Ker
terminskih meritev takrat še niso izvajali, ne vemo, kdaj je deževalo. Kljub temu sklepamo, da
je deževalo po nastanku posnetka. Od 11. do 16. avgusta 1988 in od 1. do 6. avgusta 1993 ni
bilo padavinskih dni. 22. julija 2001 in 7. avgusta 2003 je padla neznatna višina padavin.
Sklepamo, da padavine niso imele vpliva na izračunano temperaturo Zemljinega površja v času
snemanja območja (26. julija 2001 in 10. avgusta 2003). Največja višina padavin je bila
izmerjena 4. avgusta 2007. Po pregledu terminskih meritev smo ugotovili, da so padavine padle
dva dneva pred snemanjem območja, 3. avgusta, med 8. in 13. uro. Ocenjujemo, da bi padavine
lahko vplivale na nižjo izračunano temperaturo predvsem naravnih oziroma zelenih območij.
Preglednica 15 prikazuje višino izmerjenih padavin štiri dneve pred in en dan po nastanku
satelitskih posnetkov, v preglednici 16 pa so še navedeni podatki o preostalih podnebnih
elementov: relativni vlagi, hitrosti vetra, rosi in megli.
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Preglednica 15: Izmerjena višina padavin v mm štiri dneve pred nastankom satelitskih posnetkov.

Datum

Višina
padavin

Datum

Višina
padavin

Datum

Višina
padavin

1. 8. 1984

0

11. 8. 1988

0

1. 8. 1993

3,9

2. 8. 1984

0

12. 8. 1988

0

2. 8. 1993

0

3. 8. 1984

0

13. 8. 1988

0

3. 8. 1993

0

4. 8. 1984

0

14. 8. 1988

0

4. 8. 1993

0

5. 8. 1984

0

15. 8. 1988

0

5. 8. 1993

0

6. 8. 1984

40

16. 8. 1988

0

6. 8. 1993

0

Datum

Višina
padavin

Datum

Višina
padavin

Datum

Višina
padavin

22. 7. 2001

0,1

6. 8. 2003

0

1. 8. 2007

0

23. 7. 2001

0

7. 8. 2003

2,5

2. 8. 2007

0

24. 7. 2001

0

8. 8. 2003

0

3. 8. 2007

0

25. 7. 2001

0

9. 8. 2003

0

4. 8. 2007

16,9

26. 7. 2001

0

10. 8. 2003

0

5. 8. 2007

0

27. 7. 2001

0

11. 8. 2003

4,3

6. 8. 2007

0

Datum

Višina
padavin

1. 8. 2013

0

2. 8. 2013

0

3. 8. 2013

0

4. 8. 2013

0

5. 8. 2013

0

6. 8. 2013

0

Vir podatkov: Arhiv – opazovani in …, 2016
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Preglednica 16: Terminske meritve relativne vlage in hitrosti vetra ter podatki o prisotnosti megle in
rose na dan snemanja.

Datum

Relativna vlaga

Hitrost vetra

Megla

Rosa

9:30

10:00

9:30

10:00

5. 8. 1984

/

/

/

/

ne

da

15. 8. 1988

/

/

/

/

ne

da

5. 8. 1993

58

54

0,4

0,4

ne

da

26. 7. 2001

73

65

0,9

1,1

ne

da

10. 8. 2003

67

62

1,1

0,9

ne

da

5. 8. 2007

47

44

1,4

1,5

ne

da

5. 8. 2013

46

45

1,4

2,0

ne

ne

5.2. Temperatura Zemljinega površja po kategorijah pokrovnosti
oziroma rabe tal
Primerjava povprečnih vrednosti temperature Zemljinega površja po posameznih kategorijah
pokrovnosti oziroma rabe tal pokaže, da so najvišje vrednosti značilne za pozidana območja,
kar lahko pripišemo spremenjeni energijski bilanci tal na teh območjih (slika 38). Pozidana
območja imajo manjši albedo in večjo konduktivnost v primerjavi z naravnimi površinami, zato
absorbirajo več energije Sončevega obsevanja in se tudi bolj segrejejo od naravnih površin.
Najmanjša povprečna temperatura Zemljinega površja je značilna za gozdnata območja, ki so
5–9 °C hladnejša od antropogenih območij, kar lahko pripišemo višjim vrednostim albeda in
večjim tokovom latentne energije. Podobne vrednosti povprečne temperature Zemljinega
površja kakor gozd izkazujejo tudi vodne površine, ki so za 1–2 °C toplejše od gozdnih površin.
Nato jim sledijo kmetijske površine in vodne površine v urbanem okolju. Pri kmetijskih
površinah je treba poudariti, da imajo neposejane njivske površine višjo temperaturo
Zemljinega površja od travnatih površin in posejanih njiv. Neposejane njivske površine imajo
manjše tokove latentne toplote in zaradi temnejših barv nižje vrednosti albeda kakor porasle
kmetijske površine. Opazimo tudi, da imajo vodne in zelene površine v urbanem okolju nižje
povprečne vrednost od pozidanih območij, tako lahko sklepamo o njihovem blažilnem vplivu
v urbanih območjih.
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Slika 38: Povprečna temperatura Zemljinega površja za kategorije pokrovnosti oziroma rabo tal za
izbrane časovne prereze v Mestni občini Ljubljana.
32

temperatura [°C]

30
28
26
24
22
20
18

5. 8. 1984

15. 8. 1988

5. 8. 1993

26. 7. 2001

10. 8. 2003

5. 8. 2007

5. 8. 2013

časovni prerez
pozidano

vodne površine

vodne površine v urbanem okolju

kmetijske in travnate površine

vegetacija v urbanem okolju

gozd

Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Na podlagi primerjave vrednosti temperature Zemljinega površja med časovnimi prerezi na
sliki 38 opazimo, da so najvišje vrednosti značilne za posnetka 15. avgusta 1988 in 5. avgusta
2013, pri čemer poletje 1988 spada med hladnejša v obdobju 1984–2015, poletje 2013 pa je
bilo nadpovprečno toplo. Poletje 2003 je bilo najtoplejše v obdobju 1984–2015, vendar so bile
povprečne temperature Zemljinega površja po kategorijah pokrovnosti v trenutku snemanja
manjše od temperature Zemljinega površja 5. avgusta 1984; poletje 1984 je bilo najhladnejše v
izbranem obdobju.
S primerjavo razlik med povprečnini vrednostmi temperature po kategorijah v izbranih
časovnih prerezih ugotovimo, da so za kategorijo pozidano značilne najmanjše razlike – razlika
med najnižjo in najvišjo povprečno temperaturo znaša 5 °C. Pri kategorijah vegetacija in vodne
površine v urbanem okolju so razlike večje še za 1–1,5 °C. Za kategorije gozd, vodne in
kmetijske površine je ta razlika okoli 7 °C. Ocenjujemo, da lahko tako visoke razlike pripišemo
padavinam 3. avgusta 2007, ki so padale dva dneva pred snemanjem območja, in bi lahko
vplivale na večje tokove latentne energije kmetijskih in gozdnih površin v času snemanja
območja. Podobne povprečne vrednosti kot 5. avgusta 2007 so bile izračunane 26. julija 2001.
S primerjavo temperatur na sliki 38 opazimo, da imajo pozidana območja nekoliko višjo
povprečno temperaturo 5. avgusta 2007 kot 26. julija 2001, za gozdove in kmetijske površine
pa smo 5. avgusta 2007 izračunali najnižjo povprečno temperaturo.
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Preglednica 17: Vrednosti standardnega odklona izračunanih vrednosti temperature Zemljinega
površja v °C po posameznih kategorijah pokrovnosti oziroma rabe tal v izbranih časovnih prerezih v
Mestni občini Ljubljana.
5. 8.
15. 8.
5. 8.
26. 7.
10. 8.
5. 8.
5. 8.
Kategorija
1984
1988
1993
2001
2003
2007
2013
Pozidano

1,93

1,79

1,58

1,90

1,76

2,30

1,50

Kmetijske
površine

1,38

2,22

1,80

2,18

2,03

1,68

1,83

Vegetacija
v urbanem
okolju

1,31

2,53

1,29

1,43

1,42

1,73

1,58

Vodne
površine

1,22

1,68

1,39

1,93

1,54

1,53

1,31

Vodne
površine v
urbanem
okolju

1,60

1,44

1,09

1,48

1,52

1,97

1,11

Gozd

0,79

1,01

1,01

0,84

1,21

0,99

1,09

Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Primerjava vrednosti standardnega odklona izračunanih vrednosti temperature Zemljinega
površja v preglednici 17 pokaže, da so vrednosti za kategorijo gozd najbolj zgoščene okoli
povprečja, kar lahko razložimo s tem, da so gozdne površine precej kompaktne – niso
fragmentirane na večje število manjših območij. Največje vrednosti standardnega odklona so
značilne za kmetijske površine, kar lahko pojasnimo s tem, da so za posejana kmetijska območja
značilne nižje vrednosti temperature Zemljinega površja, za neposejane kmetijske površine pa
večje temperature Zemljinega površja. Razlog so lahko tudi posejane kmetijske površine na
Barju, ki imajo zaradi večje vlažnosti prsti nižje temperature Zemljinega površja. Visoke
vrednosti standardnega odklona na pozidanih območjih so posledica temperaturnih razlik v
samem mestu, nižjih vrednosti temperature Zemljinega površja na območju enodružinskih hiš,
katerih bližnja okolica je pokrita z vegetacijo, in zaselkov. Izstopajo velike vrednosti vodnih
površin, kar lahko razložimo s prostorsko ločljivostjo toplotnega kanala (120 m) in z višjimi
vrednostmi temperature obrečnih območij. Širina rečne struge Save in Ljubljanice je ožja, kakor
znaša prostorska ločljivost toplotnega kanala, hkrati pa ju v večji meri obdajajo kmetijske in
pozidane površine, ki imajo višje vrednosti temperature Zemljinega površja – tako so višje
vrednosti za vodne površine posledica vpliva neposredne okolice. Vegetacija in vodne površine
v urbanem okolju imajo podobne vrednosti, velike razlike med posameznimi časovnimi prerezi
lahko pripišemo bolj segretim okoliškim mestnim površinam.
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Primerjava največjih, še posebej pa najmanjših vrednosti temperature Zemljinega površja ni
najprimernejši pokazatelj temperaturnih razmer:
•

zaradi napak pri nadzorovani klasifikaciji;

•

dejstva, da vseh napak v procesu (ročnega) popravljanja nismo odpravili, kar še posebej
velja za posnetke, na katerih oblaki in njihove sence prekrivajo različne kategorije
pokrovnosti oziroma rabe tal;

•

zaradi prostorske ločljivosti toplotnega kanala (120 m);

•

zaradi dopoldanskega čas snemanja, tako da lahko nekatera območja prekrivajo sence,
ki vplivajo na nižje vrednosti temperature Zemljinega površja;

•

že samo en napačno uvrščen piksel ima vpliv na končne rezultate.

Kljub temu lahko podamo sklep, da se pozidana območja in kmetijske površine (velja za
neposejane njive) bolj segrejejo od preostalih naravnih območij. Posebej lahko opozorimo na
vodne površine v urbanem okolju, ki imajo podobne maksimalne vrednosti temperature
Zemljinega površja kakor gozdna območja, v nekaterih primerih pa so temperature celo nižje.
Primerjava razlik v preglednici 18 nakazuje, da so največji temperaturni razponi značilni za
pozidana območja in kmetijske površine, najmanjši razponi gozdne in vodne površine ter
vegetacijo in vodne površine v urbanem okolju.
Preglednica 18: Minimalna in maksimalna temperatura v °C v izbranih časovnih prerezih za izbrano
kategorijo pokrovnosti oziroma rabe tal.
Pozidano

Kmetijske
površine

Vegetacija v
urbanem
okolju

Vodne
površine

Vodne površine
v urbanem
okolju

Gozd

5. 8. 1984

15,70 /
37,96

18,61 /
38,37

23,52 / 33,84

20,12 /
28,87

23,23 / 30,98

18,72 /
27,83

15. 8 .1988

20,62 /
39,23

22,57 /
38,14

26,74 / 35,84

21,96 /
32,35

26,32 / 32,75

22,49 /
34,69

5. 8. 1993

17,74 /
33,83

20,47 /
33,03

22,68 / 29,36

19,59 /
27,53

22,89 / 28,04

19,74 /
29,61

26. 7. 2001

18,46 /
35,96

14,54 /
31,02

20,14 / 29,30

16,12 /
26,65

20,47 / 27,15

14,20 /
27,70

10. 8. 2003

21,19 /
35,92

19,25 /
33,47

22,68 / 31,46

17,58 /
28,01

21,57 / 28,44

18,27 /
29,33

5. 8. 2007

17,47 /
38,60

17,32 /
30,95

19,58 / 31,77

16,51 /
27,11

20,03 / 29,25

15,11 /
27,40
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5. 8. 2013

24,95 /
38,44

22,42 / 35,8

25,04 / 34,83

23,96 /
30,71

26,50 / 31,80

22,01 /
33,12

Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.3. Temperatura Zemljinega površja po različnih tipih pozidanih in
naravnih območij
Na začetku poglavja so ločeno predstavljene vrednosti povprečnih temperatur Zemljinega
površja za pozidana območja in naravne oziroma zelene površine, v nadaljevanju pa podrobneje
predstavljamo temperature Zemljinega površja za posamezne tipe lokacij v trenutkih snemanja.
S primerjavo vrednosti temperatur Zemljinega površja ugotovimo, da imajo pozidana
(antropogeno preoblikovana) območja najvišje vrednosti, pri čemer območja industrijskih in
obrtno-poslovnih con še posebej izstopajo. V prvih treh časovnih prerezih je njihova povprečna
temperatura najnižja med pozidanimi območji, v naslednjih štirih časovnih prerezih pa so
povprečne temperature za več kot 4 °C večje v primerjavi z drugimi pozidanimi območji. Na
to sta po našem mnenju vplivala predvsem pozidava na območju Rudnika in prenehanje
delovanja hladilnic v BTC-ju. Po izračunanih temperaturnih vrednostih v zadnjih dveh časovnih
prerezih nekoliko izstopajo še cestne površine, saj na sliki 39 opazimo višje temperature
Zemljinega površja kot pri preostalih tipih. Sklepamo, da je razlog gradnja avtocestnega razcepa
proti Šentvidu. Proti koncu obdobja se povprečne temperature, z izjemo industrijskih in obrtnoposlovnih con, izenačijo. Tako v prvih treh časovnih prerezih opazimo rahlo višje temperature
Zemljinega površja blokovskih območij in ploščadi v primerjavi z enodružinskimi hišami. V
zadnjih štirih časovnih prerezih opazimo precej podobne vrednosti temperature teh treh
območij, kar lahko pojasnimo z gradnjo nekaterih enodružinskih hiš npr. v Podutiku, Črnučah,
Rakovi Jelši, ob Cesti v Zgornji Log.
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Slika 39: Časovni prerez povprečne temperature Zemljinega površja po različnih tipov pozidanih
območij.
36
34

temperatura [°C]

32
30
28
26
24
22
20
18

5. 8. 1984

15. 8. 1988

5. 8. 1993

26. 7. 2001

10. 8. 2003

5. 8. 2007

5. 8. 2013

časovni prerez
blokovska območja

cestne površine

enodružinske hiše

industrijske in obrtno-poslovne cone

ploščadi

Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Ob primerjanju povprečnih temperatur Zemljinega površja na sliki 40 v izbranih časovnih
prerezih opazimo, da med posameznimi stanji v času snemanja območja opažamo istočasen
dvig ali upad temperature Zemljinega površja pri vseh naravnih tipih. Najnižje povprečne
temperature Zemljinega površja v časovnih prerezih so značilne za gozdnata območja in vodne
površine, zaradi bližine oziroma lege v urbanem okolju pa imajo najvišje povprečne
temperature Zemljinega površja parki.

