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Topoklima vzhodnega Pohorja
Izvleček:
Namen diplomskega dela je raziskati topoklimatske značilnosti vzhodnega Pohorja.
Pri raziskovanju topoklimatskih značilnosti, ki po merski lestvici spadajo med mezoklimatske
raziskave, imajo največjo vlogo reliefne značilnost. Prav tako na razporeditev topoklimatskih
tipov vpliva tudi vegetacijski pokrov. Pri našem raziskovanju smo s kvalitativno in
kvantitativno analizo dostopnih reliefnih, klimatskih ter drugih prostorskih podatkov za
vzhodno Pohorje izdelali topoklimatsko členitev. Temeljni sloji podatkov, ki smo jih uporabili
v raziskavi, so bili: digitalni model reliefa, količina prejetega kvaziglobalnega sončnega
obsevanja in pokrovnost tal.
Pohorje je zaradi svoje velike reliefne energije, velike razbrazdanosti površja, pestre rabe tal
in veliko vodnih teles z vidika topoklimatskih tipov zelo pestro. S pomočjo geografskoinformacijskih sistemov smo izdelali karto osnovnih topoklimatskih tipov, ki smo jih nato na
podlagi vegetacijskega pokrova in prejete količine sončne energije podrobneje razdelili.
Topoklimatske raziskave so pomembne v prostorskem in kmetijskem načrtovanju,vendar se
izsledki topoklimatskih raziskav vse premalo uporabljajo v načrtovanju antropogenih
dejavnosti.
Ključne besede: klimatgeografija, topoklima, mezoklima, vzhodno Pohorje, zgodovina
topoklimatskih raziskav.
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Topoclimate of eastern Pohorje
Abstract:
The aim of this paper is to explore the topoklimatic characteristics of eastern Pohorje.
In researching topoklimatic features fall into the scale of mezoklimatic research. The bigest
role for creating diffrent topoklimates goes to relief. Ground cover has also a big influence on
distribution of topoklimates.In our research we have combinded
qualitative and
quantitative analysis of the terrain, climatic and other spatial data to produce topoklimatic
map of Eastern Pohorje. Basic data layers that we used in the study were: a digital terrain
model, the amount of quaziglobal solar radiation received in one year and ground cover.
Pohorje is due to it's high terrain energy, big surface diveristy, different land
useage,
large bodies of waters
very diverse in topoclimatic
types. Using
geographical information systems, we have produced a map of topoklimatic basic
types, which were further divided on the basis of vegetation cover and the amount of
quaziglobal solar radiation.
Topoklimatic research is important in spatial planning and agriculture.
However, research findings of topoklimates are not often used in planning of human
activities.
Keywords: Climatogeography, Topoklimate, Mezoclimate, Eastern Pohorje, History of
topoclimate reasearch.
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1. Uvod
Topoklimatske raziskave postajajo pomemben del geografskega raziskovanja. Podatke,
pridobljene pri raziskavah, bi lahko oziroma bi jih morale uporabljati tudi druge vede, ki se
ukvarjajo s prostorom, saj so raziskave topoklimatov pomembne v prostorskem načrtovanju in
kmetijstvu. S poznavanjem lokalnih klimatskih značilnosti lahko določimo najugodnejše
mezolokacije za gojenje kulturnih rastlin ali postavitev infrastrukture oziroma katere druge
prostorske rabe – seveda z vidika klimatskih značilnost.
Odločitvi za izbrano temo raziskave je botrovalo dejstvo, da smo se med študijem s podobno
tematiko ukvarjali pri laboratorijskih vajah pri dr. Mateju Ogrinu. Za območje vzhodnega
Pohorja sem se odločil zato, ker je bilo v primerjavi z ostalimi deli Slovenije tukaj opravljenih
malo klimatskih raziskav.
Diplomska naloga je sestavljena iz treh delov, jedrni del samostojnega raziskovanja
predstavlja tretji del. V prvih dveh delih se ukvarjamo z geografskimi značilnostmi
proučevanega območja ter s teoretičnimi in metodološkimi značilnostmi topoklimatskih
raziskav, ki vključujejo zgodovino topoklimatskih raziskav, definicijo osnovnih pojmov in
predstavitev metod pri topoklimatskem raziskovanju. V tretjem delu je predstavljen potek
izdelave topoklimatske karte in faze sestavljanja z analizo posameznih elementov. V tretjem
delu smo analizirali posamezne topoklimatske tipe in njihov obseg.
Izdelava karte topoklimatov temelji predvsem na podatkih, ki smo jih pridobili na Agenciji
Republike Slovenije za okolje, Geografskem inštitutu Antona Melika, Evropski okoljski
agenciji, Zavodu za gozdove Slovenije ter Geodetskem zavodu Slovenije. Pri izdelavi
diplomskega dela smo večinoma uporabljali kabinetne metode. Pregledali smo obstoječo
strokovno literaturo, ki obravnava fizične in družbene geografske značilnosti preučevanega
območja. Osredotočili smo se predvsem na klimatološke značilnosti. Nato smo pridobili sloje
podatkov in z GIS analizo izdelali topoklimatsko karto.