95

Slika 40: Časovni prerez povprečne temperature Zemljinega površja po različnih tipih naravnih površin.
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5. 8. 2007
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Vir podatkov: USGS, 2016.

5.3.1. Bloki
V prvih treh časovnih prerezih na sliki 41 opazimo precej podobne vrednosti izračunane
temperature Zemljinega površja na vseh lokacijah. V časovnem prerezu 26. julija 2001 po nižjih
izračunanih vrednostih temperature izstopa lokacija ob Koseškem bajerju, v naslednjih
časovnih prerezih pa opazimo znatno povišanje temperature, kar lahko pojasnimo z gradnjo
blokov. Po podatkih registra nepremičnin (Register nepremičnin, 2016) so večino blokov na
omenjeni lokaciji zgradili po letu 2000. Ocenjujemo, da je gradnja povzročila 3–4 °C višje
temperature Zemljinega površja.
Med časovnima prerezoma 10. avgusta 2003 in 5. avgusta 2007 v drugem prerezu opazimo
višje vrednosti temperature Zemljinega površja v Trnovem in Štepanjskem naselju ter nižje
temperature ob Koseškem bajerju, v Novih Fužinah in Črnučah. V zadnjem prerezu 5. avgusta
2013 opazimo podobno stanje kot v prvih dveh časovnih prerezih 5. avgusta 1984 in 15. avgusta
1988 – v primerjavi s predzadnjim časovnim stanjem je temperatura Zemljinega površja višja
na vseh lokacijah.
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Slika 41: Časovni prerez temperature Zemljinega površja po blokovskih območjih.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.3.2. Enodružinske hiše
Primerjava temperature Zemljinega površja v izbranih časovnih prerezih za območja
enodružinskih hiš na sliki 42 pokaže, da so najnižje temperature značilne za lokaciji v
Brglezovem štradonu-Ob Farjevcu in Rakovi Jelši. Sklepamo, da so nižje vrednosti temperature
posledica lokacije na Barju in večje pokritosti z vegetacijo (Brglezov štradon-Ob Farjevcu) ter
blažilnega vpliva Ljubljanice (Rakova Jelša).
V prvem časovnem prerezu 5. avgusta 1984 med lokacijami po nižjih temperaturah izstopajo
območja v Rakovi Jelši, ob Cesti v Zgornjem Logu in Brglezovem štradonu, ki so bila takrat še
redko pozidana, saj imajo od drugih območij 2–5 °C nižjo temperaturo Zemljinega površja. V
drugem časovnem prerezu 15. avgusta 1988 je ugotovljen različno visok dvig temperature (1,5–
4 °C), pri čemer je največji na območju Podutika in Ceste v Zgornji Log, kar lahko pojasnimo
z na novo zgrajenimi stavbami in spremembo kmetijske rabe tal v pozidano območje. V tretjem
časovnem prerezu opažamo v primerjavi s prejšnjim prerezom upad temperature za več kot 3
°C, z izjemo območij v Rakovi Jelši in v Črnučah, največji upad pa je ugotovljen na območju
Poljanskega predmestja (5,5 °C). V četrtem časovnem preseku, 26. julija 2001, je temperatura
na večini lokacij nižja za manj kot 1 °C v primerjavi s prejšnjim prerezom, z izjemo lokacij v
Podutiku, na Brodu in v Rakovi Jelši (upad za 2,1; 1,7 in 1,3 °C). Na Rakovniku ni
temperaturnih sprememb, v BTC in ob Cesti v Zgornji Log pa je temperatura Zemljinega
površja celo višja. S primerjavo petega in četrtega časovnega prereza smo opazili enake
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vrednosti temperature na Rakovniku in v Poljanskem predmestju, minimalno povečanje
temperature za 0,5 °C v BTC-ju, na preostalih lokacijah pa je bila temperatura Zemljinega
površja za več kot 1 °C višja; največ na lokaciji ob Kamniški ulici in na Brodu (širitev pozidanih
območij). V šestem časovnem prerezu v primerjavi s prejšnjim po temperaturnih spremembah
izstopajo lokacije ob Brglezovem štradonu (najvišja rast temperature, 1,7 °C), Kamniški ulici
(najvišje upad temperature, -2,9 °C), v BTC-ju in na Brodu z nespremenjeno temperaturo. V
zadnjem časovnem prerezu je temperatura na vseh lokacijah višja, največje spremembe pa so
značilne za Rakovo Jelšo, Brod in Kamniško ulico.
Slika 42: Časovni prerez temperature Zemljinega površja na območju enodružinskih hiš.
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Vir podatkov: USGS, 2016, Lastni izračuni, 2016.

5.3.3. Ploščadi
Primerjava temperature za izbrane časovne prereze pokaže precej različne vrednosti na lokaciji
pred stavbo Univerze Ljubljana (slika 43). V prvem časovnem prerezu je temperatura
Zemljinega površja najvišja, v naslednjem prerezu, 15. avgusta 1988 pa nižja kot na preostalih
lokacijah. Po najvišjih vrednostih temperature odstopa še šesti prerez 5. avgusta 2007. Ploščad
pred Lekom po nižjih vrednostih temperature izstopa v prvem časovnem prerezu 5. avgusta
1984 in v četrtem prerezu 26. julija 2001. Pričakovali smo, da temperaturne razlike med
časovnimi prerezi ne bodo tako izrazite.
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Slika 43: Časovni prerez temperature Zemljinega površja na ploščadih.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.3.4. Cestne površine
Izračunane vrednosti temperature Zemljinega površja cestnih površin za izbrane časovne
preseke nakazujejo, da so za ceste v mestu značilne višje temperature Zemljinega površja kot
za ceste v mestni okolici (slika 44). Pri izračunani temperaturi cestnih površin v mestu je treba
upoštevati tudi vpliv bližnjih stavb, ki imajo po našem mnenju podobno ali višjo temperaturo
kot ceste, in pasove zelenih površin ob cestah v mestni okolici, ki imajo nižje temperature. Med
časovnimi prerezi posebej izstopa razcep Ljubljana Sever proti Šentvidu. V prvih petih prerezih
je temperaturna razlika precejšnja in v primerjavi s preostalimi lokacijami znaša tudi do 10 °C,
kar je po našem mnenju posledica vegetacije, z gradnjo avtocestnega odcepa po letu 2003 pa
so se temperaturne razlike v zadnjih dveh prerezih zmanjšale.
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Slika 44: Časovni prerez temperature Zemljinega površja na ploščadih na lokacijah cestnih površin.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.3.5. Industrijske in obrtno-poslovne cone
S primerjavo vrednosti temperature Zemljinega površja v industrijskih in obrtno-poslovnih
conah za izbrane časovne prereze na sliki 45 opazimo bistveno višjo vrednost temperature na
lokaciji Rudnik 2 med časovnima prerezoma 5. avgusta 1993 in 26. julija 2001, kar je posledica
gradnje nakupovalnega središča. Po temperaturnih vrednostih izstopa tudi lokacija v BTC-ju.
V prvih treh prerezih so temperature nižje v primerjavi s preostalimi lokacijami, v zadnjih treh
prerezih pa se približajo vrednostim, ki so izračunane za lokaciji Rudnik 2 in v Industrijski coni
Šiška. Nižje vrednosti temperature v BTC-ju bi lahko pripisali vplivu mrzlega zraka iz hladilnic
na temperaturo strehe, saj so do leta 1993 na tem mestu delovala Javna skladišča, po tem letu
pa se je začel razvoj trgovinske dejavnosti (BTC. Več kot šestdesetletna …, 2016).
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Slika 45: Časovni prerez temperature Zemljinega površja v industrijskih in obrtno-poslovnih conah.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.3.6. Gozd
S primerjavo temperature Zemljinega površja na lokacijah gozda v izbranih časovnih prerezih
na sliki 46 ugotovimo, da so najvišje vrednosti značilne za lokacijo pri Ljubljanskem gradu,
hkrati pa ocenjujemo, da na višjo izračunano vrednost vplivajo tudi okoliška pozidana območja.
Prav tako opazimo, da se temperaturne razlike v časovnih prerezih med lokacijami večinoma
ohranjajo. Izjema je lokacija na Šmarni gori, pri čemer lahko višjo vrednost temperature v
časovnem prerezu 10. avgusta 2003 in 5. avgusta 2013 pojasnimo z manjšo vrednostjo NDVI;
v tem primeru lahko na podlagi pregleda satelitskih posnetkov sklepamo na košnjo na bližnjem
travniku pred nastankom posnetka. V časovnem prerezu 5. avgusta 2007 temperatura
Zemljinega površja ne izstopa več. V zadnjem časovnem prerezu so ugotovljene višje
temperature kot v prejšnjem prerezu in dosežejo podobne vrednosti kot 15. avgusta 1988.
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Slika 46: Časovni prerez temperature Zemljinega površja na gozdnih lokacijah.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.3.7. Kmetijske površine
Primerjava temperature Zemljinega površja med izbranimi časovnimi stanji na sliki 47 nakazuje
izrazite spremembe, ki so po našem mnenju posledica tega, da so njive v določenih letih
posejane, v drugih pa so npr. v prahi. Vrednosti temperature Zemljinega površja v prvih petih
in zadnjem časovnem preseku na lokaciji Spodnja Zadobrova 1 so značilne za neposejano njivo.
V časovnem prerezu 5. avgusta 2007 pa je temperatura celo nižja kot na lokaciji Spodnja
Zadobrova 2, saj je bila v tistem trenutku oziroma letu njiva posejana. Nižje temperature
Zemljinega površja v trenutkih snemanja so bile izračunane za lokacijo Spodnja Zadobrova 2.
S pregledom satelitskih posnetkov smo ugotovili, da je bilo širše območje lokacije v vseh
trenutkih snemanja poraslo s kmetijskimi kulturami.
Temperaturne vrednosti v vseh časovnih prerezih na lokaciji Barje 1 so značilne za kmetijsko
površino, ki je bila v vseh trenutkih snemanja območja porasla s kmetijskimi kulturami.
Lokacija Barje 2 pa v vseh trenutkih snemanja območja ni bila porasla s kmetijskimi kulturami,
zato so temperaturne razlike med posameznimi stanji v primerjavi z bližnjo lokacijo na Barju
(stanje 15. avgusta 1988, 5. avgusta 1993 in 10. avgusta 2003) večje. V preostalih časovnih
prerezih (5. avgust 1984, 26. julij 2001, 5. avgust 2007 in 5. avgust 2013), ko je bila posejana,
so temperaturne razlike manjše.
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Na sliki 47 opazimo tudi, da ima posejana njiva na Barju nižje vrednosti temperature kot
posejana njiva v Spodnji Zadobrovi. Sklepamo, da je razlog za takšno stanje večja vlažnost prsti
na Barju.
Slika 47: Časovni prerez temperature Zemljinega površja na kmetijskih površinah.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Slika 48 prikazuje neposejani njivi. Zanju je značilen povečan tok zaznavne toplote, kar vpliva
na višje temperature Zemljinega površja. Na travnikih in posejanih njivah pa se prejeta energija
Sončevega obsevanja porablja za izhlapevanje vode (povečan tok latentne toplote), kar
povzroča nižje temperature Zemljinega površja.
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Slika 48: Primer posejanih in neposejanih kmetijskih površin v neposredni bližini BTC-ja (Avtor: Miha
Klemenčič, 2016).

5.3.8. Parki
S primerjavo temperatur površja med izbranimi časovnimi stanji na sliki 49 opazimo, da so
najnižje temperature značilne za Park Tivoli, saj je največji park v Ljubljani, preostale
obravnavane parkovne površine pa obdajajo gosteje pozidana območja. V zadnjih štirih
časovnih serijah opazimo višje temperaturne razlike v Športnem parku Ljubljana in Parku
slovenske reformacije v primerjavi s preostalimi lokacijami. Sklepamo, da so višje vrednosti
temperature v Športnem parku Ljubljana posledica vzdrževanja nogometnih površin (stanja
trave) in nadomestitve naravne trave z umetno, kar smo opazili ob pregledu lažnega barvnega
kompozita, saj ima naravno rastje na lažnem barvnem kompozitu rdečo barvo, umetna trava pa
temno zeleno-modro barvo. Ocenjujemo, da je sprememba povzročila za okoli 4 °C višjo
temperaturo Zemljinega površja.
Odstopanje temperature Zemljinega površja med časovnimi stanji opazimo tudi za Šmartinski
park. Prvotno so bili na tem mestu vrtički, ki pa jih je Mestna občina Ljubljana leta 2007
odstranila in na njihovem mestu uredila parkovne površine za šport in rekreacijo (Ljubljana.
Novi park ob …, 2009). V časovnem prerezu 5. avgusta 2007 je bila temperatura Zemljinega
površja v Šmartinskem parku višja le od Parka Tivoli, v zadnjem prerezu pa je bila višja od
skoraj vseh parkovnih površin. Sklepamo, da je razlog za višje temperature precej slabo stanje
travinja, kar smo opazili s pregledom posnetkov v programu Google Zemlja in lažnih barvnih
kompozitov.
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Slika 49: Časovni prerez temperature Zemljinega površja v parkih.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.3.9. Vodne površine
S primerjavo temperaturnih vrednosti vodnih površin v izbranih časovnih prerezih na sliki 50
smo ugotovili, da so najnižje vrednosti temperature značilne za Savo v Tacnu, saj je največje
vodno telo obravnavanega območja in širina struge na tem mestu znaša okoli 80 m. To pomeni,
da zabeleženo sevanje v toplotnih kanalih s prostorsko ločljivostjo 120 in 100 m v večji meri
»pripada« Savi.
Precej podobne temperaturne vrednosti imata tudi Koseški bajer in sotočje Ljubljanice z Iščico,
kar je presenetljivo, saj je Koseški bajer stoječe vodno telo in nima stalnega vodnega dotoka,
ki bi ga ohlajal. Najvišje vrednosti temperature pa so značilne za Tivolski ribnik in lokacijo na
koncu Gruberjeva prekopa. Tivolski ribnik se zaradi majhnosti hitro segreva, Ljubljanica pa se
verjetno tudi pod vplivom mestnih površin segreje še dodatno. Širina omenjenih vodnih teles
(z izjemo Koseškega bajerja) je manjša od prostorske ločljivosti toplotnih kanalov, zato na višje
izračunane temperature verjetno vplivajo tudi okoliška območja.
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Slika 50: Časovni prerez temperature Zemljinega površja vodnih površin.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Glavno sporočilo primerjave temperature Zemljinega površja izbranih lokacij v posameznih
časovnih prerezih je, da se relativne temperaturne razlike najbolj ohranjajo pri gozdnih
lokacijah. Če primerjamo razlike temperatur med Šišenskim hribom in Golovcem (slika 46), ta
znaša okoli 0,5 °C v prvih štirih časovnih prerezih. V prerezu 10. avgusta poskoči na 0,80 °C,
v zadnjih dveh pa je minimalna. Tako lahko sklepamo, da bo temperaturna razlika med
lokacijama okoli 0,5 °C. Podobno velja za primerjavo med Ljubljanskim gradom in Šišenskim
hribom, kjer razlika v petih časovnih prerezih znaša 3,14–3,62 °C. Razlika je nekoliko manjša
v prvem časovnem prerezu (2,29 °C), v šestem prerezu pa nekoliko večja (4,45 °C). Tako lahko
sklepamo, da je temperaturna razlika med območjema malo več kot 3 °C.
Podobne značilnosti ohranjanja temperaturnih razlik lahko opazimo tudi pri vodnih površinah,
medtem ko so odstopanja pri parkovnih in kmetijskih površinah večja. Sklepamo, da so
odstopanja temperaturnih razlik pri parkih posledica stanja vegetacije, heterogene strukture
(kombinacija rastja in sprehajalnih poti) in bližine pozidanih območij. Pri kmetijskih površinah
na temperaturne razlike med časovnimi stanji po našem mnenju vpliva, ali je njiva posejana,
vrsta in stanje kmetijskih kultur ter vlažnost prsti.
Pri primerjanju temperaturnih razlik med posameznimi časovnimi stanji na pozidanih površinah
smo ugotovili, da se temperaturne razlike izbranih lokacij ne ohranjajo. Ocenjujemo, da je to
posledica heterogene strukture v mestu in hitrejših procesov spreminjanja bližnje okolice
izbranih lokacij (npr. širjenje pozidave, širjenje ali krčenje zelenih površin).
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5.4. Spreminjanje prostorske oblike mestnega toplotnega otoka
Pri ugotavljanju sprememb prostorske oblike mestnega toplotnega otoka smo izhajali iz njegove
opredelitve. To je pojav, ki je značilen za gosto pozidana urbana območja, ki imajo višje
temperature od mestne okolice. Za določitev meje med mestom in okolico smo se oprli na
rezultate nadzorovane klasifikacije (stanje 5. avgusta 2013), od katerih smo uporabili le
pozidana območja. Pri tem smo pozidana območja, ki so bila prostorsko bolj oddaljena od
gosteje pozidanih urbanih predelov in po površini precej majhna, izbrisali. Končni sloj, ki smo
ga uporabili za ugotavljanje sprememb prostorske oblike toplotnega otoka, obsega pozidana
območja znotraj avtocestnega obroča, na severu se razteza do Črnuč in Savelj, na
severozahodnem delu do Šentvida, Podutika in Kamne Gorice ter na vzhodu do Zgornje
Zadobrove, Novega polja, Polja in Zgornjega Kašlja. Kako se je spreminjala prostorska oblika
toplotnega otoka, smo ugotavljali z uporabo kartografskega gradiva – temperaturne vrednosti
smo klasificirali na podlagi standardnega odklona (slike 52–55).
Ljubljana v obdobju 1984–2013 ni doživela izrazite prostorske širitve, zato se tudi prostorska
oblika toplotnega otoka ni bistveno spremenila oziroma se mestni toplotni otok ni širil proti
mestni okolici. Kljub vsemu smo prepoznali posamezna manjša območja, prikazana na sliki 51,
kjer so se zgodile večje spremembe v temperaturi Zemljinega površja.
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Slika 51: Prostorske spremembe toplotnega otoka, ugotovljene s primerjavo izbranih časovnih stanj.