1.1. Namen diplomske naloge
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na topoklimatske značilnost vzhodnega Pohorja.
Namen diplomskega dela je sledeč: Z uporabo geografskih terenskih in kabinetnih metod
raziskovanja proučiti klimatske značilnosti vzhodnega Pohorja in nato na podlagi pridobljenih
podatkov izdelati sintezno topoklimatsko karto. Karta temelji na podlagi klimatskih
elementov, ki determinirajo topoklimo obravnavanega območja.
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1.2. Cilji diplomskega dela
Cilji, ki smo si jih zastavili pri našem raziskovalnem delu, so sledeči:
1. Proučiti dostopno literaturo o topoklimatskem raziskovanju in izdelati povzetek dosedanjih
ugotovitev in uporabljenih metod.
2. Predstaviti geografske značilnosti vzhodnega Pohorja s poudarkom na fizičnogeografskih
značilnostih, ki so pomembne z vidika izdelave topoklimatske karte.
3. S terenskim delom pridobiti informacije za izdelavo topoklimatskih tipov.
4. S pomočjo računalniškega programa ESRI ArcInfo izdelati karto topoklimatskih tipov, ki
so značilni za vzhodno Pohorje.
5. Analizirati in opisati značilnosti dobljenih topoklimatov.
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1.3. Pregled najpomebnejše literature in virov
Literatura, ki smo jo uporabili pri izdelavi diplomskega dela je sestavljena iz dveh tematskih
sklopov. Prvi sklop sestavlja literatura, ki smo jo uporabili pri analizi območja vzhodnega
Pohorja. Pri omejitvi območja, opisu geomorfoloških in geoloških značilnosti smo uporabili
članek Ivana Gamsa Geomorfologija Pohorja (2008). Pri geoloških značilnostih smo dodatne
podatke našli v geološkem tolmaču za List Maribor (1989). Za poglavji Biogeografske in
pedeogeografske značilnosti vzhodnega Pohorja in Hidrografske značilnosti sta nam kot
temeljni vir služili poglavji Dravska dolina, avtorja Ivana Horvata, in Pohorje, avtorja Igorja
Žiberna v osmem zvezku Regionalne monografije Slovenije (1996). Pri analizi gozdnih
združb smo uporabili Komentar k vegetacijski karti Slovenije, avtorjev Lojzeta Marinčka in
drugih (2006). Temeljni kartografski viri prvega sklopa so bili: Geološka karta Slovenije,
Digitalni model reliefa za republiko Slovenijo, Pedološka karta in Karta gozdnih združb
Slovenije.
Drugi sklop literature in virov se je nanašal na klimatske in topoklimatske raziskave. Vire
podatkov za izdelavo grafikonov so nam predstavljali zbrani podatki o temperaturah in
padavinah, količini sončnega obsevanja in oblačnosti v Klimatogeografiji Slovenije za
obdobje 1961–1990. Podatke o značilnostih vetra smo pridobili iz knjige Jožeta Rakovca
Vetrovnost v Sloveniji (2009). Kartografske sloje podatkov za poglavje o klimatskih
značilnostih smo pridobili z ARSO-vega strežnika. Uporabljeni so bili sloji o temperaturnih,
vetrovnih, padavinskih in snežnih značilnostih za območje vzhodnega Pohorja ter podatki o
dolžini trajanja sončnega obsevanja.
Za poglavja o topoklimi nam je kot temeljni vir služila knjiga R. Geigerja Climate near
ground (1966). Pri samostojnem delu so nam bili posebej v pomoč tudi sledeči članki M.
Vysoudila: Klasikace mistnich klimatickych efektu (2009) in Topoklimaticka mapa listu 1:
50.000 (1992).
Prav tako smo uporabil njegovo študijsko gradivo Topoclimate, local climate effect and their
classification environmental concequences research (2008).
Uporabili smo tudi članek M. Ogrina Vpliv reliefa na oblikovanje nekaterih mezoklimatskih
tipov v Sloveniji (2003). Pri izdelavi topoklimatske karte smo si pomagali tudi s tremi
predhodno izdelanimi seminarskimi nalogami T. Vižintina, D. Maraŀ, M. Budkoviča, ki
obravnavajo izdelavo topoklimatske karte na območjih Bohinja (2000), Bele Krajine (2003)
in območja med Podgrajskim podoljema in dolino Rižane (2010). Pri zgodovinskem pregledu
topolimatskih raziskav smo uporabili še članek K. Richards Topoclimates and Topoclimate
Maping (2002).
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2. Predstavitev območja
2.1. Lega in omejitev proučevanega območja
Slovenija je po pokrajinski raznolikosti izjemna. Na površinsko izredno majhnem območju so
se oblikovali številni tipi kulturnih pokrajin, ki odsevajo naravne in družbene značilnosti
določenega območja. Zaradi prepletanja tako številnih in tako različnih naravnih,
zgodovinskih, političnih in kulturnih dejavnikov sta naravna in kulturna dediščina slovenskih
pokrajin tako pestri in zanimivi (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).
Heterogenost ozemlja predstavlja velik problem pri regionalizaciji in določitvi mej
proučevanih enot.
Pohorje leži v severovzhodni Sloveniji. Med vzhodnoalpskimi hribovji je Pohorje s 770 km2
med največjimi. V preteklosti so se z raziskovanjem in omejitvijo Pohorja ukvarjali,
Koprivnik (1923), Melik (1957) in Gams (2008). Na severu predstavlja mejo Dravska dolina,
ki se nato na vzhodu razširi v Dravsko polje. Na jugovzhodu Pohorje omejujejo Dravinjske
gorice, na jugu Vitanjsko podolje in na severozahodu Mislinjska dolina. Delitev Pohorja na
vzhodni in zahodni del je že po reliefnih značilnostih zelo izrazita. V zahodnem Pohorju
prihaja do izrazitega menjavanja slemen in dolin, medtem ko je vzhodno Pohorje bolj
planotasto. Meja med vzhodnim in zahodnim Pohorjem poteka po črti Mislinjski jarek–
Šiklarica–dolina Radovne. Za potrebe našega raziskovalnega dela smo se oprli na Gamsovo
členitev Pohorja (Gams, 2008), ki temelji na geomorfoloških značilnostih in reliefnih
značilnostih homogenih delov reliefa.
Gams (2008) členi Pohorje na sledeče enote:
1. Zahodno Pohorje
1.1. Severozahodno Pohorje je območje severovzhodno od spodnje Mislinjske doline in
zahodno od doline Trbonjske reke, z najvišjim Jesenkovim Vrhom (933 m).
1.2. Srednje Pohorje je sistem osrednjega in najvišjega razvodnega, proti severozahodu
usmerjenega hrbta med Kremžarjevim vrhom (1164 m) in Šiklarico (1299 m) ter slemen med
dolinami potokov Mislinje na južni in neposrednih pritokov k Dravi na severni strani.
Razvodni hrbet poteka po Mali Kopi (1524 m),Veliki Kopi (1543 m) in Ribniškem vrhu
(1537 m).
2. Vzhodno in jugovzhodno Pohorje je območje vzhodno od globokih dolin Lobnice in
Mislinjskega grabna. Je najbolj masiven del hribovja in zavzema polovico Pohorja. Reliefno
je manj razčlenjeno kot ostalo Pohorje.
2.1 Mariborsko Pohorje, z najvišjim slemenom Planika–Klopni vrh (1340 m)–Žigartov vrh,
Ledenikov vrh (1812 m)–Bolfenk. Njegovo strmo severno pobočje prehaja proti dnu Dravske
doline v Limbuško gričevje, ki geološko ne pripada Pohorju.
2.2. Pohorsko planoto omejujejo sledeči vrhovi: Veliki vrh (1303 m), Travni vrh (1273 m),
Klopni vrh (1340 m) in vzhodno pobočje slemena Pesek (1423 m)–Plešič (1407 m).
2.3. Vzhodno in jugozahodno Pohorje je reliefno manj razčlenjeno kot ostali deli hribovja. V
njegovem okviru ločimo po reliefnih razlikah enote: vzhodnopohorska nagnjena planota,
Zreško Pohorje, Vitanjsko Pohorje in Paško Pohorje.
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3. Pohorju v širšem smislu pripadata še dve enoti, ki sta z nastankom Pohorja ozko povezani.
To sta Ribniško-Lovrenško-Selniško podolje in Obdravsko Pohorje.
3.1. Ribniško-Lovrenško-Selniško podolje zavzema okrog 2–3 km širok, pretežno gričevnat
relief med 300 in 700 m nadmorske višine med Ribnico in Limbušem.
3.2. Obdravsko Pohorje je med Dravsko dolino in Ribniško-Lovrenško-Selniškim podoljem in
Dravsko dolino.
4. Dravska dolina med Dravogradom in Mariborom, ki v celoti ni več del Pohorja.
Karta 1: Pohorje