Prvo takšno območje je današnji BTC (1). Na prvih treh posnetkih (5. avgust 1984, 15. avgust
1988 in 5. avgust 1993) opazimo precej nižje vrednosti temperature Zemljinega površja. Do
leta 1993 so tu delovala Javna skladišča – sklepamo, da so nizke temperature posledica
delovanja hladilnice in da je hladen zrak v njeni notranjosti vplival na nižje temperature strešne
površine. V preostalih časovnih stanjih so vrednosti na tem območju med najvišjimi.
Drugo območje predstavlja današnje nakupovalno središče na Rudniku (2). Kot na območju
BTC prav tako v prvih treh časovnih serijah vidimo manjše območje, ki izstopa po višjih
temperaturah. Zaradi gradnje nakupovalnega središča so bile za preostale časovne serije
izračunane bistveno večje temperature Zemljinega površja v okolici. Ob Dolenjski cesti, naprej
od Rudnika proti Galjevici, so se zaradi gradnje enodružinskih hiš in krčenja zelenih površin
povišale temperature Zemljinega površja. Na posnetku 5. avgusta 1984 opazimo višje
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temperature v oddaljenosti okoli 800 m od Ljubljanice, v poznejših časovnih prerezih pa se je
pas višjih temperatur razširil skoraj do nakupovalnega središča na Rudniku.
Tretje takšno območje je Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (3). Na prvem
posnetku (5. avgust 1984) opazimo celico z višjo temperaturo Zemljinega površja na območju
današnjega parkirišča. Z nastankom deponije in gradnjo centra za ravnanje z odpadki proti jugu
se spremenijo tudi temperature Zemljinega površja, saj opazimo nastanek dodatne celice z
višjimi temperaturami od okolice.
Četrto območje je Industrijska cona Šiška (4). Že v prvem časovnem prerezu 5. avgusta 1984
opazimo, da je ob Litostrojski cesti območje z najvišjimi temperaturami, proti vzhodu proti
Slovenčevi cesti pa je nekaj manjših celic z višjimi temperaturami. S postavitvijo nekaterih
novih objektov, krčenjem zelenih površin in verjetno tudi povečano gospodarsko aktivnostjo
pa v preostalih časovnih prerezih opazimo združitev manjših celic s celico ob Litostrojski cesti.
V Podutiku in Kamni Gorici so prostorske spremembe vplivale na nastanek dveh celic z višjimi
temperaturami Zemljinega površja od okolice (5). Na posnetku 5. avgusta 1984 opazimo višje
temperature Zemljinega površja le v Podutiku. Zaradi gradnje stavb so se na območju Kamne
Gorice temperature Zemljinega površja povečale, kar vidimo na posnetku 15. avgusta 1988. Na
posnetku 5. avgusta 1993 in v poznejših časovnih prerezih pa opazimo izoblikovanje dveh celic
z višjimi temperaturami Zemljinega površja. Na posnetkih 5. avgusta 2007 in 5. avgusta 2013
v bližini opazimo tudi višje temperature proti Šentvidu, kot posledico novega avtocestnega
razcepa.
Temperature Zemljinega površja so se povečale tudi ob Letališki cesti, vzhodno od BTC-ja (6).
Gradnja nekaterih poslovnih stavb in avtoceste v 90. letih je spremenila razmerje naravnih in
pozidanih površin, kar opazimo na zadnjih štirih časovnih serijah – na omenjenem območju
vidimo izoblikovano celico z višjimi temperaturami od okolice, na posnetkih 5. avgusta 1984,
15. avgusta 1988 in 5. avgusta 1993 pa celica še ni bila izoblikovana.
Severno od Pokopališča Žale opazimo v dveh časovnih prerezih (15. avgust 1988 in 5. avgust
2013) nižje temperaturne gradiente s sosednjimi območji (7). Sklepamo, da so razlog
neposejane kmetijske površine. Na posejanih njivah se prejeta Sončeva energija porablja za
evapotranspiracijo, na neposejanih njivah pa se toplota akumulira v tleh, kar povzroča
segrevanje površja. V preostalih časovnih prerezih je temperaturni gradient večji, še posebno
5. avgusta 2007, kar bi lahko pripisali padavinam, ki so padale dva dneva pred snemanjem
območja.
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Gradnja novih stavb v Industrijski coni Ježa je vplivala na združitev in širitev celic z višjimi
temperaturami, kar opazimo v časovnih stanjih po 5. avgustu 1993 (8). V zadnji časovni seriji
5. avgusta 2013 opazimo, da celica obsega skoraj celotno industrijsko cono in se je hkrati
združila s celico, ki je posledica enodružinskih hiš ob Zasavski cesti.
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Slika 52: Oblika toplotnega otoka 5. avgusta 1984 ob 9:15 (zgoraj) in 15. avgusta 1988 ob 9:22 (spodaj).
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Slika 53: Oblika toplotnega otoka 5. avgusta 1993 ob 9:15 (zgoraj) in 26. julija 2001 ob 9:32 (spodaj).
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Slika 54: Oblika toplotnega otoka 10. avgusta 2003 ob 9:23 (zgoraj) in 5. avgusta 2007 ob 9:39 (spodaj).
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Slika 55: Oblika toplotnega otoka podnevi 5. avgusta 2013 ob 9:48 (zgoraj) in ponoči 18. julija 2014
ob 20:35 (spodaj).

114

Ob primerjanju reklasificiranih vrednosti temperature Zemljinega površja z uporabo
standardnega odklona ugotovimo, da je za Ljubljano podnevi značilen večcelični toplotni otok
(slike 52–55). Najtoplejše območje se razteza v pasu severozahodno in vzhodno od mestnega
središča znotraj avtocestnega obroča ter severozahodno proti Šentvidu. Znotraj avtocestnega
obroča so tri večja območja, kjer temperatura Zemljinega površja doseže najvišje vrednosti, in
tvorijo pas od Industrijske cone Šiška do mestnega središča proti BTC. Južno od mestnega
središča so tri manjša območja z višjimi temperaturami površja v primerjavi z bližnjo okolico:
Industrijska cona Vič, Nakupovalno središče Rudnik in Regijski center za ravnanje z odpadki
Ljubljana. Večje območje, kjer temperature Zemljinega površja še dosežejo najvišje vrednosti,
je Industrijska cona Stegne, ki leži zunaj avtocestnega obroča. Vsem območjem je skupna
visoka stopnja pozidanosti, kjer prevladujejo po površini velike stavbe, povečani antropogeni
vnosi energije v ozračje in majhen delež vegetacije. Zunaj avtocestnega obroča se najvišje
temperature Zemljinega površja pojavljajo še v obliki manjših celic v Vižmarjah, Šentvidu,
Črnučah, Spodnji Zadobrovi, Brodu in Tacnu.
V primerjavi z dnevnim stanjem najtoplejši pas ponoči obsega gosteje pozidana območja
znotraj avtocestnega obroča (slika 55), ki se raztezajo od Industrijske cone Stegne proti vzhodu
do BTC-ja, proti jugovzhodu do mestnega središča in naprej ob Tržaški cesti proti Brezovici
ter ob Barjanski cesti do Murgel. Tudi ponoči opazimo tri celice, kjer so temperature
Zemljinega površja najvišje, to so: del Industrijske cone Stegne in Šiška, BTC in del starega
mestnega središča s poslovnim središčem za Bežigradom. V jugovzhodnem delu Ljubljane po
najvišjih vrednostih temperature Zemljinega površja izstopa še Nakupovalno središče Rudnik.
Ponoči so temperaturne razlike med pozidanimi površinami v mestu in mestno okolico manjše
kot podnevi in znašajo do 3 °C.

5.5. Temperaturni profili
Izris temperaturnih profilov od mestne okolice proti središču smo izdelali na podlagi glavnih
mestnih vpadnic: Celovške ceste, Tržaške ceste, Barjanske ceste, Ižanske ceste, Dolenjske
ceste, Šmartinske ceste ter Dunajske in Slovenske ceste. Končne točke izbranih cest so v
mestnem središču ali njegovi bližini. Temperaturne profile smo izdelali tudi še za sedem
prehodov med različnimi kategorijami pokrovnosti/rabe tal oziroma lokalnih podnebnih
območij.
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5.5.1. Celovška cesta
Na sliki 58 opazimo, da začetni del Celovške ceste označujejo višje temperature Zemljinega
površja, saj gre za območje poslovne cone v Vižmarjah. Nato temperatura rahlo niha do
Industrijske cone Stegne, kjer začne temperatura Zemljinega površja naraščati, saj se zmanjša
blažilni vpliv bližnjega gozda. Najvišje temperature so tako značilne za okoli 500 m pas okoli
avtoceste Ljubljana-Sever, ki sega od križišča Celovške ceste s Korenčanovo in Bravničarjevo
ulico do križišča Celovške ceste s Šišensko in Litostrojsko cesto. Nato temperatura upada, saj
se poveča delež vegetacije v obcestnem pasu, v bližini križišča z ulico Milana Majcna se okrepi
blažilni vpliv gozda, od Pivovarne Union do krožišča s Tivolsko cesto pa je opazen dvig
temperature.
Slika 56: Dnevni temperaturni profili po Celovški cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Med posameznimi stanji pa lahko zaznamo večja odstopanja od povprečnega poteka
temperature Zemljinega površja. Prvo takšno je značilno za območje današnjega Merkurja v
Vižmarjah v časovnih prerezih 10. avgusta 2003 in 5. avgusta 2007, ko temperatura stagnira
oziroma celo upade, kar lahko pojasnimo z večjim deležem vegetacije na mestu nekdanje
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tovarne Strojno kovinsko industrijsko podjetje Ljubljana (SKIP – strojno kovinsko …, 1973);
po pregledu satelitskih posnetkov Landsat je podjetje po letu 1993 propadlo. S programom
Google Zemlja lahko pregledamo posnetke za nazaj do leta 2002 in opazili smo, da je lokacijo
takrat že poraščala trava. Po gradnji trgovine Merkur temperature Zemljinega površja na tem
mestu ponovno narastejo. Naslednje očitno odstopanje v poteku temperature opazimo na
križišču Celovške ceste s Šentviško ulico, kar lahko pojasnimo le s stanjem vegetacije na
travniku ali posejano njivo. Za stanje 5. avgusta 2007 je značilna bistveno večja vrednost NDVI
kot v preostalih letih – sklepamo, da je bila v tem letu vegetacija bujnejša ali pa je nižja
temperatura Zemljinega površja posledica padavin, ki so padle dva dneva pred snemanjem
območja. Na odseku Celovške ceste med križiščema s Cesto Andreja Bitenca in Ulico Jožeta
Jame je v časovnem prerezu 15. avgusta 1988 opazen dvig temperature, v preostalih prerezih
pa upad – takšno odstopanje lahko pojasnimo s stanjem vegetacije na bližnjih travnikih in
kmetijskih površinah, saj so vrednosti NDVI v preostalih prerezih bistveno večje kot v trenutku
snemanja 15. avgusta 1988. Nekoliko neznačilno visok dvig temperature Zemljinega površja je
opazen tudi v bližine Dvorane Tivoli 5. avgusta 1984 ter proti koncu Celovške ceste različen
potek temperature v posameznih časovnih prerezih.
Slika 57: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil po Celovški cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016..

Nočni potek temperature Zemljinega površja vzdolž Celovške ceste (slika 59) je bistveno manj
razgiban kot podnevi – opazimo manj skokov in padcev temperature. Od začetka profila pa do
Industrijske cone Stegne je profil skoraj položen. Šele tik pred Industrijsko cono Stegne je
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zaradi zelenih oziroma kmetijskih površin nekoliko opaznejši padec temperature. Nato od
začetka industrijske cone temperatura Zemljinega površja narašča in pri avtocestnem nadvozu
doseže maksimum. Naslednjih 2500 m je temperatura skoraj konstantna, od križišča z
Drenikovo ulico pa zaznamo manjši padec temperature zaradi bližine gozda. Na zadnjem delu
odseka od Pivovarne Union dalje opazimo ponovno povečanje temperature.

5.5.2. Tržaška cesta
Na sliki 60 na začetnem delu Tržaške ceste opazimo hiter dvig temperature Zemljinega površja
na križišču proti Dobrovi, saj se na začetku ceste še pozna blažilni vpliv gozda, ki pa hitro
preide v pozidana območja. Po križišču sledi hiter padec za slabo 1 °C, nato pa postopno
naraščanje z manjšimi nihanji. Po prehodu podvoza pod avtocesto sledi kratek upad
temperature, nato na območju enodružinskih hiš na Dolgem mostu temperatura narašča do
razcepa Kozarje, kjer pride do ponovnega upada. Od parkirišča P+R temperatura naslednjih
500 m narašča, saj tu stoji večje število poslovnih stavb, in na tej lokaciji je ugotovljen glavni
maksimum. Nato naslednjih 1500 m temperatura večinoma pada do Gimnazije Vič. Za njo pa
sledi postopno naraščanje temperature s krajšimi odseki upadanja in stagniranja. Pri Iliriji je
ugotovljen sekundarni maksimum, zatem sledi padec temperature in nato postopno naraščanje
do Tobačne Ljubljana.
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Slika 58: Dnevni temperaturni profili po Tržaški cesti.
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Tudi pri primeru Tržaške ceste lahko opazimo razlike v poteku temperaturnega profila med
posameznimi časovnimi stanji. Najočitnejše so razlike v časovnem prerezu 5. avgusta 1993 in
5. avgusta 2007 od začetka Tržaške ceste do območja poslovnih stavb na Dolgem mostu. 5.
avgusta 1993 je potek profila podoben povprečnemu, vendar so opazne večje temperaturne
razlike med posameznimi odseki vzdolž Tržaške ceste. Še večje padce temperature v profilu
med posameznimi odseki pa opazimo na profilu 5. avgusta 2007, kar bi lahko pojasnili s
padavinami, ki so padale dva dneva pred snemanjem območja.
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Slika 59: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil po Tržaški cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Podobno kot pri dnevnem profilu ponoči opazimo dvig temperature Zemljinega površja na
začetnem odseku do križišča s cesto proti Zadobrovi (slika 61). Nato temperatura pade zaradi
bližine travnikov, zatem pa rahlo naraste in je do razcepa Kozarje večinoma konstantna.
Približno 100–300 m naprej od parkirišča P+R na Dolgem mostu je opaziti sekundarni
maksimum, nato sledi odsek do Gregorinove ulice, ko se temperatura nekoliko zniža. Od tu pa
do križišča z Aškerčevo in Bleiweisovo cesto pa ugotavljamo dvig temperature, kjer je opažen
primarni maksimum, ki je za 0,3 °C višji od sekundarnega. Nočni profil temperature je manj
razgiban in če potek generaliziramo, opazimo postopno naraščanje temperature Zemljinega
površja proti središču mesta.

5.5.3. Barjanska cesta
Od začetnega dela Barjanske ceste temperatura približno 300 m narašča, po nadvozu nad
avtocesto pa začne upadati, saj naslednjih 500 m v obcestnem pasu prevladuje rastje. Nato sledi
konstantna rast temperature Zemljinega površja do križišča s Cesto v Mestni log in Kopačevo
cesto. Do križišča Finžgarjeve in Gradaške ulice ugotavljamo upad temperature zaradi večjega
deleža vegetacije ob cesti in blažilnega vpliva Gradaščice. Do križišča z Aškerčevo in Zoisovo
cesto temperatura naraste za skoraj 3 °C in doseže maksimum. Dnevni temperaturni profil po
Barjanski cesti prikazuje slika 62.
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Slika 60: Dnevni temperaturni profili po Barjanski cesti.
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Med posameznimi časovnimi prerezi ne opazimo večjih odstopanj v poteku temperaturnih
profilov, vseeno lahko izluščimo tri takšne primere. Prvi tak primer je stanje 5. avgusta 1984,
ko na začetku odseka opazimo upad temperature, kar bi lahko pojasnili s tem, da avtocestni
priključek še ni bil zgrajen v celoti. Drugi primer je križišče Kopačeve ceste in Ceste v Mestni
log 5. avgusta 1993, ko je temperatura stagnirala, medtem ko je bilo v časovnih prerezih
ugotovljno povečanje. Tretji primer, ko v časovnih presekih 10. avgusta 2003, 5. avgusta 2007
ter še posebej 5. avgusta 2013 opazimo večji dvig temperature, pa je značilen za odsek
Barjanske ceste med križiščema Ziherlove in Riharjeve ulice z Gradaško in Finžgarjevo ulico.
S pregledom satelitskih posnetkov v programu Google Zemlja smo ugotovili, da je naraščanje
temperature na tem odseku posledica dograditve Barjanske ceste.
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Slika 61: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil po Barjanski cesti
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Slika 63 prikazuje primerjavo med nočnim in povprečnim dnevnim temperaturnim profilom.
Po prečkanju južne ljubljanske obvoznice opazimo rahel dvig temperature zaradi bližine hiš na
območju Rakove Jelše. Sledi krajši odsek z rahlim upadom zaradi pasu vegetacije ob Barjanski
cesti. 300 m pred prečkanjem Malega Grabna ugotavljamo ponovno povečanje temperature
Zemljinega površja, med križiščem s Cesto dveh cesarjev in Malim Grabnom pa temperatura
doseže lokalni maksimum. Do Trnovskih vrat temperatura upade, nato do konca Barjanske
ceste (križišče s Zoisovo in Aškerčevo cesto) opazimo dvig temperature; nekoliko večji padec
temperature opazimo na odseku med križiščema Riharjeve in Ziherlove ulice ter Finžgarjeve in
Gradaške ulice. Podobno kot pri primeru nočnega profila Tržaške ceste opazimo postopno
naraščanje temperature Zemljinega površja proti mestnemu središču.

5.5.4. Ižanska cesta
Dnevne temperaturne profile po Ižanski cesti prikazuje slika 64. Do križišča s Peruzzijevo ulico
je sestavljen iz večjega števila dviga in upada temperature, kjer je ugotovljen lokalni
maksimum. Razlog za taka nihanja je menjavanje manjših območij poselitve s kmetijskimi
zemljišči. Od križišča do konca mostu, ki prečka Iščico, opažamo večinoma stalen upad
temperature, saj je intenziteta pozidave nekoliko manjša v primerjavi s prejšnjim odsekom.
Naslednjih 1400 m (od nadvoza preko avtoceste do avtobusnega postajališča Ilovica) je
značilno stalno naraščanje temperature zaradi gostejše pozidave na obeh straneh Ižanske ceste.
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Do križišča s Hladnikovo in Jurčkovo cesto sledi krajši odsek, ko temperatura pade. Za
križiščem se stopnja pozidave poveča in posledično naraste tudi temperatura. Rast temperature
se nato na kratkem odseku v bližini Orlove ulice ustavi ter rahlo naraste do Konservatorija za
glasbo in balet. Na končnem 700-metrskem odseku se temperatura Zemljinega površja zniža za
okoli 4 °C, kar lahko razložimo z blažilnim vplivom Ljubljanice in večjo poraslostjo z drevesi.
Na krajšem odseku (Karlovški most) je sicer ugotovljen še rahel dvig temperature.
Slika 62: Dnevni temperaturni profili po Ižanski cesti.
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Primerjava poteka profilov med posameznimi časovnimi stanji pokaže predvsem večja
odstopanja do križišča s Peruzzijevo ulico, kar lahko pojasnimo z menjavanjem posejanih in
neposejanih kmetijskih zemljišč med posameznimi leti, ki vplivajo na večje ali manjše
temperaturne razlike med posameznimi stanji vzdolž Ižanske ceste. V nadaljevanju cestnega
odseka Ižanske ceste se pojavljajo manjša odstopanja, ki pa so manj izrazita v primerjavi s
tistimi na Barju. Izjema je stanje 5. avgusta 2013 na delu odseka med križiščema z Uršičevim
štradonom ter Hladnikovo in Jurčkovo cesto, ko temperatura stagnira, v preostalih časovnih
prerezih pa upada.
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Slika 63: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil po Ižanski cesti.
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Vir podatkov: Landsat TM 5; Landsat 8 OLI/TIRS.

Nočni profil temperature Zemljinega površja po Ižanski cesti (slika 65) nakazuje na nekoliko
večjo razgibanost v primerjavi s preostalimi cestnimi odseki. Na začetnem delu opazimo dvig
temperature, saj Barjanska cesta prehaja iz območja, ki ga obdajajo kmetijske površine, v
območje menjavanja kmetijskih površin z enodružinskimi hišami. Malo pred križiščem z
Bizoviškim štradonom se izmenjata odseka z upadom in naraščanjem temperature, v bližnji
okolici križišča pa zaradi večjega deleža travnatih površin ugotavljamo strmejši padec. Na
kratkem odseku do križišča s Peruzzijevo ulico temperatura hitro naraste, nato do mostu čez
Iščico upade. Do konca Ižanske ceste (Karlovški most) temperature narašča, vseeno opazimo
odseke z manjšim padcem temperature, ki jih lahko pojasnimo z nekoliko manjšo intenziteto
pozidave. V primerjavi s povprečnim dnevnim potekom, ko je zaradi vpliva Ljubljanice in
gozda ugotovljen padec temperature za okoli 4 °C, temperatura na končnem odseku ostane
skoraj nespremenjena.

5.5.5. Dolenjska cesta
Na začetnih 1000 m ugotavljamo rahel dvig temperature Zemljinega površja (parkirišče Viator
in Vektor) in manjši padec (večji delež vegetacije v obcestnem pasu do Poti na Orle). Zaradi
večje intenzitete pozidanosti ob Dolenjski cesti (na levi strani trgovine, na desni stanovanjske
hiše) sledi stalno naraščanje temperature Zemljinega površja naslednjih 700 m. Od križišča z
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Lorenzovo cesto in Groznikovo ulico do Avtocentra Černivec in Torkar se temperatura zniža
za okoli 3 °C, na kar vplivajo gozdne površine in travniki. Nato sledi kratek 200 m odsek z
naraščajočo temperaturo, saj so gozdne površine prekinjene z enodružinskimi hišami (ulici
Gornji Rudnik I in Gornji Rudnik III). Naslednjih 600 m (do približno križišča s Peruzzijevo
ulico) temperatura upade za več kot 1 °C, saj na desni strani Dolenjske ceste gozd sega skoraj
do ceste. Nato sledi približno enako dolg odsek naraščanja temperature, na kar verjetno vplivata
soseska enodružinskih hiš na Galjevici in pas pozidanosti do Poti k ribniku. 200 m pred Potjo
k ribniku se poveča delež vegetacije na obeh straneh ceste, kar vpliva na kratek padec
temperature za okoli 1,5 °C. Sledi 500 m dolg odsek naraščanja temperature do Rakovniške
ulice (večja intenziteta pozidave), nato do konca Dolenjske ceste temperatura pada, saj gozd
sega skoraj do ceste, ki vpliva na nižje izmerjene temperature Zemljinega površja. Dnevne
temperaturne profile po Dolenjski cesti prikazuje slika 66.
Slika 64: Dnevni temperaturni profili po Dolenjski cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Ob primerjavi poteka temperaturnega profila med posameznimi stanji opazimo manjša
odstopanja na začetnem delu profila, ko temperatura 15. avgusta 1988 kmalu začne upadati. 5.
avgusta 2007 na razdalji 2200 m od začetka opazimo večji padec temperature v primerjavi z
drugimi časovnimi stanji. 15. avgusta 1988 opazimo nespremenjeno vrednost temperature v
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primerjavi s preostalimi stanji na razdalji 4000 m od začetka in višji dvig temperature 5. avgusta
2007 proti koncu Dolenjske ceste. Za odstopanje na začetnem delu odseka težko najdemo
razloge, saj so po letu 1984 na Rudniku gradili nove trgovine in ceste; pričakovali bi povečanje
temperature Zemljinega površja. Sklepamo, da je večji padec temperature na razdalji 2200 m
od začetka (Avtocenter Černivec in Torkar) posledica padavin, ki so padale dva dneva pred
snemanjem območja. Za drugi dve odstopanji na razdalji 4000 in 5100 m od začetka ne najdemo
razloga.
Slika 65: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil po Dolenjski cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Slika 67 prikazuje primerjavo med nočnim in povprečnim dnevnim temperaturnim profilom.
Na začetnem odseku profila opazimo rahel dvig temperature Zemljinega površja, ki je posledica
bližine parkirišča Viator in Vektor. Nato sledi 300 m odsek z upadom temperature, ki ga z desne
strani obdaja pas travniških površin. Nadaljnjih 1000 m do približno Semenarne Ljubljana
temperatura narašča, zatem sledi manjši upad temperature. Do križišča z Lorenzovo cesto
temperatura Zemljinega površja spet naraste na 16 °C, sledi padec temperature zaradi travniških
površin, nato do konca Dolenjske ceste počasi narašča. V primerjavi z dnevnim potekom, ko je
na koncu Dolenjske ceste ugotovljen minimum, se v nočnem času vrednosti temperature
približajo maksimalnim.
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5.5.6. Šmartinska cesta
Slika 68 prikazuje dnevne temperaturne profile po Šmartinski cesti. Na kratkem začetnem
odseku temperatura hitro naraste za skoraj 2 °C, kar lahko pripišemo neposejani njivi v
neposredni bližini do leta 1993 in gradnji avtoceste po letu 1999 (Ašanin, Gole, Polenšek,
2002). Nato temperatura večinoma konstantno raste in v začetnem delu BTC-ja doseže enega
izmed maksimumov. Zatem temperatura nekoliko niha in na koncu BTC-ja (Hipermarket
Mercator) doseže naslednji maksimum. Nato sledi 500 m odsek, ko temperatura upada, saj se
spremeni struktura pozidave – prehod iz obrtno-poslovne cone BTC v manjše območje
enodružinskih hiš in blokov ob Šmartinski cesti, na desni strani se s Šmartinskim parkom
poveča tudi delež vegetacije. Od tu naprej pa do križišča s Flajšmanovo ulico temperatura stalno
raste. Nato sledi krajši odsek upada temperature zaradi večjega deleža vegetacije na levi strani
Šmartinske ceste. Na križišču s Savsko cesto in Središko ulico temperatura rahlo naraste, nato
sledi upad (večji delež vegetacije med bloki na Majaronovi ulici) do križišča z Vilharjevo cesto,
kjer temperatura spet naraste, k čemur največ pripomore 60 m širok železniški nadvoz. Za tem
temperatura pade do križišča Bohoričeve in Prisojne ulice, kjer nato spet rahlo naraste.
Slika 66: Dnevni temperaturni profili po Šmartinski cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