Vir: Gams, 2008

Zaradi prepletanja tako številnih in tako različnih naravnih, zgodovinskih, političnih in
kulturnih dejavnikov sta naravna in kulturna dediščina slovenskih pokrajin neverjetno pestra
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001). Pri omejitvi našega proučevanega območja smo za
podlago uporabili Melikovo (1954), Ilešičevo (1958) in Gamsovo (1983) regionalizacijo.
Pohorje običajno delimo na vzhodno in zahodno Pohorje. Severneje leži na terciarnih
sedimentih Ribniško-Lovrenško podolje. Posebna enota Pohorja so tudi Podpohorske gorice,
ki so gospodarsko najaktivnejša pohorska mikroregija. Gostota poselitve je na Podpohorskih
goricah zaradi manjših nadmorskih višin, manj strmih pobočij in prisojne lege največja na
Pohorju.
Ugodne klimatske razmere so omogočile razmah sadjarstva in vinogradništva (Žiberna,
2001).
Za potrebe našega raziskovanja smo Gamsovo geomorfološko členitev Pohorja prilagodili. Iz
obravnavanega območja smo izključili Paško in Vitanjsko Pohorje. Mejo na jugozahodu smo
premaknili do avtoceste Maribor–Slovenske Konjice predvsem zato, da smo v raziskavo
lahko vključili tudi Slovensko Bistrico. K proučevanemu območju smo nato dodali še celotno
mesto Maribor z njegovo ožjo okolico. Na karti 2 smo prikazali meje našega območja
proučevanja.
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Nova meja tako poteka po dolini Radoljne, prečka Roglo in se spusti v Dravinjsko dolino,
skozi Konjiško kotlino pa se nadaljuje ob avtocesti Slovenske Konjice–Maribor, nato obrobi
Maribor na njegovi vzhodni in severni strani ter preide v severno vznožje Dravske doline,
mimo okljuka Drave pri vasi Šturm do izliva Radoljne v Dravo.
Karta 2: Omejitev območja proučevanja

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, 2010
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Slika 1 Črno jezero na Pohorju

Foto: Matej Jančič, 2010.

Slika 2: Meja območja pri Slovenski Bistrici

Foto: Matej Jančič, 2010.
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2.2. Fizično-geografske značilnosti

2.2.1. Geološke in geomorfološke značilnost vzhodnega Pohorja
Izkoriščanje kamnin na Pohorju sega že v rimsko obdobje. Rimljani so na vzhodnem Pohorju
izkoriščali marmor, ki so ga pridobivali v kamnolomih v okolici Šmartnega, na Bukovi gori in
na Resniku. Med najbolj znanimi kamnolomi so še Josipdol in Oplotnica (granodiorit) in
Cezlak (čizlakit). Pohorske kamine se uporabljajo za kritje streh (predvsem metamorfne
kamnine), za obloge, tlakovanja (granodiorit) in spomenike (Šerbelj, 1992). Geološko spada
Pohorje k Vzhodnim Alpam. Reka Drava teče med Rušami in Mariborom ob dislokaciji
oziroma po tektonskem jarku v smeri zahod-vzhod, pri Mariboru pa spremeni smer in teče ob
tektonski črti, vzdolž katere so dvignjene Slovenske gorice.
Vzhodne Alpe, katerih del je vzhodno Pohorje, so zgrajene iz metamorfnega kompleksa, skozi
katerega mestoma predirajo magmatske kamnine. Na te kamnine so bili odloženi terciarni
sedimenti. Na obrobju Vzhodnih Alp s Panonskim bazenom, izdanjajo ponekod posamezne
krpe permotriasnih, zgornjetriasnih in zgornjekrednih sedimentov (Tolmač lista Maribor,
1989).
Pohorska serija sestoji iz različkov gnajsa, v zgornjem delu pa nastopa blestnik. Med različki
gnajsa prevladuje muskovitno-biotitni gnajs, poleg njega pa se pojavljajo še protasti gnajs,
očesni gnajs in levkokratni gnajs. Pogosti so medsebojni prehodi, v zgornjem delu serije
najdemo tudi prehode v blestnik. V spodnjem delu serije se pojavljajo leče eklogita, v
zgornjem delu pa v obliki pasov in leč mestoma nastopa amfibolit. Na jugovzhodnem in
vzhodnem Pohorju so pogoste plasti marmorja in leče kvarcita (Tolmač lista Maribor, 1989).
Poleg naštetih različkov nahajamo v pohorski seriji še diaftorit (filonit), ki se pojavlja v
posameznih zonah. Predstavlja naknadno spremenjene različke pohorske serije, predvsem
gnajsa in blestnika (Tolmač lista Maribor, 1989). Območje pohorske planote in dolina reke
Bistrice sta zgrajena iz tonalita. Zreško in Bistriško Pohorje sta zgrajena iz biotitnomuskovitnega blestnika in gnajsa, severno od Slovenske Bistrice pa se vleče pas serpentinita.
Hočko in Slivniško Pohorje sta zgrajena iz gnajsa, ki ga prekinjajo ozki pasovi marmorja in
kvarcita. Na območju Zgornje Polskave, Frama in Polane se nahaja diaftorit. Ruško Pohorje je
prav tako zgrajeno iz gnajsa, ki ga na vzhodu prekinjata pasova amfibolita in kloritnoamfibolovega skrilavca. Slednji na zahodu prehaja v diaftorit. Miocenske sedimentne
kamnine se nahajajo južno od Lovrenca na Pohorju in jugovzhodno od Ruš. Terciarne
sedimente najdemo na južnem robu proučevanega območja. Kvartarni sedimenti so razviti v
obliki različnih naplavin, največ jih je v Dravski dolini (Tolmač lista Maribor, 1989).
Karbonatne kamnine na proučevanem območju najdemo le na Brinjevi gori. Po klasifikaciji
spadajo k sivemu dolomitu (Tolmač lista Maribor, 1989).
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Karta 3: Geološka karta proučevanega območja

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GZS, 2010

Grafikon 1: Delež kamnin na proučevanem območju
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Slika 3: Opuščen peskokop na pobočju Brinjeve gore

Foto: Matej Jančič, 2010.

Slika 4: Kamnolom Cezlak

Foto: Matej Jančič, 2010.
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Slika 5: Destrukcijski rečno-denudacijski relief

Foto: Matej Jančič, 2010

Relief je pokrajinski element, ki daje slovenskim pokrajinam poseben pečat. Z nadmorsko
višino, naklonom površja, ekspozicijo in svojo izoblikovanostjo odločilno vpliva na druge
naravne prvine, pomembno usmerja prometnice, vpliva na lego in obliko naselij ter deluje
celo na gibanje prebivalstva (Ogrin, Plut 2009). Po genezi spada vzhodno Pohorje k rečnodenudacijskemu tipu reliefa. Takšen tip reliefa se izoblikuje na vododržnih kamninah.
Destrukcijski rečno-denudacijski relief, ki je rezultat erozije in denudacije, prevladuje na
večini vzhodnega Pohorja. Za njega je značilno prepletanje dolin in slemen (Ogrin, Plut,
2009). Intenzivnost mehaničnega preperevanja je odvisna od kamninske podlage in vmesnih
dolin (Ogrin, Plut, 2009).
Akumulacijski rečno-denudacijski relief nastane z akumulacijo prenesenega gradiva (proda,
peska, gline, melja). Pojavlja se v Dravski dolini in ob vznožju Podpohorskih goric ob reki
Dravinji, Oplotnici in Bistrici.
Najverjetneje je v času pleistocena poledenitev zajela tudi najvišje predele Pohorja med Roglo
in Žigartovim Vrhom (Natek, 2007), tako da lahko govorimo tudi o ledeniškem tipu reliefa.
Kraški tip površja zasledimo na Brinjevi gori. Kraški in ledeniški tip površja predstavljata
zanemarljiv delež proučevanega površja. Glede na morfološki tip površja spada 17 % površja
med ravnine, 83 % pa med hribovja. Povprečna nadmorska višina znaša 877 m in je za 320 m
višja od povprečne nadmorske višine v Sloveniji. Najnižja točka preučevanega območja leži
na nadmorski višini 237 m najvišja na 1516 m.
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Karta 3: Nadmorske višine na proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, 2010

Slika 6: Pogled iz perspektive na proučevano območje

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, 2010

Poleg nadmorske višine na temperaturo zraka vplivajo tudi vbočene in izbočene reliefne
oblike. V vbočenih reliefnih oblikah se zaradi težnosti kopiči hladnejši zrak. Ta povzroča
nižje minimalne temperature, večji temperaturni razpon in pogostejše pojavljanje slane in
megle, kar vpliva na zmanjšanje vidljivosti in manjšo vetrovnost. Za izbočene reliefne oblike
so značilni višja minimalna temperatura, manjši temperaturni razpon, redkejše pojavljanje
slane in megle ter boljša prevetrenost z močnejšimi vetrovi (Hočevar, 1982).
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Proučevano območje lahko razdelimo na dve temeljni reliefni enoti: Dravsko dolino in
Pohorsko hribovje.
Dravska dolina je pokrajina ob Dravi, ki v alpski smeri povezuje Celovško kotlino in
Dravsko polje. Na območju vzhodnega Pohorja se nahaja le spodnja Dravska dolina.
Pokrivajo jo debele plasti fluviglacialnih nanosov, ki so bili razrezani v široke terase. Za
oblikovanje sedanjega površja v Dravski dolini je bila najpomembnejša kvartarna doba. V
pleistocenu je Drava v debelih količinah nasula prod, ki ga je prinašala izpod ledenika v
Celovški kotlini. Akumuliran material je sestavljen pretežno iz proda (70 %), peska (20 %) in
peščene gline (10 %). Vzdolž doline so se izoblikovali štirje terasni nivoji. Višje terase so po
večini bolj obsežne kot nižje, ki spremljajo Dravo le v ozkem pasu. Višinska razlika med
najvišjo teraso in gladino Drave se znižuje ob toku navzdol in znaša pri Fali 44 m in pri
Mariboru (Studenci) 30 m. Drava je ponekod prerezala pleistocenski nasip do predkvartarne
osnove. Tako so starejše kamnine vidne v dravski strugi tudi na mesth, kjer je na obeh straneh
široka prodna terasa (Hočevar, 1996 ).
Na zmanjšanje rečne erozije, ki jo povzroča Drava, so vplivala po drugi svetovni vojni
zgrajena akumulacijska jezera, ki so zmanjšala strmec. Strma in gozdnata pobočja Pohorja se
spuščajo neposredno v strugo in ponekod dosežejo 600–800 m višine (Hočevar, 1996 ).
Vzhodno Pohorje je zaobljeno, kopasto in v osrednjem delu planotasto hribovje. Osrednji del
predstavlja vzhodnopohorska planota, ki leži med Roglo, Klopnim Vrhom, Žigartovim vrhom
in Velikim Vrhom. Nadmorske višine planote se gibljejo med 1200 in 1300 m. Planota se na
severnem robu strmo prevesi v doline Radoljne, Lamprehtovega potoka in Lobnice, na jugu
pa v dolino Oplotnice. Zaradi zmanjšanega odtoka je površje mokrotno in pokrito s številnimi
barji. Vzhodno od Žigartovega vrha se razvodno sleme preko Habakuka počasi spušča proti
severovzhodu, kjer se med Radvanjem in Razvanjem konča. Vodotoki so Pohorje razbrazdali
v vse smeri in pogojno lahko govorimo o radialnem vodnem omrežju, ki ima povirje v
osrednjem delu Pohorja, med Ribniškim vrhom in vzhodnopohorsko planoto. Zaradi velike
količine padavin, ki so vplivale na erozijsko moč potokov, je nastalo veliko grap. Največjo na
vzhodnem predelu Pohorja predstavlja Oplotniška grapa, ki se je zajedla do 350 m globoko.
Na jugovzhodnem Pohorju so pobočja najmanj strma. Največje strmine srečamo ob Lobnici
na stopnji, ki predstavlja stik tolanita in magmatskih kamnin, pod Bojgatom. Tu ob 40 m
visokem slapu Šumik dosegajo pobočja naklone do 41°. Pleistocenska poledenitev je na
Pohorju segala domnevno do 1300 m, na vzhodnem Pohorju celo nekoliko niže. Takratna
akumulacija je površje na debelo pokrila z drobirjem. Obseg in intenzivnost usadov povečuje
količina padavin, ki je ob poletnih nevihtah zelo velika. Usadi in zemeljski plazovi se
najpogosteje pojavljajo v skrilavcih, peščenjaku in grušču oziroma na kvartarnih naplavinah.
Nekdanji kolovozi so prav tako pospeševali erozijo. Danes se je jarkovna erozija zaradi
izgradnje cest in manjšega odvažanja lesa po strminah zelo zmanjšala. Na Pohorju so nastale
značilne poti – kolobarji, ki so lahko globoki tudi do nekaj metrov. V podgorju pohorski
potoki nimajo več tako velike transportne moči, zato so obilno nasipavali. Tu so nastali
številni vršaji. Največji vršaj na vzhodnem Pohorju je naredila Radoljna. Na vršaju je nastalo
naselje Lovrenc na Pohorju. Vršaje so ustvarili še Dravinja, Bistrica, Polskava, Hočki potok in
Lamprehtov potok (Žiberna, 1996 ).
Kemična erozija močno zaostaja za denudacijo in erozijo. V kisli prsti bi bili dobri pogoji za
kemično raztapljanje, a je karbonatov malo. So le drobni vložki v metamorfnih kamninah
(Gams, 2008).
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Za območje proučevanja smo izdelali tri profile nadmorskih višin. Profil sever-jug (slika 7 )
se na jugu počasi vzdiguje proti vzhodnopohorski planoti in se nato zelo strmo spusti proti
Dravski dolini. Profil vzhod-zahod (slika 8) nam kaže enakomerno padanje nadmorskih višin
proti Dravskemu polju. Profil po vzhodnopohorski planoti (Slika 9) se zaradi doline Ljubnice
znižuje, nato pa se dvigne v razvodni hrbet, ki se najprej počasi znižuje do Ledinekovega
Kogla, nato pa se strmec močno poveča ter zopet zmanjša, ko prečka Dravsko polje.
Karta 4: Potek profilov

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Slika 7: Profil skozi proučevano območje v smeri sever-jug
Profil v smeri sever-jug
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Slika 8: : Profil skozi proučevano območje v smeri zahod-vzhod
Profil v smeri zahod-vzhod
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Slika 9: Profil skozi vzhodnopohorsko planoto in razvodnico
Profil po grebenu
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Karta 5: Relativne nadmorske višine na vzhodnem Pohorju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, 2010
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Geomorfološko kartiranje Pohorja je razkrilo veliko število plitvih kotanj, za nekaj metrov do
nekaj deset metrov globoko zajedenih v okoliško površje. Po izoblikovanosti, nastanku in legi
so te nivacijske kotanje iz zadnje ledene dobe rezultat različne intenzivnosti procesov
preperavanja in odnašanja zaradi razlik v debelini snežne odeje. Doslej najdeno število
nivacijskih kotanj na osrednji pohorski uravnavi in v povirju potokov, ki se od te uravnave
raztekajo, znaša 59. Zlasti dna nivacijskih kotanj na osrednji pohorski uravnavi imajo zelo
majhen naklon in s tem otežen odtok padavinske vode, zato so skoraj v vseh visoka barja.
Spodnji rob kotanj ponekod predstavlja izrazit konveksni pregib. Najnižje so spodnji robovi
kotanj v povirju Bistrice na nadmorski višini 900–1150 m (Natek, 2007).
Zaprte nivacijske kotanje imajo zaradi zadrževanja hladnega zraka vpliv na mikroklimatske
razmere, posamezne kotanje pa zaradi svoje velikosti ustvarjajo že svoje topoklimate. Vendar
imajo manjši potencial za ohlajanje, ker nimajo sklenjenega oboda.
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2.2.2. Pedogeografske in biogeografske značilnosti vzhodnega Pohorja
Karta 6: Pedološka karta vzhodnega Pohorja