127

10. 8. 2003

Primerjava poteka temperaturnih profilov med posamezni časovnimi stanji pokaže na
izrazitejše spremembe profila 5. avgusta 2007. Ocenjujemo, da so razlog za spremembe
padavine, ki so padale dva dneva pred snemanjem območja. Razlog za večji skok temperature
5. avgusta 1984 2000 m od začetka Šmartinske ceste (približno na križišču s Cesto na Ježah) je
verjetno neposejana njiva v bližini hiš. V preostalih letih je iz satelitskih posnetkov mogoče
razbrati prisotnost vegetacije na tej površini. Druge razlike v poteku profila do začetka BTC-ja
so posledica menjavanja neposejanih in posejanih kmetijskih površin ob Šmartinski cesti. V
BTC-ju so medsebojna odstopanja manjša, nato pa rahlo izrazitejša od konca BTC-ja do
križišča s Flajšmanovo ulico in na križišču z Vilharjevo ulico v bližini železniškega nadvoza.
Slika 67: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil po Šmartinski cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Nočni profil temperature po Šmartinski cesti (slika 69) lahko razdelimo na dva dela: prvi
obsega mestno okolico, kjer so vrednosti temperature nekoliko nižje od 16 °C in se bistveno ne
spreminjajo. Drugi del se začne v bližini avtocestnega nadvoza, ko temperatura naraste za okoli
2 °C, in konča s križiščem Njegoševe ceste. Na tem odseku je temperatura Zemljinega površja
višja od mestne okolice zaradi večje intenzitete pozidave. Najvišje temperature (okoli 18 °C)
so opažene v BTC-ju in na območju Kolinske. Nižje temperature v drugem delu profila (5900–
6900 m od začetka odseka) so posledica vpliva Šmartinskega parka, kjer imajo zelene površine
nižjo temperaturo Zemljinega površja.
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5.5.7. Dunajska in Slovenska cesta
Slika 70 prikazuje dnevne temperaturne profile po Dunajski in Slovenski cesti. Začetnemu
kratkemu povečanju temperature Zemljinega površja, ki je posledica začetka Dunajske ceste v
križišču s Štajersko cesto, sledi odsek z upadom temperature, ki je posledica 300 m
vegetacijskega pasu na levi strani Dunajske ceste. Nato sledi približno 1000 m dolg odsek do
križišča s Cesto Ceneta Štuparja, ko temperatura zaradi večje intenzitete pozidave narašča. Sledi
krajši odsek padca temperature, ki je posledica bližine gozda. Na odseku med avtobusno postajo
Kolodvor Črnuče in križiščem Dunajske ceste z Izletniško ulico je opažen manjši dvig
temperature. S približevanjem Savi in zaradi vpliva obrečnega gozda pa se temperatura zniža
za okoli 5 °C. Nato temperatura do križišča z Baragovo in Tolstojevo ulico narašča, tu tudi
doseže maksimum. Do prečkanja avtoceste ob Dunajski cesti stojijo enodružinske hiše z
občasnim menjavanjem travnatih površin. Po prečkanju avtoceste se število poslovnih objektov
poveča, a stojijo tik ob cesti, z oddaljevanjem pa preidemo v območja sosesk enodružinskih hiš
in blokovskih sosesk z vmesnimi pasovi vegetacije. Na že omenjenem križišču se poslovni
objekti raztezajo tudi ob Tolstojevi in Baragovi ulici (večja intenziteta pozidave), zato so tu
temperature najvišje. Nato se temperatura Zemljinega površja do bežigrajskega stadiona zniža
za okoli 3,5 °C, čemur sledi 1600 m dolg odsek (do križišča z Vilharjevo cesto) z dvigom
temperature za 2 °C. Do križišča s Slovensko cesto temperatura pada, temu sledi krajši odsek
(do križišča z Gosposvetsko cesto) naraščanja temperature. Tu se zaradi bližine Parka slovenske
reformacije temperature nekoliko znižajo, nato pa do križišča s Čopovo ulico spet narastejo.
Sledi znižanje temperature za okoli 2 °C, kar lahko pripišemo vplivu Parka Zvezda in
Knafljevega prehoda, ki sta porasla z drevjem. Nato temperature rahlo narastejo in ostanejo
nespremenjene do križišča z Barjansko, Aškerčevo in Zoisovo cesto.
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Slika 68: Dnevni temperaturni profili po Dunajski in Slovenski cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Prvo večje odstopanje, ki ga opazimo s primerjavo poteka profila med posameznimi leti, je ob
prečkanju mosta čez Savo leta 2007. Takšno odstopanje lahko pripišemo padavinam dva dneva
pred snemanjem območja, ki so navlažile prst ter vegetacijo in bi lahko tudi znižale temperaturo
Save. Naslednji večji padec opazimo v bližini Ruskega carja na Čerinovi ulici, prav tako 5.
avgusta 2007. Gre za območje, kjer se delež vegetacije poveča in v kombinaciji s padavinami
prispeva k večjemu znižanju temperature. Preostalih večjih odstopanj na temperaturnem profilu
ne opazimo.
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Slika 69: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil po Dunajski in Slovenski cesti.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Potek temperature Zemljinega površja ponoči (slika 71) je v prvi polovici odseka podoben
dnevnemu poteku, le da so značilni manjši skoki in padci temperature, kar še posebej lahko
opazimo pri prečkanju Save v Črnučah, ko se ponoči temperatura zniža samo za okoli 1 °C. Po
prečkanju Save temperatura Zemljinega površja postopoma narašča in pri prečkanju severne
ljubljanske obvoznice doseže lokalni maksimum. Za razliko od dnevnega profila maksimum ni
ugotovljen na križišču s Tolstojevo in Baragovo ulico, ampak bližje mestnemu središču – med
Linhartovo cesto in Gospodarskim razstaviščem. Nato temperatura do konca Slovenske ceste v
splošnem pada, na krajših odsekih v mestnem središču pa so opaženi manjši dvigi na
Bavarskem dvoru, na križišču z Gosposvetsko cesto in na križišču s Šubičevo ulico.

5.5.8. Četrtna skupnost Posavje – trgovina Spar
Temperaturni profil, ki poteka iz mestne okolice proti bližini mestnega središča (trgovina Spar
na Mašera-Spasićevi ulici), kaže na postopno naraščanje temperature Zemljinega površja (slika
72). Takoj na začetnem delu profila opazimo povečanje za okoli 2 °C, saj gre za prehod
obrečnega gozda ob Savi v kmetijska območja. Nato je temperatura skoraj enaka do blokov na
Ježici, kjer zaradi večje intenzitete pozidanosti spet naraste. Dvig je razmeroma majhen, saj je
med bloki veliko zelenih površin. Sledi krajši upad temperature zaradi povečanega deleža
zelenih površin. Nato temperatura stalno narašča do severne ljubljanske obvoznice, čemur sledi
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upad za okoli 2 °C na območju enodružinskih hiš med Ogrinčevo in Turnerjevo ulico. Nato
temperatura do blokov med Šarhovo in Hubadovo ulico ostaja enaka. Na zadnjem odseku
profila temperatura naraste za okoli 4 °C in pri trgovini Spar doseže maksimum.
Slika 70: Dnevni temperaturni profili od mestne četrti Posavje do trgovine Spar.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Nočni profil lahko tudi razdelimo na 2 dela (slika 73). Prvih 1000 m poteka po kmetijskih
površinah in je temperatura Zemljinega površja nižja od 16 °C. Nato sledi prehod v pozidana
območja, zato opazimo višje temperature od 16 °C. Med bloki in enodružinskimi hišami na
Ježici (v bližini OŠ Danile Kumar) zaradi večjega deleža vegetacije opazimo manjši upad
temperature, nato vrednosti naraščajo in dosežejo maksimum ob prečkanju severne ljubljanske
obvoznice. Zatem sledi krajši padec, do blokov na Šarhovi in Hubadovi ulici je temperatura
nespremenjena, kjer zaradi večjega deleža zelenih površin spet nekoliko upade, do trgovine
Spar pa ponovno nekoliko naraste.
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Slika 71: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil od mestne četrti Posavje do trgovine Spar.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.5.9. Vevče–mestno središče
Od začetnega dela temperaturnega profila (gozdni rob in bajer Pod Debnim vrhom) (slika 74)
do manjšega pozidanega območja na Mazovčevi poti ugotavljamo dvig temperature za skoraj
4 °C. Zaradi prečkanja in blažilnega vpliva Ljubljanice sledi enako veliko znižanje temperature
Zemljinega površja. Zatem sledi hitro naraščanje za okoli 5 °C, nato je temperatura v Zgornjem
Kašlju večinoma nespremenjena, pri čemer lahko posamezna kratkotrajna znižanja in
naraščanja temperature pojasnimo z menjavanjem kmetijskih površin in enodružinskih hiš. Na
meji med četrtnima skupnostma Polje in Moste temperatura nekoliko izraziteje upade. Do
blokovskega območja v Mostah temperatura narašča in je med bloki večinoma konstantna. Na
koncu blokovskega območja zaradi prečkanja Ljubljanice temperatura upade, zatem sledi dvig
temperature proti središču, ki je ponekod prekinjen zaradi blažilnega vpliva rek (prečkanje
Ljubljanice in Gruberjevega prekopa) ter zelenih površin (npr. na Taboru).
Ob primerjavi profila med posameznimi časovnimi prerezi nismo opazili izrazitejših sprememb
v poteku profila, izstopajo le večji padci temperature 5. avgusta 2007, kar je verjetno posledica
padavin dva dneva pred snemanjem območja.
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Slika 72: Dnevni temperaturni profili od Vevč do mestnega središča.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Ponoči v splošnem temperatura proti središču mesta postopoma narašča, toda na sliki 75
opazimo znižanja temperature, ki so posledica prečkanja naravnih površin. V primerjavi z
dnevnim potekom so znižanja manj izrazita. Izrazitejši padec, ki je posledica kmetijskih
površin, je mogoče opaziti na križišču Kašeljske in Zaloške ceste in nato do avtocestnega
nadvoza. Temperatura Zemljinega površja se nato bistveno ne spremeni, naraščati začne na
območju blokov v Novih Fužinah. Zatem sledi prečkanje Ljubljanice in temperatura upade za
okoli 1,5 °C. Do mestnega središča nato temperatura narašča, manjša padca pa znova opazimo
pri prečkanju Gruberjevega prekopa in Ljubljanice.
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Slika 73: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil od Vevč do mestnega središča.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.5.10.Črna vas–Tržaška cesta
Slika 76 prikazuje dnevne temperature profile od Črne vasi do Tržaške ceste. Na začetnem
odseku opazimo manjše naraščanje temperature, kar je posledica približevanja enodružinskim
hišam v Črni vasi; tu temperature Zemljinega površja dosežejo lokalni maksimum. Zaradi
prečkanja Ljubljanice in menjavanja kmetijskih površin z manjšimi gozdnimi območji opazimo
v naslednjih 2000 m postopna upadanja in naraščanja temperature. Višji dvig temperature
opazimo ob prečenju južne ljubljanske obvoznice do stavb v Sibiriji. Zaradi zelenega pasu in
Malega Grabna sledi krajši odsek s padcem temperature, nato je v Murglah zaradi strnjene
pozidave opažen temperaturni maksimum. Do Tržaške ceste temperatura upade za okoli 3 °C,
kar je posledica manjše intenzitete pozidave in večjega deleža zelenih površin na območju Viča.
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Slika 74: Dnevni temperaturni profili od Črne vasi do Tržaške ceste.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Nočni potek temperature lahko razdelimo na dva odseka. Na sliki 77 opazimo lokacije naravnih
površin, kjer se temperatura Zemljinega površja bistveno ne spremeni ali pa se celo nekoliko
zniža; na podlagi tega jasno razločimo mestno okolico in območja strnjene pozidave. Prvi
izrazitejši dvig temperature opazimo približno 600 m od začetka odseka, ko prečimo
enodružinske hiše v Črni vasi. Drugi izrazitejši dvig temperature je opažen pri prečenju južne
ljubljanske obvoznice na razdalji okoli 3000 m (prehod iz mestne okolice v mesto), nato
temperatura Zemljinega površja narašča do konca odseka in pri Fakulteti za elektrotehniko
doseže maksimum.

136

Slika 75: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil od Črne vasi do Tržaške ceste.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.5.11.Podutik–Koseze
Dnevni temperaturni profili med Podutikom in Kosezami prikazuje slika 78. Na kratkem
odseku med Podutikom in Kosezami se zamenja več kategorij rabe tal (pozidano, travnik, gozd,
njive in vode) in vrst gradenj: enodružinske hiše v Podutiku, avtocestni razcep proti Šentvidu
in severni ljubljanski obvoznici ter bloki v Kosezah. Posledično na temperaturnem profilu
opazimo tri odseke z naraščanjem in upadanjem temperature. Na območju enodružinskih hiš v
Podutiku se temperatura Zemljinega površja skoraj ne spremeni, na prehodu s kmetijskimi
površinam pa opazimo njeno zniževanje. Na območju avtocestnega razcepa je opaziti rahel
dvig, nato zaradi gozda sledi upad temperature za okoli 3 °C. Ob prečkanju kmetijskih površin
temperatura spet naraste, s približevanjem Koseškemu bajerju pa začne postopoma upadati. Na
lokaciji blokov v Kosezah je zabeležen maksimum, ki je po vrednostih podoben tistemu na
lokaciji enodružinskih hiš v Podutiku.
V poteku profila 5. avgusta 2007 in 5. avgusta 2013 opazimo izrazito povečanje temperature v
primerjavi s prejšnjimi stanji na razdalji 600–900 m, ki je povezan z gradnjo avtoceste proti
Šentvidu. S prehodom v gozd je povezano tudi izrazitejše znižanje temperature Zemljinega
površja 5. avgusta 2007, kar bi lahko razložili s padavinami dva dneva pred snemanjem
območja.
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Slika 76: Dnevni temperaturni profili od Podutika do Kosez.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Nočni profil temperature Zemljinega površja (slika 79) kaže na manjše temperaturne razlike
med posameznimi kategorijami rabe tal. Lokacije enodružinskih hiš v Podutiku so za 2 °C
toplejše kot bližnje kmetijske površine; podnevi je temperaturna razlika okoli 5 °C. Ob
prečkanju avtocestnega razcepa temperatura naraste in se s prehodom v gozd in na kmetijske
površine postopoma znižuje; medtem ko pri dnevnem poteku zaznamo dvig temperature na
kmetijskih površinah. Pri dnevnem poteku profila skozi Koseški bajer opazimo sekundarni
minimum, pri nočnem profilu pa bajer pomeni najtoplejši del na izbranem odseku in je za okoli
1 °C toplejši od blokov v Kosezah.
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Slika 77: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil od Podutika do Kosez.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.5.12.Rožnik–Grajski grič
Dnevne temperaturne profile med Rožnikom in Grajskim gričem prikazuje slika 80. Na odseku
zelo dobro opazimo »temperaturni kontrast« med gozdnimi območji, Parkom Tivoli in
središčem mesta. S spuščanjem po pobočjih Rožnika ostaja temperatura Zemljinega površja
skoraj nespremenjena. Manjši dvig je značilen šele v Parku Tivoli, kjer pa se temperatura na
nadaljnjih 200 m bistveno ne spremeni. Šele s prehodom v pozidano območje opazimo znatno
povečanje temperature za okoli 6,5 °C. Po maksimumu v mestnem središču (Nebotičnik) sledi
stalen upad temperature, posebej izrazit padec (okoli 4°C/100 m) je na prehodu stare Ljubljane
v gozdne površine na Grajskem griču.
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Slika 78: Dnevni temperaturni profili od Rožnika do Grajskega griča.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Nočni potek temperature Zemljinega površja od Rožnika do Grajskega griča je bistveno
drugačen od dnevnega. Podnevi je temperatura s približevanjem pozidanim površinam hitro
naraščala, ponoči pa ostaja skoraj nespremenjena, v Parku Tivoli je opaziti celo rahel upad. S
približevanjem mestnemu središču temperatura spet naraste, vendar je po vrednostih precej
podobna temperaturam gozda. Krošnje dreves ponoči zmanjšujejo toplotne izgube površja in s
potekom temperaturnega profila sliki 81 sklepamo, da so gozdne površine ponoči približno
enako tople kot mestne (in preostala pozidana območja).
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Slika 79: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil od Rožnika do Grajskega griča
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.5.13.Park Tivoli–Rožna dolina
Slika 82 prikazuje dnevne temperaturne profile med Parkom Tivoli in Rožno dolino. Za začetni
odsek sta značilna upad temperature in nato skoraj nespremenjena vrednost v Parku Tivoli, s
prehodom v pozidana območja Rožne doline pa ugotavljamo dvig temperature za 3–6 °C. Na
tem primeru opazimo, da so za parkovne površine značilne nižje temperature Zemljinega
površja podnevi in da imajo večje parkovne površine v neposredni bližini mestnega središča
izrazit blažilni vpliv.
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Slika 80: Dnevni temperaturni profili od Parka Tivoli do Rožne doline.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

V primerjavi z dnevnim potekom ponoči opazimo bistveno manjše temperaturne razlike med
Parkom Tivoli in stavbami v Rožni dolini. Park Tivoli je hladnejši od Rožne doline, toda razlika
znaša okoli 1 °C in je bistveno manjša kot podnevi, ko znaša okoli 3–6 °C. Podnevi temperatura
Zemljinega površja skozi Rožno dolino tudi narašča, ponoči pa lahko na posameznih odsekih
opazimo celo manjša znižanja (slika 83).
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Slika 81: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil od Parka Tivoli do Rožne doline.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.5.14.Pavšičeva ulica–Športni park Ljubljana–Dunajska cesta
Slika 84 prikazuje dnevne temperaturne profile med Celovško in Dunajsko cesto. Od križišča
Celovške ceste s Pavšičevo ulico temperatura rahlo naraste, nato na območju blokov upade, kar
lahko pripišemo večjemu deležu vegetacije med bloki. Na prehodu blokov v območja
enodružinskih hiš temperatura naraste in doseže lokalni maksimum. Na območju Športnega
parka Ljubljana se temperatura nekoliko zniža, vmesni dvig pa je povezan s prečenjem blokov.
Sledi prehod v območje enodružinskih hiš, kjer na kratkem odseku temperatura naraste in nato
upade, saj se poveča delež vegetacije med enodružinskimi hišami. Šele v bližini križišča
Dunajske ceste s Posavskega ulico začne temperatura spet naraščati. Opazimo tudi, da je
območje Športnega parka Ljubljana toplejše od blokovskega območja in enodružinskih hiš,
slednje pa so v povprečju nekoliko hladnejše od blokov.
Med posameznimi časovnimi stanji opazimo velike razlike v hodu temperature za stanji 5.
avgusta 2007 in 5. avgusta 2013 na območju Športnega parka Ljubljana, kjer opazimo visok
dvig in upad temperature. Ocenjujemo, da je takšno stanje posledica gradnje treh poslovnih
objektov ob Magistrovi ulici in treh blokov na Milčinskega ulici (Register nepremičnin, 2016)
ter zamenjave naravne trave z umetno na delu rekreativnih površin in padavina, ki so padale
dva dneva pred snemanjem območja.
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Slika 82: Dnevni temperaturni profili od Celovške ceste do Dunajske ceste.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