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 1: Površina in delež prsti na proučevanem območju

Prsti na Pohorju spadajo v združbo prsti na nekarbonatnih kamninah. Značilnost teh je, da se
pojavlja večja ali manjša zakisanost, ki je posledica pomanjkanja baz. Velika pestrost kamnin
povzroča na kratkih razdaljah veliko spremenljivost prsti, ki pa se ločijo le v drobnem. Razen
kamnin vplivata na fizikalne lastnosti prsti predvsem naklon in ekspozicija. Najmlajša in
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najplitvejša prst je ranker, ki je omejen na manjše površine na večjih strminah. Tu je razvoj
zaradi erozije oviran. Rjavi ranker je bolj razširjena različica, pri kateri so tla globlja, delež
humusa pa večji. Zelo pogosta je tudi distrična rjava prst, ki je globlja. Ta prst nudi drevesnim
vrstam in kulturnim rastlinam boljše rastiščne pogoje. Kislo reakcijo povzroča pomanjkanje
kalcija in magnezija. Na kremenovih peščenjakih in blestnikih je ta prst zaradi razpadlega
drobirja lažja, na glinastih in ilovnatih nekarbonatnih kamninah pa zaradi večje primesi
glinastih delcev težja. Ko tla niso preveč kisla, se ob obilici padavin glinasti delci izpirajo v
nižje horizonte. V tem primeru govorimo o lesivirani rjavi prsti. Pod iglavci in mahom
srečujemo podzolirano prst. Na južnih ekspozicijah in ob vznožju Ruškega Pohorja se
nahajajo regosoli. Velik delež sljude omogoča večjo vsebnost kalija. Zaradi toplih prisojnih
leg je to območje znano po pridelovanju kvalitetnega vina ritoznojčan. Večji delež karbonatov
se pojavlja na prsteh, ki ležijo na redkih apneniških zaplatah na Pohorju. Na območju visokih
pohorskih barij se pojavlja šotna prst, na katero je vezana tudi specifična vegetacija, predvsem
šotni mah. Debelina prsti se razlikuje že na kratke razdalje. Na ravnih slemenih in položnih
pobočjih je prst debela, na strmih legah v grapah pa zelo tanka. Na nekaterih mestih v grapah
Oplotnice, Ljubnice in Radoljne prihaja na površje celo geološka osnova. Velika pestrost prsti
v drobnem vpliva tudi na različno uspevanje kulturnih rastlin. Na peščenih prsteh bolje
uspevajo rž, oves in krompir, na ilovnatih pa pšenica in koruza. Kjer so v višjih, bolj
namočenih območjih, izsekali gozd, so nastala zamočvirjena območja, kar je oteževalo
ponovno pogozdevanje. Na kvartarnih sedimentih v podgorju se zaradi naplavine iz različnih
kamnin pojavlja zelo rodovitna prst, ki je bila poleg ugodnejše lege mikavna že za najstarejšo
poselitev (Žiberna, 1996 ).
Pedološka sestava Dravske doline je raznolika. Debelina preperine na osnovi, v kateri se
mešajo različni metamorfni, eruptivni in apneniški prodniki, ni velika, vendar so terase zaradi
razmeroma ugodne prsti v velikem delu spremenjene v obdelovalne površine. Le mlajše
terase, katerih osnova je iz slabo sprejetega proda in so zato bolj suhe, so za njivskotravniško zemljišče manj ugodne. Ob Dravi so zastopane obrečne in evtrične prsti. Zaradi
slednjih je spodnja Dravska dolina pomembno poljedelsko-sadjarsko območje (Hočevar, 1996
).
Na območju vzhodnega Pohorja se distrična prst nahaja na 51 % površja, sledi ji ranker z
22 % površine, ki ga najdemo na Ruškem Pohorju, Lobnikovem vrhu in severno od Klopnega
vrha ter na Slivniškem Pohorju. Sledi evtrična rjava prst z 8,5 %, ki se nahaja v Dravski
dolini, v okolici Hoč in Škalc. Obrečna prst zavzema 3,5 % površja. Najdemo jo v Dravski
dolini ter v Konjiški in Bistriški kotlini. Rigolana prst predstavlja 3 % območja, sledijo pa ji
šotne prsti z 1 %. Glejne prsti, ki se nahajajo ob prehodu Pohorja v ravninske predele,
zavzemajo le 0,6 % površja.
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Grafikon 2: Delež posameznih tipov prsti na proučevanem območju
Delež (v %)

Prst s svojimi značilnostmi vpliva na izoblikovanje različnih mikroklimatskih tipov. Njena
vloga je večja, kadar ni pokrita ali pa je samo delno pokrita z vegetacijo. To so območja njiv
in trajnih nasadov ter območja rodovitnih prsti in večjih antropogenih posegov. Pomembna
lastnost prsti za nastanek različnih mikroklim je različna toplotna prevodnost. Temperaturne
razmere v prsti so odvisne predvsem od dveh faktorjev: količine vode in količine večjih
kamnitih delcev. Medtem ko voda znižuje temperaturo prsti, jo vsebnost kamnitih delcev
povečuje. Prav tako ima vpliv na višje nočne temperature prizemne plasti zraka humusna
plast prsti. Zaradi tega lahko zeliščna plast vegetacije v gozdu cveti prej kot zeliščna plast
travnikov. Temperaturne razmere v prsti vplivajo tudi na topljenje sveže zapadlega snega ter
pojav zmrzali in žleda (Geiger, 1950).
Čez dan se prst segreva, ponoči pa, ko je zrak nad tlemi hladnejši kot prst, oddaja
akumulirano toploto. Več kot je akumulirane toplote v prsti, višje so nočne temperature zraka
nad tlemi. Največ toplote akumulira prst z granitnimi delci, sledi ilovnato-peščena prst,
srednjo akumulacijo dosega šotna prst, najmanj pa suha peščena prst in mokra peščena prst
(Geiger, 1950).
Do največjih temperaturnih amplitud prizemne plasti zraka prihaja nad peščenimi prstmi,
predvsem zaradi različne vsebnosti vode. Najvišje temperature dosega zrak nad prstjo, bogato
z večjimi granitnimi delci, najnižja temperatura zraka pa se izoblikuje nad glejnimi prstmi
(Geiger, 1950). Poznavanje vpliva prsti na mikroklimatske značilnosti nam pomaga pri
izoblikovanju topoklimatov. Ker na izoblikovanje posameznega tipa prsti vplivajo tudi
klimatske razmere, lahko tip prsti (oziroma sloj podatkov, kot so barva prsti, toplotna
prevodnost, tekstura) pripomore k natančnosti izdelave topoklimatov.
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Karta 7: Gozdne združbe vzhodnega Pohorja

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Grafikon 3: Delež gozdnih združb na proučevanem območju
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Ostalo

Prvotna gozdna sestava Pohorja in proučevanega območja je bila drugačna kakor je današnja.
To nam potrjujejo analize cvetnega prahu, ohranjenega na pohorskih visokih barjih. V 17.
stoletju so Pohorje preraščali bukovo-jelovi gozdovi. Jelka je bila najbolj razširjena na
pobočjih Dravske doline, na vznožju južnih pobočij pa so prevladovali hrastovi gozdovi.
Nastanek obrtnih dejavnosti (steklarstvo, železarstvo, žagarstvo) je korenito izkrčil gozdne
površine: na vzhodnem Pohorju je bilo sredi 19. stoletja posekanih 70 odstotkov gozda.
Krčevine so uporabljali za pašo volov (današnje zamočvirjene planjave) oziroma so na
golosekih pridelovali žito in krompir. Semenu žit so primešali smrekovo seme, kar je
povzročilo nastanek današnjih obširnih smrekovih monokultur (Mlinšek, 1995). Zaradi
plitvosti korenin je vodna retinenca v smrekovih gozdovih manjša, kar je povzročilo
naraščanje hudourniške moči potokov. Nastanek planjav in smrekovih monokultur je prinesel
tudi klimatske spremembe. Vzhodno Pohorje je prav tako kot Slovenija vegetacijsko
prehodno območje, saj prihaja do stika alpskega, predalpskega in panonskega
fitogeografskega območja, kar se kaže v veliki pestrosti vegetacije. Kljub temu večina
območja pripada predalpskemu fitogeografskemu območju (Marinček, 2002).
Pohorje predstavlja eno največjih sklenjenih gozdnih območij v Sloveniji. Potencialna
vegetacija na Pohorju je smrekovo-jelovo-bukov gozd. Današnja sestava Pohorja je zaradi
večstoletnega gospodarjenja z njim bistveno spremenjena. Čisti iglasti gozdovi zavzemajo
skoraj tri četrtine vse gozdne površine. Vendar je bila na Pohorju še v srednjem veku
poglavitna gozdna vrsta bukev. Ta je oglarjem, pa tudi fužinarjem in steklarjem dajala
kvalitetnejši in cenejši les. Posekane čistine ali novine so ob nekajletni uporabi za
poljedelstvo običajno pogozdovali zgolj s smreko, ki je rasla precej hitreje od listavcev. Ob
upoštevanju, da so bili nekateri gozdovi do 20. stol. večkrat na golo posekani, ni čudno, da se
je sestava pohorskih gozdov tako močno spremenila.
K pestrosti gozdnega vegetacijskega pokrova v glavnem pripomorejo vsi fizično-geografski
elementi, najbolj pa podnebje, ki odreja conalnost rastlinskega pasu. S klimo je neposredno
povezan relief, ki na vegetacijo vpliva z nadmorsko višino, lego, naklonom in ekspozicijo.
Horizontalno in vertikalno pasovitost prekinajajo geološko-pedološke in vodne razmere.
Slednje vplivajo na rastlinstvo, predvsem v povezavi z izoblikovanostjo reliefa in kamninsko
podlago, kjer je vodni odtok otežen in podtalnica blizu površja (Repe, 2007).
Pohorje porašča acidofilni gozd bukve in belkaste bekice (Luzulo-Fagetum), ki nad 900 metri
prehaja v gorski gozd bukve in belkaste bekice (Luzulo-Fagetum montanum). V hladnejših
legah je temu primešana še jelka, ki oblikuje značilne jelovo-bukove gozdne združbe (LuzuloAbiati-Fagetum prealpinum). V najvišjih legah na Pohorju se nahaja gozdna združba smreke
in gozdne bekice (Luzulo-Silvaticae-Piceetum), ki jo na vlažnih in zakisanih tleh zamenja
združba jelke s trokrpim mahom (Bazzanio-abietetum). V ozkih grapah se tik ob potokih
nahajata siva jelša in gorski javor (Alno-acceretum). Na območju severno od Bajgota se ob
slapu Šumik nahaja okoli 20 ha veliko območje pohorskega pragozda, ki je zaščiten kot
gozdni rezervat. Le tu še najdemo gozdne združbe, ki kažejo na nekdanjo sestavo gozda.
Prevladujejo bukev, javor, smreka in jelka. Posebnost tega območja je terciarni relikt,
nenavadni kamnokreč (Saxifraga paradoxa). Na razširjenost listavcev jo razen gospodarskih
razmer vplivale tudi naravne. Listavci so se ohranili zlasti na težjih prsteh in večjih strminah,
od koder je bilo težje odvažati debla posekanih dreves.
Obsežne krčevine na vrhovih Pohorja (frate) ali planje še danes namenjajo pašništvu. Na
planjah raste arnika (Arnica Montana), Panonski svišč (Gentiana Pannonica), baloh ali volk
(Nordus strica), brusnica (Vacinum vitis-idaea), borovničevje (Vacinum myrtillus). Na
27

vlažnem barjanskem svetu srečamo pritlikavo rušje (Pinus mughos), žužkojedo rosiko
(Drasera rotundifolia), mrzličnik (Menyanthes trifolia), navadno resje (Calluna vulgaris),
Mahovnico (Vacnimum oxycossos), rožmarinko (Andromeda polifolia) in rjasti sleč
(Rhodadendron ferugineum).
Karta gozdnih združb prikazuje potencialno gozdno vegetacijo na posameznih področjih. Za
topoklimatske raziskave tega sloja podatkov ne potrebujemo. Seveda pa so podatki o gozdnih
združbah pomembni za ustvarjanje slike o proučevanem območju in časovnih spremembah
topoklimatskih značilnosti.
Slika 10: Smrekova monokultura

Foto: Matej Jančič, 2010.

Dejanska drevesna sestava na Pohorju zaradi antropogenega vnosa precej odstopa od
potencialne vegetacije. Smrekove monokulture so zaradi človeške želje po hitrem zaslužku
nadomestile naravno vegetacijo. Slika 10 prikazuje smrekovo monokulturo v bližini Lukanje.
Zaradi klimatskih sprememb – višanja temperature, povečanja ekstremov in lubadarja, so
sestoji smrek v današnjem času v veliki nevarnosti.
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2.2.3. Hidrogeografske značilnosti vzhodnega Pohorja
Karta 8: Hidrološka karta območja