Ponoči temperatura na začetnem delu odseka do blokov upada, s prehodom v območje
enodružinskih hiš rahlo naraste in se na območju Športnega parka Ljubljana nekoliko zniža.
Temperatura nato rahlo naraste s prečenjem blokov in hiš na Milčinskega ulici ter se nato
ponovno zniža do Kamniške ulice. Na zadnjem delu odseka od Kamniške ulice do Dunajske
ceste temperatura večinoma stalno narašča.
Ponoči je stanje ravno nasprotno kot podnevi: območje Športnega parka Ljubljana je za okoli 1
°C hladnejše od okoliških pozidanih območij. Na sliki 85 opazimo tudi, da ponoči temperatura
Zemljinega površja upada, ko prečkamo blokovsko območje, s približevanjem enodružinskim
hišam ob Goriški ulici pa počasi narašča. S prečenjem Športnega parka Ljubljana bi temperatura
Zemljinega površja ohranjala približno enake vrednosti, vendar pas enodružinskih hiš na
Milčinskega ulici povzroči naraščanje temperature. S prehodom iz športnega parka v pozidana
območja temperatura hitro naraste za okoli 1 °C in je nato konstantna do Dunajske ceste.
Območje blokov med Celovško cesto in Goriško ulico je ponoči nekoliko hladnejše od območja
z enodružinskimi hišami na zadnjem delu profila (med Kamniško ulico in Dunajsko cesto).
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Slika 83: Nočni in povprečni dnevni temperaturni profil od Celovške ceste do Dunajske ceste.
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Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.6. Korelacija temperature Zemljinega površja z indeksoma NDVI in
NDBI
V poglavjih, kjer so navedene povprečne temperature Zemljinega površja po kategorijah
pokrovnosti oziroma rabe tal in kjer so prikazani poteki temperature Zemljinega površja po
izbranih lokacijah, sklepamo na povezavo, da imajo naravne površine v povprečju nižje
temperature Zemljinega površja kot pozidana območja. Za potrditev teh opažanj smo s
Pearsonovim koeficientom ocenili stopnjo korelacije med temperaturo Zemljinega površja in
NDVI ter NDBI.
Za vsa lokalna podnebna območja, z izjemo gozdnih območij, smo ugotovili, da višje vrednosti
NDVI pomenijo tudi nižje temperature Zemljinega površja (negativna povezava). Obratno velja
za NDBI, saj njegove višje vrednosti pomenijo višje temperature Zemljinega površja, kar
opazimo v preglednici 19. Najvišja stopnja povezave (zmerna do visoka negativna korelacija)
med NDVI in temperaturo Zemljinega površja je bila izračunana za območja »nizkih rastlin« –
v našem primeru kmetijskih območij. Nato sledita območji »goste pozidave s srednje visokimi
stavbami« (mestno središče) in »zmerne gostote pozidave nizkih in površinsko večjih stavb«
(industrijske in obrtno-poslovne cone) z zmerno negativno korelacijo. Najnižja stopnja
korelacije (neznatna do zmerna negativna korelacija) je bila izračunana za območja »zmerne
gostote pozidave s srednje visokimi stavbami« (blokovska območja).
Najvišja stopnja korelacije med NDBI in temperaturo Zemljinega površja je bila izračunana
prav tako za območja »nizkih rastlin« (kmetijskih območij); vrednosti Pearsonovega
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koeficienta so zelo podobne kot pri korelaciji med NDVI in temperaturo Zemljinega površja,
le da so v tem primeru pozitivne. Treba je poudariti, da nekmetijska zemljišča niso pozidana,
kljub temu so visoke vrednosti NDBI značilne za neposejane njive, kar je prikazano v
preglednici 6 (poglavje Pozidani indeks normirane razlike – NDBI). Nato sledita območji
»zmerne gostote pozidave z nizkimi stavbami« (enodružinske hiše) in »goste pozidave s srednje
visokimi stavbami« (mestno središče) z nizko do zmerno pozitivno korelacijo. Najnižja
korelacija je bila izračunana za blokovske soseske (»zmerna gostota pozidave s srednje
visokimi stavbami«).
Precej drugačno stopnjo korelacije smo izračunali za območje »gostega drevja«. V zadnjem
časovnem prerezu 5. avgusta 2013 smo izračunali negativno korelacijo med temperaturo
Zemljinega površja in NDVI, v preostalih prerezih pa je bila izračunana neznatna do nizka
pozitivna korelacija. Sklepamo, da nižje temperature gozda niso pogojene z višjimi vrednostmi
NDVI, ampak njihovimi naravnimi značilnostmi (npr. olistanje, izhlapevanje vlage). Korelacije
temperature Zemljinega površja z NDBI nismo računali, saj v gozdu ni pozidanih območij.
Preglednica 19: Korelacija temperature Zemljinega površja z vegetacijskim indeksom in indeksom
pozidanosti za lokalna podnebna območja za izbrane časovne prereze v Ljubljani.
Lokalno podnebno
območje

Korelacija NDVI-temperatura Korelacija NDBI-temperatura

»Gosta pozidava s srednje
visokimi stavbami«

od -0,486 do -0,723

od 0,372 do 0,552

»Zmerna gostota pozidave
nizkih in površinsko
večjih stavb«

od -0,466 do -0,713

od 0,307 do 0,501

»Zmerna gostota pozidave
s srednje visokimi
stavbami«

od -0,208 do -0,634

od 0,097 do 0,506

»Zmerna gostota pozidave
z nizkimi stavbami«

od -0,474 do -0,684

od 0,395 do 0,625

»Gosto drevje«

od -0,476 do 0,211

/

»Nizke rastline«

od -0,324 do -0,878

od 0,598 do 0,918

Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

V preglednici 20 so prikazane stopnje korelacije med temperaturo Zemljinega površja in NDVI
ter NDBI za celotno območje, pri čemer deli posnetkov 5. avgusta 1984 in 21. julija 2001, ki
jih prekrivajo sence in oblaki, niso bili vključeni v računanje korelacije. V vseh primerih smo
ugotovili visoko stopnjo korelacije. Tako lahko potrdimo, da višje vrednosti NDVI (območja,
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porasla z vegetacijo) pomenijo nižje temperature Zemljinega površja, medtem ko višje
vrednosti NDBI (pozidana in neporasla območja) pomenijo višje vrednosti temperature
Zemljinega površja.
Preglednica 20: Skupna korelacija temperature Zemljinega površja z NDVI in NDBI za celotno območje
v izbranih časovnih prerezih v Ljubljani.
Datum

Korelacija NDVI-temperatura

Korelacija NDBI-temperatura

5. 8. 1984

-0,760

0,814

15. 8. 1988

-0,757

0,875

5. 8. 1993

-0,736

0,864

26. 7. 001

-0,813

0,863

10. 8. 2003

-0,716

0,833

5. 8. 2007

-0,827

0,824

5. 8. 2013

-0,853

0,897

Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.

5.7. Intenziteta toplotnega otoka
Jakost toplotnega otoka smo določili tako, da smo za izbrana lokalna podnebna območja
izračunali povprečne vrednosti temperature Zemljinega površja. Nato smo vrednosti odšteli od
povprečne temperature za območje »goste pozidave s srednje visokimi stavbami« (mestno
središče).
V preglednici 21 opazimo, da imajo podnevi lokalna podnebna območja »gostega drevja«
(gozdne površine) in »nizkih rastlin« (kmetijske površine) precej nižje vrednosti kot območja
»goste pozidave s srednje visokimi stavbami« (mestno središče). Gozdna območja so 5,8–9,4
°C hladnejša od mestnega središča, kmetijska območja pa 1,9–6,6 °C. Tako velik razpon pri
kmetijskih površinah je posledica menjavanja posejanih in neposejanih njiv med časovnimi
prerezi. Na velike razlike v intenziteti mestnega toplotnega otoka v letu 2007 so verjetno
vplivale padavine, ki so padale dva dneva pred snemanjem območja. Lokalno podnebno
območje »zmerne gostote pozidave z nizkimi in površinsko večjimi stavbami« (industrijske in
obrtno-poslovne cone) je podnevi 1–2,1 °C toplejše od mestnega središča, kar je posledica
antropogeno proizvedene energije, nižjih stavb, ki ne mečejo senc na ceste, in manjšega deleža
vegetacije, kar vpliva na močnejše segrevanje površja dopoldne, v času nastanka posnetkov.
Preostali podnebni območji (»zmerna gostota pozidave s srednje visokimi stavbami« in
»zmerna gostota pozidave z nizkimi stavbami«) sta večinoma hladnejši od mestnega središča,
pri čemer je bilo lokalno podnebno območje »zmerne gostote pozidave s srednje visokimi
stavbami« v dveh časovnih stanjih v povprečju toplejše od mestnega središča.
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V času nočnega snemanja je bilo mestno središče najtoplejše, vendar razlike v primerjavi s
preostalimi območji niso velike. Opazimo, da so gozdna območja le 1 °C hladnejša od mestnega
središča in da so vrednosti temperature Zemljinega površja zelo podobne preostalim pozidanim
območjem. Z nižjimi temperaturami izstopajo le kmetijska območja.
Preglednica 21: Intenziteta mestnega toplotnega otoka glede na lokalna podnebna območja.
Tip
Datum
2
5
6
8
A
D
5. 8. 1984

0,0

-0,7

-1,6

0,0

-7,2

-4,6

15. 8. 1988

0,0

0,8

-0,3

1,3

-6,3

-2,2

5. 8. 1993

0,0

0,1

-0,8

1,0

-5,8

-1,9

26. 7. 2001

0,0

-0,4

-0,9

1,9

-7,5

-4,5

10. 8. 2003

0,0

-0,7

-0,5

2,0

-6,6

-2,7

5. 8. 2007

0,0

-1,4

-1,1

1,9

-9,4

-6,6

5. 8. 2013

0,0

-0,2

0,0

2,1

-6,6

-2,5

ponoči

0,0

-0,8

-1,1

-0,7

-1,0

-2,9

Vir podatkov: USGS, 2016; Lastni izračuni, 2016.
Opomba:
2 – »gosta pozidava s srednje visokimi stavbami« (mestno središče),
5 – »zmerna gostota pozidave s srednje visokimi stavbami« (blokovske soseske),
6 – »zmerna gostota pozidave z nizkimi stavbami« (soseske enodružinskih hiš),
8 – »zmerna gostota pozidave nizkih in površinsko večjih stavb« (industrijske in obrtno-poslovne
cone),
A – »gosto drevje« (gozd),
D – »nizke rastline« (kmetijske površine).