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Na Pohorju se je zaradi dolin in ravnin, ki ga obkrožajo, razvilo zelo razvejano radialno
hidrografsko omrežje: osrednji del povirja pohorskih potokov se nahaja na območju med
vzhodnopohorsko planoto in Veliko Kopo. Drugo največje porečje ima Dravinja, v katero se
izlivajo vsi potoki jugovzhodnega Pohorja. Več manjših potokov se izliva neposredno v
Dravo. Pohorski potoki imajo visoko vodo v pomladanskih mesecih (taljenje snega) in jeseni
(sekundarni padavinski maksimum). Vendar se lahko pretok bistveno poveča tudi ob poletnih
plohah. Zaradi velike količine padavin so potoki zelo vodnati, kar dokazujejo tudi močna
linijska erozija in relativno globoke grape. Hudourniški značaj pohorskih potokov je viden
zlasti ob močnejših nevihtah. Veliki energetski potencial so z mlini in žagami izkoriščali že v
preteklosti. Razen energetskega potenciala imajo pohorski potoki velik potencial pitne in
tehnološke vode (Žiberna, 1996 )
Osrednji vodotok v regiji je reka Drava. Izvira na Tablaškem polju, na vzhodnem Tirolskem v
Italiji. Do Maribora obsega porečje Drave 13 445 km2. Ozka dravska struga med
Dravogradom in Mariborom ima povprečen padec 1,36 %. Srednji letni pretok Drave pri
Mariboru znaša 297 m3/s. Močni poznopomladanski in poletni nalivi ob istočasnem močnem
taljenju snega v Alpah vplivajo, da je največji povprečni mesečni pretok Drave pri Mariboru v
poletnih mesecih. Zaradi obilja padavin in prevladujočih neprepustnih kamnin imajo pritoki z
vzhodnega Pohorja veliko vode (Žiberna, 1996 ).
V preteklosti je imela Drava pomembno transportno vlogo. Z izgradnjo hidroelektrarn je bila
prometna pot prekinjena, izkoriščena pa je bila bogata hidroenergetska vrednost Drave, ki
temelji na ugodnih geomorfoloških značilnostih, geološki primernosti, velikem strmcu, veliki
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vodnatosti in specifičnem vodnem režimu, saj ima Drava visoke pretoke v času, ko imajo
druge slovenske reke že poletni minimum pretoka. Izgradnja hidroelektrarn na Dravi je imela
tudi druge posledice. Pod vodno gladino so izginile mnoge kulturno-geografske in etnološke
znamenitosti ter dravske čeri in brzice. Odpadne vode so zmanjšale prosojnost. Povečala se je
zamegljenost ter zvišala relativna vlažnost zraka (Hočevar, 1995 ).
Slika 11: Dravska dolina