148

6. Ovrednotenje uporabljenih metod za analizo mestnega
toplotnega otoka
V magistrski nalogi smo na podlagi primerjave nihanja temperature Zemljinega površja v
izbranih časovnih prerezih z uporabo daljinsko zaznanih posnetkov ugotavljali značilnosti in
spreminjanje prostorske oblike mestnega toplotnega otoka v občini Ljubljana. Analizirali smo
posnetke satelitskih sistemov Landsat TM 5, ki je deloval skoraj 29 let (marec 1984–januar
2013) in ustvaril ogromen arhiv podatkov za prostorske analize, in Landsat 8 OLI/TIRS, ki je
bil izstreljen februarja leta 2013. V času delovanja Landsat TM 5 je bil izstreljen tudi satelit
Landsat 7 ETM+ (april 1999), ki pa je štiri leta pozneje doživel okvaro skenerja. Čas pravilnega
delovanja skenerja (april 1999–maj 2003) sovpada z delovanjem TM 5, zato posnetkov ETM+
nismo vključili v analizo. Za posnetke Landsat 8 OLI/TIRS smo se odločili zaradi boljše
radiometrične ločljivosti kanalov, ker so poletni posnetki na voljo za zadnja tri leta (2013, 2014,
2015), ko je Landsat TM 5 prenehal delovati, in zaznavanja lastnega sevanja Zemlje ponoči. Z
nočnimi toplotnimi posnetki Zemljinega površja smo analizirali pojav mestnega toplotnega
otoka v nočnem času.
Satelitski posnetki imajo pomembno vlogo pri proučevanju mestnega toplotnega otoka in kar
nekaj prednosti v primerjavi s terenskimi meritvami. Znanstveniki med njimi izpostavljajo, da
so izračunane temperature Zemljinega površja natančnejše kot interpolacija temperature zraka,
izmerjena na meteoroloških postajah (Dousset, 1989; Dash in sod., 2002; Mendelsohn in sod.,
2007). Tako imamo za vsak del prostora informacijo o temperaturi Zemljinega površja.
Naslednja prednost je, da so posnetki satelitskega sistema Landsat brezplačni za uporabo. Tako
se zmanjša potreba po terenskem delu in posledično tudi stroški raziskav. Landsat TM 5 in
OLI/TIRS skupaj tvorita več kot 30-leten arhiv podatkov opazovanja Zemljinega površja in
tako omogočata opazovanje sprememb mestnega toplotnega otoka, tudi v odvisnosti od
prostorskih sprememb.
Slabost pa je časovna ločljivost posnetkov (Holderness in sod., 2013). Za satelite Landsat je
tako na voljo 1–7 časovnih serij posnetkov izbranega območja na mesec, pri čemer ne moremo
spremljati spreminjanja temperature Zemljinega površja čez dan, ampak imamo na voljo le
temperaturno stanje za čas snemanja območja. V našem primeru smo v poletnih mesecih v letih
1984, 2003, 2007 in 2013 lahko izbirali med šestimi, sedmimi, petimi in dvanajstimi časovnimi
serijami. V poletnih mesecih v letih 1988, 1993 in 2001 so bile na voljo ena, tri in ena časovna
serija. Pri izboru smo upoštevali, da so bile posnete ob približno istih datumih in da pozidanih
območij niso prekrivali oblaki.
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Odvisno od namena raziskovanja lahko prostorska ločljivost predstavlja tudi eno izmed
slabosti. Takšen primer so nehomogena območja v mestu (npr. manjše parkovne površine, ki
so obdane s pozidanimi površinami), kjer se pokrovnost oziroma raba tal v njihovi okolici
spreminja hitro na kratke razdalje. V tem primeru ne moremo pridobiti natančne temperature
za vsako kategorijo, ampak le povprečno vrednost, ki je pod vplivom okoliških pozidanih
območjih.
Uporaba satelitskih posnetkov omogoča pester izbor območij za analize (administrativne meje,
pokrovnost oziroma raba tal, točkovne lokacije itd.). V magistrskem delu smo se odločili za
izdelavo karte pokrovnosti oziroma rabe tal. Uporabili smo metodo največje verjetnosti, pri
kateri smo piksle uvrščali v vnaprej določene razrede. Ker vsi piksli niso bili pravilno uvrščeni,
smo klasifikacijo popravili. Njena natančnost je večja od izvorne nadzorovane klasifikacije in
od nenadzorovane ter objektne klasifikacije. Pri nenadzorovani klasifikaciji se pari
informacijskih in spektralnih razredov redko ujemajo in malo malo vplivamo na končni rezultat.
Objektna klasifikacija pa je primernejša za visoko ločljive posnetke, hkrati smo omejeni s
številom kanalom, ki jih uporabimo za segmentacijo.
Za prepoznane kategorije pokrovnosti oziroma rabe tal smo izračunali opisne statistike. Tako z
analizo posnetkov izbranih časovnih stanj pridobimo informacije, kakšne so temperaturne
razlike med posameznimi kategorijami pokrovnosti oziroma rabe tal in kako so vrednosti
razporejene okoli aritmetične sredine. Z nadzorovano klasifikacijo območja lahko analiziramo
prostorske spremembe, kot je npr. širitev pozidanih območij, in tako lahko sklepamo na
spremembo prostorske oblike toplotnega otoka. Ta korak omogoča pridobitev splošnih
informacij o temperaturnih značilnostih območja.
Za ugotavljanje temperaturnih razlik v samem mestu ter med mestom in okolico sta
najprimernejši možnosti dve: da izberemo točkovne lokacije različnih tipov pozidanih območij,
kot so cestne površine, blokovske soseske in soseske enodružinskih hiš ali izdelamo
klasifikacijo urbanih in ruralnih območij, ki se med seboj razlikujejo glede pokrovnosti in
vpliva na temperaturo zraka.
Prednost izbora točkovnih lokacij je, odvisno od cilja, da izberemo lokacije brez prostorskih
sprememb ali lokacije, kjer se je spremenila pokrovnost oziroma raba tal (npr. krčenje naravnih
površin zaradi pozidave). V prvem primeru ugotovimo, kolikšne so temperaturne razlike med
posameznimi lokacijami v časovnih prerezih ter sklepamo, kateri so najtoplejši deli mesta. V
drugem primeru lahko ocenjujemo vpliv prostorskih sprememb na temperaturo Zemljinega
površja, kot npr. na Rudniku in pri lokaciji na avtocesti proti Šentvidu. Pravilen izbor lokacij je
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pomemben, saj imajo zaradi slabše prostorske ločljivosti toplotnega kanala (120 m) okoliška
območja velik vpliv na izračunano temperaturo. Tako smo pri lokaciji v BTC-ju ugotovili
povečanje temperature Zemljinega površja v časovnih prerezih po letu 1993, čeprav je bila
lokacija že pred tem pozidana.
Po našem mnenju klasifikacija urbanih in ruralnih območij predstavlja nadgradnjo izbora
točkovnih lokacij, saj je vpliv okoliških vrednosti na izračunano temperaturo precej zmanjšan
in tako z večjo zanesljivostjo ugotovimo, katera območja so najtoplejša ter kolikšne so
temperaturne razlike med njimi. Ker je bilo prepoznavanje lokalnih podnebnih območij
izdelano glede na stanje 27. avgusta 2015, lahko prostorske spremembe vplivajo na povprečne
vrednosti posameznega območja. Zato je pomembno, da pregledamo posnetke prejšnjih
časovnih prerezov, prepoznamo prostorske spremembe in jih vključimo v interpretacijo
rezultatov.
Ugotavljamo, da se je klasifikacija temperaturnih vrednosti na podlagi standardnega odklona
pokazala kot primerna za vizualno analizo sprememb prostorske oblike toplotnega otoka. S
prostorskimi spremembami (širjenje pozidave, krčenje naravnih površin) se temperatura
Zemljinega površja precej spremeni in z ustrezno kartografsko predstavitvijo takšna območja
preprosto prepoznamo. Temperaturni profil lahko uporabimo kot dodatni vir informacij pri
ugotavljanju sprememb prostorske oblike toplotnega otoka, pri čemer prepoznamo le
spremembe vzdolž izbrane linije.
V študijah avtorji uporabljajo različno število korakov za pretvorbo izvornih vrednosti toplotnih
kanalov v temperaturo Zemljinega površja. Nekateri avtorji so izvorne vrednosti pretvorili zgolj
v svetilno temperaturo (temperaturo črnega telesa), saj uporaba emisijskega faktorja ne
pripomore k boljšim rezultatom ter k temu, da je razlika med svetilno temperaturo in
temperaturo Zemljinega površja minimalna (Ambinakudige, 2011). Večina avtorjev v študijah
pa je z emisijskim faktorjem popravila svetilno temperaturo, saj se objekti na Zemljinem
površju zgolj približajo konceptu črnega telesa. Faktor emisivnosti lahko pripišemo vsaki
kategoriji pokrovnosti posebej ali pa ga za celotno območje izračunamo z uporabo indeksov
(npr. NDVI).
V magistrskem delu je postopek izračuna temperature Zemljinega površja sestavljen iz treh
korakov. V prvem koraku smo izvorne vrednosti toplotnih kanalov pretvorili v vrednosti sevane
energije oziroma radiance, ki jih uporabimo za izračun svetilne temperature (temperature
črnega telesa). V drugem koraku smo z metodo NDVITHM vsakemu pikslu določili emisijske
faktorje, ki smo jih v tretjem koraku uporabili za popravke svetilne temperature in tako dobili
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temperaturo Zemljinega površja. Metoda NDVITHM spada med največkrat uporabljene metode
za določanje emisijskih faktorjev. Landsat 8 OLI/TIRS zaznava toplotno snemanje v dveh
kanalih, zato smo naredili primerjavo med izračunanimi vrednostmi temperature Zemljinega
površja s tisto, ki je izmerjena na meteorološki postaji za Bežigradom, in lastnimi terenskimi
meritvami. Podnevi smo ugotovili manjše odstopanje v 11. kanalu, ponoči pa v 10. kanalu. 11.
kanal smo uporabili v analizah dnevnega stanja toplotnega otoka, 10. kanal pa za analize
nočnega stanja.
Uporabnost opisanih metod ocenjujemo kot ustrezno za analizo satelitskih posnetkov in
spreminjanja toplotnega otoka, saj lahko z geografskimi informacijskimi sistemi hitro
ugotovimo prostorske spremembe, z ustrezno klasifikacijo temperaturnih vrednosti pa na
preprost način prepoznamo najtoplejša območja znotraj toplotnega otoka. Te informacije so
zelo koristne za prostorske načrtovalce, saj lahko z ustreznimi ukrepi, kot so postavitev
vodnjakov, nasaditev drevja in zelenic, zamenjava temnejših materialov s svetlejšimi in
barvanje streh, blažijo učinke mestnega toplotnega otoka ter hkrati načrtujejo trajnostno
ureditev in širitev mesta. Za večje posege v prostor lahko z analizo časovnih serij ocenimo vpliv
prostorskih posegov na spremembo temperature Zemljinega površja in spremljamo
spreminjanje oblike mestnega toplotnega otoka.
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7. Zaključek
V nalogi so predstavljene metode za analizo mestnega toplotnega otoka z uporabo geografskih
informacijskih sistemov in daljinsko zaznanih posnetkov satelitov Landsat TM 5 in Landsat 8
OLI/TIRS. Območje smo izbrali zato, ker je na tem območju že bila opravljena študija mestnega
toplotnega otoka s postavitvijo dodatnih meteoroloških postaj in maršrutnimi meritvami (Jernej,
2000). Omenjena študija kot prva za območje občine Ljubljana ugotavlja značilnosti mestnega
toplotnega otoka s terenskimi meritvami.
V magistrskem delu smo se osredotočili na spremljanje pojava skozi časovno obdobje:
analizirali in primerjali smo temperaturo Zemljinega površja med prepoznanimi kategorijami
pokrovnosti (gozd, kmetijske in travnate površine, vodne površine, pozidana območja,
vegetacija in vodne površine v urbanem okolju), analizirali in primerjali smo temperaturne
razlike med posameznimi tipi naravnih in pozidanih površin ter lokalnimi podnebnimi območji,
prepoznavali smo spreminjanje prostorske oblike toplotnega otoka in ocenjevali povezanost
temperature Zemljinega površja z NDVI in NDBI.
Prvi cilj, pregledati domačo in tujo literaturo o mestnem toplotnem otoku, je bil dosežen. S
pregledom domače literature smo se seznanili z metodami, ki so jih uporabili domači avtorji za
analizo mestnega toplotnega otoka. Ugotovili smo, da so bile analize opravljene na podlagi
terenskih meritev, nihče izmed avtorjev pa ni analiziral daljinsko zaznanih posnetkov. Le-te v
svojih raziskavah precej pogosteje uporabljajo tuji avtorji. V člankih tujih avtorjev nas je
zanimalo, katere načine in metode uporabljajo za pretvorbo izvornih toplotnih meritev v
svetilno temperaturo ter kako se določi ali izračuna emisivnost površja za korekcijo svetilne
temperature, iz katere nato dobimo temperaturo Zemljinega površja.
Tudi drugi cilj, pridobiti toplotne posnetke satelitov Landsat TM 5 in Landsat 8 OLI/TIRS za
izbrane dneve, je bil dosežen. Pri izboru satelitskih posnetkov smo upoštevali, da so bili posneti
ob približno istih datumih, s čimer so bili zagotovljeni enaki ali podobni pogoji snemanja, ter
da oblaki in sence niso prekrivali mesta in bližnje okolice, saj to vpliva na nižje izračunane
temperature Zemljinega površja. Tako smo prenesli posnetke za naslednje datume: 5. avgust
1984, 15. avgust 1988, 5. avgust 1993, 26. julij 2001, 10. avgust 2003, 5. avgust 2007 (vsi
posneti z Landsat TM 5), 5. avgust 2013 in 18. julij 2014 (posneta z Landsat 8 OLI/TIRS;
posnetek 18. julija 2014 je nastal ponoči). Izbrani posnetki prikazujejo sedem časovnih stanj, s
čimer smo zagotovili dovolj podatkov za analizo toplotnega otoka v daljšem časovnem
obdobju.
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Prav tako je bil dosežen tretji cilj, izdelati nadzorovano klasifikacijo pokrovnosti oziroma rabe
tal območja, izbrati lokacije, za katere poznamo dejansko pokrovnost, ter izdelati grafični
prikaz nihanja temperature Zemljinega površja za izbrana časovna stanja. V procesu
nadzorovane klasifikacije smo uspešno prepoznali območja različne pokrovnosti oziroma rabe
tal. S pregledom rezultatov smo ugotovili, da so bili nekateri piksli uvrščeni v napačne
kategorije. Da bi zagotovili čim večjo zanesljivost rezultatov, smo klasifikacijo popravili.
Razvili smo postopke za samodejno odpravljanje napak, del napak smo popravili ročno. Z
izborom lokacij, za katere poznamo dejansko pokrovnost, smo analizirali in primerjali
temperaturo Zemljinega površja med posameznimi tipi pozidanih in naravnih območij. Tako
smo ugotovili, za katere tipe so značilne najvišje temperature Zemljinega površja. Na lokacijah,
kjer je prišlo do prostorskih sprememb, smo ocenili njihov vpliv na spremembe temperature
Zemljinega površja.
V sklopu 4. cilja smo za vsako izmed kategorij pokrovnosti izračunali povprečno temperaturo
Zemljinega površja in primerjali spremembe temperature med kategorijami za izbrane časovne
prereze. Ugotovili smo, da so najvišje povprečne temperature Zemljinega površja značilne za
urbana območja (kategorije pozidano, vegetacija in vodne površine v urbanem okolju). Pri tem
smo v primerjavi s kategorijo pozidano opazili nekoliko nižje temperature Zemljinega površja
vegetacije v urbanem okolju (1–2 °C), še nižje vrednosti pa so značilne za vodne površine v
urbanem okolju (2–3,5 °C). Kljub razmeroma ozki širini strugi Ljubljanice in Gruberjevega
prekopa, ki sta približno šestkrat manjši od prostorske ločljivosti izvornih meritev toplotnega
kanala, opažamo blažilni vpliv na temperaturo Zemljinega površja (in posledično tudi na
temperaturo zraka), ki ga imata vegetacija in voda v mestnem okolju. Najnižje povprečne
temperature Zemljinega površja pa so značilne za naravna območja (gozd in vodne površine).
Kmetijske površine imajo v povprečju podobne temperature Zemljinega površja kot vodne
površine v urbanem okolju, v dveh časovnih stanjih (5. avgust 1993 in 10. avgust 2003) pa se
približajo vrednostim, ki so značilne za vegetacijo v urbanem okolju. Temperatura kmetijskih
območij najbolj niha, kar je po našem mnenju posledica menjavanja posejanih in neposejanih
njiv v posameznih letih. V izbranih časovnih prerezih se relativne razlike med kategorijami
pokrovnosti večinoma ohranjajo. Primerjali smo tudi potek temperatur površja po izbranih
lokacijah različnih tipov pozidanih in naravnih območij, za katere poznamo dejansko
pokrovnost. V večini primerov je potek podoben kot pri kategorijah pokrovnosti oziroma rabe
tal. Med lokacijami pozidanih površin so značilna manjša odstopanja, izjema so le obrtnoposlovne in industrijske cone. Med lokacijami naravnih območij pa je večje odstopanje v poteku

154

temperature oziroma neohranjanje relativnih razlik v drugi polovici obdobja značilno za parke,
na kar verjetno vplivata stanje vegetacije in prostorski posegi. V splošnem so za naravne
površine značilne nižje izmerjene temperature Zemljinega površja.
V sklopu 5. cilja (izrisati temperaturne profile in ugotoviti spreminjanje oblike toplotnega
otoka) nas je zanimal potek temperature Zemljinega površja po mestnih vpadnicah, izdelali smo
tudi posamezne odseke iz mestnega obrobja proti središču mesta, ki prečkajo različne kategorije
pokrovnosti oziroma rabe tal. Ugotovili smo razlike v dnevnem in nočnem poteku. V dnevnem
času jasno opazimo blažilni vpliv zelenih in vodnih površin, hkrati pa pri večini profilov
temperatura ne narašča proti središču mesta, saj se lahko že prej pojavijo maksimumi – to
opazimo predvsem pri mestnih vpadnicah. V splošnem ponoči temperatura iz mestne okolice
proti središču narašča, prav tako opazimo manjša nihanja temperature kot podnevi. Posebnost
nočnih profilov predstavlja prečenje gozdnih in pozidanih površin. Na slikah 81 in 83 v
poglavju Temperaturni profili (Rožnik–Grajski grič in Tivoli–Rožna dolina) opazimo, da so si
temperature Zemljinega površja pozidanih in gozdnih površin ponoči precej podobne, v
dnevnem času pa so naravna območja bistveno hladnejša.
Spreminjanje oblike toplotnega otoka in identifikacija vročih točk podnevi pokažeta, da mestno
središče spada med toplejše predele, vendar to ni najtoplejši del, ampak so to območja
industrijskih in obrtno-poslovnih con (industrijski coni Stegne in Šiška ter nakupovalni središči
BTC in Rudnik). Izhodišče za ugotavljanje sprememb prostorske oblike so predstavljali gosteje
pozidana območja znotraj avtocestnega obroča in pasovi, ki se raztezajo na severu do Črnuč in
Savelj, na severozahodnem delu do Šentvida, Podutika in Kamne Gorice ter na vzhodu do
Zgornje Zadobrove, Novega polja, Polja in Zgornjega Kašlja. S klasifikacijo temperaturnih
vrednosti na podlagi standardnega odklona nismo ugotovili večjih in izrazitejših sprememb
prostorske oblike toplotnega otoka, saj Ljubljana v zadnjih desetletjih ni doživela ekstremne
širitve mesta; prepoznali smo manjša območja znotraj toplotnega otoka z izrazitimi
temperaturnimi spremembami, ki so posledica gradnje stavb (npr. Rudnik, Podutik in Kamna
Gorica).
V splošnem se ponoči hladnejši deli okoli poslovnega središča za Bežigradom in severnim
delom mestnega središča v obliki sklenjenih pasov širijo proti avtocestnemu obroču.
Najtoplejša območja ponoči obsegajo manjše površine, saj se (v primerjavi z dnevnimi stanji)
ne raztezajo proti Mednemu, Tacnu, Šmartnemu, Črnučam, Spodnji Zadobrovi in Polju. Ponoči
so temperaturne razlike med gozdom in pozidanimi površinami manjše kot podnevi. Podnevi
gozdovi in reke predstavljajo najhladnejša območja, ponoči so to kmetijske površine na Barju
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in doline potokov v vzhodnem delu občine (Besnica, Pirnik, Brezniški potok, Rekarjeva in
Javorska reka ter Reka).
V sklopu 6. cilja (prepoznati lokalna podnebna območja, izračunati korelacijo med temperaturo
Zemljinega površja, NDVI in NDBI ter intenziteto toplotnega otoka) smo najprej prepoznali
lokalna podnebna območja, za katere smo izračunali korelacijo med temperaturo Zemljinega
površja in NDVI ter NDBI. Korelacija kaže negativno povezavo med temperaturo Zemljinega
površja in NDVI ter pozitivno korelacijo med temperaturo Zemljinega površja in NDBI.
Območja vegetacije vplivajo na nižje temperature Zemljinega površja, pozidana in neporasla
območja pa na višje temperature Zemljinega površja. Območje, ki izstopa, je gozd, saj je bila
ugotovljena pozitivna korelacija z NDVI. Sklepamo, da nižje temperature gozda niso pogojene
z višjimi vrednostmi NDVI, ampak njihovimi naravnimi značilnostmi. Izračunali smo tudi
skupno korelacijo za celotno območje in ugotovili visoko pozitivno povezavo med temperaturo
Zemljinega površja in NDBI ter visoko negativno povezavo med temperaturo Zemljinega
površja in NDVI. Z uporabo sloja lokalnih podnebnih območij smo izračunali tudi intenziteto
toplotnega otoka. Podnevi se izkaže, da so najtoplejša območja industrijskih in obrtnoposlovnih con za več kot 1 °C toplejša od mestnega središča. Preostala območja imajo nižjo
temperaturo Zemljinega površja, največja razlika je značilna za kmetijska in gozdna območja.
V nočnem času so najvišje temperature v mestnem središču, preostala območja so do 1 °C
hladnejša, največja razlika pa je v primerjavi s kmetijskimi površinami (2,8 °C). Na podlagi
rezultatov o intenziteti toplotnega otoka dopolnjujemo ugotovitve o drugačni prostorski obliki
toplotnega otoka podnevi kot ponoči.
Prvo hipotezo – »S toplotnimi posnetki daljinskega zaznavanja lahko, podobno kot z
meteorološkimi podatki, spremljamo segrevanje površja od začetka obravnavanega obdobja,
leta 1984« – lahko delno potrdimo. S satelitskimi posnetki lahko spremljamo segrevanje
površja, vendar je treba izračunane vrednosti temperature Zemljinega površja primerjati z
izmerjeno temperaturo zraka na meteoroloških postajah. Na podlagi izmerjenih vrednosti
temperature zraka razvrstimo dneve, za katere pridobimo satelitske posnetke, in tako
ugotovimo, v katerih dneh je bila izmerjena višja temperatura in v katerih nižja. Poletje 2003 je
bilo najtoplejše v obdobju 1984–2015, toda povprečne temperature Zemljinega površja po
kategorijah pokrovnosti tega ne potrjujejo. Poletje 1988 se uvršča med hladnejša, toda
povprečne temperature po kategorijah pokrovnosti so najvišje. Primerjava povprečne
temperature zraka za dneva, ko sta bila prenesena posnetka, pokaže, da je bil 15. avgust 1988
toplejši kot 10. avgust 2003.
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Drugo hipotezo – »Mestni toplotni otok ima enako prostorsko obliko podnevi in ponoči« –
zavračamo, saj se oblika mestnega toplotnega otoka podnevi razlikuje od nočnega stanja. To
smo ugotovili z izdelavo temperaturnih profilov za izbrane dele mesta, kot tudi s klasifikacijo
temperatur na podlagi standardnega odklona. Podnevi se najtoplejša območja raztezajo
severovzhodno, severno in vzhodno od mestnega središča, več je tudi vročih točk kot ponoči,
ko se hladnejša območja skoraj koncentrično širijo od središča proti obrobju.
Tretjo hipotezo – »Intenziteta toplotnega otoka je večja ponoči kakor podnevi« – zavračamo,
saj so podnevi kmetijske površine in gozd bistveno hladnejše od mestnega središča,
industrijskih con in nakupovalnih središč kot ponoči.
Četrto hipotezo – »Mestno središče je najtoplejši del občine« – delno potrjujemo, saj so
nakupovalna središča (BTC, Rudnik) in industrijske cone območja z najvišjimi temperaturami
površja podnevi. Ponoči je najtoplejši del občine širše mestno središče.
Peto in šesto hipotezo – »Višje vrednosti NDVI pomenijo nižje temperature Zemljinega
površja« in »Višje vrednosti NDBI pomenijo višje temperature Zemljinega površja« –
potrjujemo, saj so naravna območja hladnejša od pozidanih površin.

Raziskave tujih avtorjev, ki analizirajo mestni toplotni otok z uporabo satelitskih posnetkov, ne
obravnavajo pojava na tako obsežen, celovit način, kakor je obravnavan v magistrskem delu.
Tuji avtorji so uporabili manjše število pristopov, med katerimi so največkrat uporabljeni
računanje korelacije med temperaturo Zemljinega površja in različnimi indeksi ter analiza
časovne in prostorske spremembe temperature Zemljinega površja. Te metode smo uporabili v
magistrskem delu, hkrati pa smo dodali še nekatere druge (računanje povprečne temperature po
kategorijah pokrovnost, primerjava temperature med lokacijami različnih tipov naravnih in
pozidanih območij, izdelava temperaturnih profilov in računanje intenzitete toplotnega otoka
na podlagi lokalnih podnebnih območij), in izvedli primerjavo med izmerjeno in izračunano
temperaturo.
V magistrskem delu je mestni toplotni otok obravnavan na podlagi posnetkov, ki so nastali
dopoldne, z razvojem malih satelitov pa se odpira možnost analize pojava čez dan in noč. Tako
bi pridobili celovitejše informacije o spreminjanju pojava ob različnih urah. Za primerjavo
izmerjene in izračunane temperature je po našem mnenju smiselno postaviti bolj gosto mrežo
termometrov in spremljati vremenske razmere pred in v času satelitskega snemanja območja.
Tako bi z večjo zanesljivostjo ugotovili, na katerih lokacijah so odstopanja med izračunano
157

temperaturo Zemljinega površja in izmerjeno temperaturo zraka večja oziroma manjša, ter bolj
natančno ocenili vpliv padavin na izračunano temperaturo Zemljinega površja. Temeljitejšo
primerjavo med izmerjenimi in izračunanimi temperaturami je treba izvesti za nočne posnetke,
saj z analizo enega nočnega posnetka ne moremo zanesljivo sklepati na temperaturna
odstopanja med izmerjeno in izračunano temperaturo. Predlog za nadaljnje raziskave je tudi
klasifikacija Ljubljane na lokalna podnebna območja.
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8. Povzetek
Analize spreminjanja mestnega toplotnega otoka v daljšem časovnem obdobju smo se lotili z
metodami daljinskega zaznavanja, ki jih omogočajo geografski informacijski sistemi. Vhodni
podatki v analizah so daljinsko zaznani posnetki satelitskih sistemov Landsat TM 5 in Landsat
8 OLI/TIRS. Za pripravo podatkov smo uporabili programa TerrSet 18.07 in ArcMap 10.3.1,
slednjega smo uporabili tudi za analize. Izvorne meritve toplotnih kanalov smo z modulom
Landsat pretvorili v svetilno temperaturo. V naslednjem koraku smo z ArcMap 10.3.1
izračunali indeks NDVI in ga uporabili za izračun emisivnosti površja. S faktorjem emisivnosti
smo svetilno temperaturo popravili v temperaturo Zemljinega površja.
Nadzorovano klasifikacijo obravnavanega območja smo izdelali s programom ArcMap 10.3.1,
pri tem smo prepoznali naslednje kategorije pokrovnosti oziroma rabe tal: gozd, kmetijske in
travnate površine, vodne površine, vegetacija in vodne površine v urbanem okolju ter pozidano.
Za vsako kategorijo v izbranih časovnih prerezih smo izračunali povprečno temperaturo
Zemljinega površja, minimalno in maksimalno temperaturo Zemljinega površja ter standardni
odklon.
Izbrali smo tudi točkovne lokacije – različne tipe pozidanih in naravnih območij, za katere
poznamo stanje v prostoru, in pridobili vrednosti temperature Zemljinega površja ter jih med
seboj primerjali.
Spremembe prostorske oblike mestnega toplotnega otoka smo ugotavljali s klasifikacijo
temperaturnih vrednosti na podlagi standardnega odklona in z izdelavo temperaturnih profilov,
s katerimi smo analizirali tudi potek temperature Zemljinega površja od mestne okolice proti
mestnemu središču. Izbrali smo tudi odseke, kjer se na kratki razdalji menjavajo naravna in
pozidana območja.
Z uporabo sloja lokalnih podnebnih območij smo računali intenziteto toplotnega otoka in
korelacijo med temperaturo Zemljinega površja z indeksoma NDVI in NDBI; korelacijo med
omenjenimi spremenljivkami smo izračunali tudi za celotno Mestno občino Ljubljana.
Ugotovili smo, da so najvišje temperature Zemljinega površja podnevi značilne za pozidana
območja, ki absorbirajo več energije Sončevega obsevanja, kakor naravne površine. Najtoplejši
predeli med pozidanimi območji so industrijske cone in nakupovalna središča, ki se v
klasifikaciji lokalnih podnebnih območij uvrščajo med območja »z zmerno gostoto pozidave
nizkih in površinsko večjih stavb«. Mestno središče je drugi najtoplejši del občine in se v
klasifikaciji lokalnih podnebnih območij uvršča med območja »goste pozidave s srednje
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visokimi stavbami«. Blokovske soseske in soseske enodružinskih hiš zaradi večjega deleža
vegetacije v neposredni okolici spadajo med hladnejša območja znotraj pozidanih površin, toda
kljub temu imajo višje temperature kot naravne površine. Za kategoriji gozd in kmetijske
površine smo izračunali najnižji povprečni temperaturi Zemljinega površja, kar je posledica
višjega albeda in evapotranspiracije.
Temperaturni profili, prostorska oblika ter intenziteta mestnega toplotnega otoka se podnevi in
ponoči med seboj razlikujejo. V splošnem temperatura Zemljinega površja narašča proti
mestnemu središču, opaziti je manjša nihanja, podnevi so značilna večja nihanja na kratke
razdalje, ki so posledica menjavanja pozidanih in zelenih površin. Najtoplejši deli toplotnega
otoka podnevi so industrijske cone (Stegne, Šiška) in nakupovalna območja (BTC, Rudnik),
ponoči pa širše mestno središče.
Podnevi je intenziteta toplotnega otoka med pozidanimi in naravnimi območji večja kakor
ponoči. Podnevi znaša razlika 2–9 °C, ponoči pa gozdne površine beležijo podobno temperaturo
Zemljinega površja kot pozidana območja, medtem ko se kmetijske površine nekoliko bolj
ohladijo – razlika znaša 3 °C.
Vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije med temperaturo Zemljinega površja z NDVI in
NDBI potrjujejo, da so za naravne površine (višje vrednosti NDVI in manjše NDBI) značilne
nižje temperature Zemljinega površja, za pozidana območja pa velja ravno obratno. Ugotovili
smo, da je stopnja povezave obeh indeksom s temperaturo Zemljinega površja visoka.
Na koncu smo uporabljene metode še ovrednotili. Ugotovili smo, da so uporabljene metode
primerne za ugotavljanje sprememb mestnega toplotnega otoka. Z metodami daljinskega
zaznavanja, kot so nadzorovana klasifikacija in primerjava indeksov (npr. NDVI, NDBI)
prepoznamo območja prostorskih sprememb v različnih časovnih prerezih in spremljamo
vzorce spreminjanja temperature Zemljinega površja. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale
dejavnike, predvsem padavine, ki lahko vplivajo na izračunane temperature Zemljinega površja
in intenziteto toplotnega otoka.

160

9. Summary
We began the analysis of changing of the urban heat island over a period of time with remote
sensing methods, which are possible to be executed by the geographic information systems.
Input data were remotely sensed images of satellite systems Landsat TM 5 and Landsat 8
OLI/TIRS. For the data preparation we used the programs TerrSet 18.07 and ArcMap
10.3.1.The latter was also used for the analysis. Digital numbers of thermal channels were
converted into at-satellite brightness temperature using module Landsat. In the next step we
calculated NDVI index, which was used to retrieve surface emissivity. The emissivity factor
was applied to correct at-satellite brightness temperature and then we obtained land surface
temperature.
A supervised classification of the area was done using ArcMap 10.3.1, while we recognized the
following categories of land cover/land use: forest, agricultural and grassland areas, water,
vegetation and water surfaces in urban environment and built-up areas. Mean land surface
temperature, minimum and maximum land surface temperatures and standard deviation were
calculated for each category in the selected time cross sections.
We also chose point locations, namely different types of built-up and natural areas, for which
we know the specific states. Land surface temperatures were acquired for different types of
built-up and natural areas and then they were compared with one another.
The classification of temperature values based on standard deviation was used for determining
the changes of the urban heat island’s spatial form. By making temperature profiles we analysed
the course of land surface temperature from the urban surroundings to the city centre. We also
selected shorter sections where natural and built-up areas changes on short distances.
We used a layer of local climate zones for calculating the intensity of urban heat island and the
correlation between the land surface temperature and the indexes NDVI and NDBI. The
correlation between these variables was also calculated for the whole studied area.
We discovered that the highest land surface temperature during the day is typical for built-up
areas that absorb more solar insolation than natural areas. The warmest sections among builtup areas are industrial estates and shopping centers, which are classified as Large low-rise in
the local climate zone classification scheme. The city centre is the second warmest part of the
municipality and it is classified as Compact mid-rise in the local climate zone classification
scheme. Apartment block neighbourhoods and neighbourhoods of single-detached dwellings
are cooler parts within built-up areas due to a higher proportion of vegetation in the immediate
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vicinity, but nevertheless higher land surface temperature is recorded in comparison to natural
surfaces. For categories of forest and agricultural areas the lowest mean land surface
temperature was calculated due to higher albedo and evapotranspiration.
The temperature profiles, spatial form and intensity of the urban heat island are different for
day and night state. Generally, land surface temperature increases towards the city centre and
minor fluctuations are presented along temperature profiles. During the day major fluctuations
are typical of short distances as a result of alternating of built and green areas. The warmest
parts of the daytime heat island are industrial zones (Stegne, Šiška) and shopping areas (BTC,
Rudnik), and at night time the wider city centre.
During the day, the intensity of the heat island between the built up and natural areas is higher
than at night. During the day the difference is 2–9 °C, at night the land surface temperature of
forest is similar to built-up areas, while agricultural areas are cool down to 3 °C.
The values of the Pearson correlation coefficient between land surface temperature with NDVI
and NDBI confirm that natural areas (higher values of NDVI and less NDBI) have lower land
surface temperature, and built-up areas have higher land surface temperature. The indices show
that correlation between land surface temperature and NDVI and NDBI is very strong.
Finally, the methods we had used were evaluated. We concluded that the methods are suitable
for detecting changes of urban heat island. With remote sensing methods, such as supervised
classification and comparison of indices (eg. NDVI and NDBI), we can identify areas of spatial
changes in different time sections and monitor changes of land surface temperature patterns.
We must also consider other factors, particularly rainfall, which may affect the calculated land
surface temperature and the intensity of the heat island.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 29. avgust 2016

Miha Klemenčič
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