Foto: Matej Jančič, 2010

Slika 12: Potok Verna

Foto: Matej Jančič, 2010
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2.2.4. Klimatske značilnosti vzhodnega Pohorja
Po Kopenovi klimatski klasifikaciji ima večina Slovenije zmerno toplo vlažno podnebje s
toplim poletjem. Pri podrobnejši podnebni členitvi pride poleg lege v zmernih geografskih
širinah in precejšnje višinske razčlenjenosti površja do izraza tudi prehodnost slovenskega
ozemlja med Alpami in Dinaridi ter Sredozemljem in Panonsko kotlino (Ogrin, Plut, 2009).
Na našem območju prihaja zaradi tega do stika gorskega (montanskega, alpskega) in
celinskega (kontinentalnega, panonskega) podnebja (Ogrin, 1996).
Na našem območju tako prihaja do stika treh podnebij: gorsko podnebje nižjega gorskega
sveta (vzhodnopohorska planota, višji del razvodnega hrbta) prehaja v zmerno celinsko
podnebje osrednje Slovenije (večina vzhodnega Pohorja). Slednje podnebje se stika z zmerno
celinskim podnebjem vzhodne Slovenije (obpanononskim podnebjem), kamor lahko uvršamo
Dravsko dolino od zavoja pri Fali navzdol, Dravsko polje in Podpohorske gorice.
Za gorsko podnebje nižjega gorskega sveta je značilno, da je povprečna temperatura
najhladnejšega meseca manj kot –3 °C in najtoplejšega več kot 10 °C. Podnebje nižjega
gorskega sveta sega do zgornje gozdne meje. Za zmerno celinsko podnebje je značilno
prepletanje celinskih podnebnih značilnosti z gorskimi in sredozemskimi ter stopnjevanje
celinskosti od Alp in visokih dinarskih planot proti vzhodu. Zmerno celinsko podnebje
osrednje Slovenije ima omiljen celinski padavinski režim z viškom padavin jeseni in
povrečno letno količino padavin od 1000 do 1300 mm. Zmerno celinsko podnebje vzhodne
Slovenije ali obpanonsko podnebje ima gričevnat in nižinski svet na vzhodu Slovenije. Ima
najbolj celinski temperaturni in padavinski letni režim. Nižine se poleti zelo segrejejo, pozimi
pa ohladijo. Spomladanske temperature so na ravni jesenskih ali celo nekoliko nižje. Za
slovenske razmere imajo te pokrajine malo padavin: od 1000 do 1300 mm (Ogrin, Plut 2009).
Podnebje na vzhodnem Pohorju oblikujejo naslednji dejavniki: hribovit značaj, lega na
prehodu subalpske v subpanonsko Slovenijo, kotline in doline na obrobju, v katerih se ob
mirnem in jasnem vremenu pojavlja toplotni obrat, ter zatišna lega v zaledju alpsko-dinarske
pregrade in Posavskega hribovja, na katerih se ob prihodu fronte izloči večji delež padavin
(Žiberna, 1996).
V hriboviti pokrajini z redko mrežo meteoroloških postaj si pri obravnavi spreminjanja
temperature z višino pomagamo z vertikalnimi temperaturnimi gradienti.
Temperaturni obrat se pojavlja v Dravski dolini vse do Maribora, kjer se pozimi lahko
pojavita celo dve inverziji. Prva prizemna se nahaja na višini okoli 350 m, druga subsidenčna
pa je izrazitejša, in sicer na višini 900 m, kjer so temperature tudi do 6 stopinj višje od tistih
na dnu Dravske doline. Take temperaturne razmere puščajo v pokrajini vrsto posledic. Za
vegetacijo so pomembni datumi temperaturnih pragov, ki označujejo začetke in konce
vegetacijske dobe (10 °C) ter trajanje le-te. Vegetacijska doba se na vzhodnopohorskem
vznožju prične v tretji dekadi aprila, na vrhovih Pohorja pa šele v prvi polovici junija. Konec
vegetacijske dobe se z nadmorsko višino manj spreminja in v glavnem pade v prvo polovico
oktobra. Vegetacijska doba ob vznožju Pohorja traja od pet do šest mesecev, v Šmartnem na
Pohorju pet mesecev, na vrhovih Pohorja pa le tri mesece. Cvetenje češenj, košnja sena in
žetev nastopajo do višine 900 metrov le za en teden kasneje od tistih na višini 400–500 m.
Hkrati pas v višini od 1000 do 1100 m zaostaja za dva do tri tedne za tistimi na višini 800–
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900 m. Nadmorska višina okoli 900 m torej predstavlja vidno klimatsko ločnico, s čimer se
potrjuje vpliv inverzije na tej višini. Tudi zgornja meja agrarne poselitve je redko segala nad
te višine (Žiberna, 1996).
V klimatskem pogledu Dravska dolina ni enotna. Na klimatsko diferenciacijo vplivajo
zahodno-vzhodna usmerjenost doline, kotlinski značaj osrednjega dela doline, hribovitost
Pohorja in Kozjaka, zajezenost Drave, soseščina hladnejše kontinentalne Celovške kotline z
alpskimi podnebnimi vplivi ter vplivi subpanonskega podnebja z vzhoda (Hrvatin, 1996).
Vplivi Celovške kotline se čutijo predvsem pozimi, ko proti vzhodu odtekajo hladne zračne
mase, ki učinkujejo najbolj na dnu doline, vendar je v spodnjem delu Dravske doline vpliv
zelo zmanjšan. Dolinski relief v srednji Dravski dolini pospešuje temperaturno inverzijo, ki
povečuje zamegljenost in pozne pomladanske pozebe. Spodnja Dravska dolin leži na prehodu
med celinskim alpskim in celinskim subpanonskim podnebjem. Z vzhoda prihajajo panonski
vplivi, ki se bolj kot v temperaturah odražajo v padavinah. Omejeni so na dolinsko dno in na
vznožje Pohorja. Slednji omogočajo sadjarstvo in ponekod v gričevnatem svetu tudi
vinogradništvo ( Hrvatin, 1996).
Karta 9: Lokacija meteoroloških postaj na proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010
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2.2.4.1. Sončno obsevanje in energija sončnega obsevanja
Sončno obsevanje je glavni zunanji vir energije, ki je potrebna za procese na Zemlji. Glavna
parametra obsevanja sta dolžina obsevanja in količina prejete energije, ki sta prostorsko in
časovno spremenljiva. Zaradi majhnih dimenzij v Sloveniji ni velike razlike v astronomskih
pogojih obsevanja (Hočevar, 1982).
Parameter trajanja sončnega obsevanja pove, koliko časa je Sonce neovirano obsevalo
določen kraj. Izražen je v urah. Nanj najbolj vplivajo okoliški relief, letni čas, ki je bolj
pomemben v neekvatorialnih območjih, in oblačnost ter meglenost. V zimskem času v
konkavnih reliefnih oblikah, tj. kotlinah in dolinah, lahko nastaja temperaturna inverzija, ki
zmanjšuje trajanje sončnega obsevanja (Hočevar, 1982). Podatki so bili preračunani na
matematični horizont in so brez vpliva reliefa in s tem odvisni le od astronomskih in
meteoroloških razmer, zato nam lepo ponazarjajo regionalne razlike kot posledico različnih
režimov oblačnosti oziroma zamegljenosti, zanemarjen pa je v Sloveniji zelo pomemben vpliv
reliefa. Na našem območju izvajajo meritve dolžine trajanja sončnega obsevanja na
mariborski meteorološki postaji. Največje povprečno število ur sončnega obsevanja dobi
Maribor julija (243 ur), najmanje decembra (56 ur). Povprečno število ur sončnega obsevanja
enakomerno narašča od januarja do julija in nato enakomerno pada do decembra, kar nam tudi
prikazuje grafikon 4.
Iz zemljevidov o povprečnem trajanju sončnega obsevanja (Karte 10-13) razberemo, da imajo
višji predeli Pohorja (pohorska planota, razvodni hrbet) v jeseni in pozimi daljšo dolžino
trajanja sončnega obsevanja. Velik vpliv na takšne razlike ima radiacijski tip oblačnosti.
Radiacijsko vreme s stabilnim ozračjem nastane predvsem pozimi. Takrat po kotlinah in
deloma nižinah nastaneta megla in nizka oblačnost, ki se lahko zadržita ves dan. V krajih, ki
so nad meglo, je v takih razmerah jasno (Ogrin, 2009).
Za kotline in doline je od leta do leta pozimi značilna tudi zelo velika spremenljivost v
osončenosti. Ugodnejše razmere, zlasti pozimi, so v vzpetem svetu nad kotlinami in
ravninami, ki ležijo nad inverzijskim pasom in zimskimi meglami, hkrati pa je dovolj
oddaljen od gorskega sveta, da ni pod vplivom poletne konvekcijske oblačnosti (Ogrin, 2009).
Po delitvi Slovenije glede na osončenost spadata Dravska dolina in Dravsko polje h kotlinam
in ravninam kontinentalne Slovenije. Po količini osončenosti lahko sem prištejemo še
Podpohorske gorice. Za to območje je značilno, da letno večinoma prejmejo pod 1800 ur
sončnega obsevanja. Pozimi je več kot 1/3 dni brez sončnega obsevanja, največ jasnih dni je
poleti in jeseni, najmanj pa pozimi. Ostali del vzhodnega Pohorja pa spada v vzpeti svet v
kontinentalni Sloveniji. Za to območje je značilno, da letno prejme od 1800 do 2000 ur
sončnega obsevanja, ima okoli 50–70 jasnih in okoli 120 oblačnih dni letno in je izven kotlin
in ravnin (Ogrin, 2009).
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Energija sončnega obsevanja je odvisna od astronomskih, meteoroloških in topografskih
parametrov. Astronomski in topografski parametri so časovno nespremenljivi, medtem ko so
meteorološki v prostoru in času spremenljivi. Reprezentativne vrednosti lahko pridobimo le s
podatkovnim nizom daljУega obdobja opazovanj. Energijo sončnega obsevanja izražamo s
kWh/m2, ki jo prejme element poljubno ležeče ploskve v določenem časovnem obdobju
(Hočevar, 1982). Relief je zelo pomemben dejavnik sončevega obsevanja. Največji vpliv na
obsevanje imata naklon in usmerjenost pobočij. Največ energije prejmejo prisojna pobočja z
jugozahodno usmerjenostjo, najmanj pa osojna pobočja (Ogrin, 1995). V povprečju je
energija, ki jo prejmejo severna pobočja v Sloveniji, za dobrih 13 % manjša od energije južnih
pobočij. Energija sončnega obsevanja na meteorološki postaji Maribor sovpada z grafom o
povprečni dolžini trajanja sončnega obsevanja. Največ energije, 158 kW/m2, prejme Maribor
julija, najmanj pa januarja, – 23kW/m2.
Podatkov iz meteorološke postaje Maribor ne moremo aplicirati na celotno območje. Vzrok za
to je pestrost reliefa. Za proučevanje prejete energije smo zato v nadaljevanju uporabili sloj
podatkov za prejeto energijo kvaziglobalnega sončnega obsevanja.
Pri izračunu je ob astronomskih in meteoroloških dejavnikih upoštevan tudi relief, in sicer
osenčenost ter naklon in ekspozicija površja (Ogrin, Plut, 2009).
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Karta 10: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – pomlad

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Karta 11: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – jesen

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010
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Karta 12: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – poletje

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Karta 13: Povprečno trajanje sončnega obsevanja – zima

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010
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Preglednica 2: Povprečno število ur sončnega obsevanja v Mariboru med leti 1971-2002

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 2004.

Grafikon 4: Povprečno število ur sončnega obsevanja v Mariboru med leti 1971-2002

Čas (v h)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 2004.

Preglednica 3: Energija sončnega obsevanja v Mariboru med leti 1971-2002

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 2004.

Grafikon 5: Energija sončnega obsevanja v Mariboru med leti 1971-2002

kWh/m2

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 2004.
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2.2.4.2. Temperaturne značilnosti proučevanega območja
Prostorsko razporejanje temperature zraka v Sloveniji je odvisno od reliefnih danosti, vpliva
morja in rabe površja. Od reliefnih dejavnikov izstopata višinska struktura in konkavnost
površja. Z naraščanjem višine se temperature na splošno znižujejo povprečno po stopnji –
0,53 °C/100 m. Kotline in doline imajo zaradi temperaturnega obrata nižje minimalne
temperature. Južno usmerjena pobočja so toplejša od severno usmerjenih. Izpostaviti moramo
tudi vpliv urbaniziranih površin, kjer so temperature zaradi antropogenih virov toplote in
posebnih toplotnih lastnosti mesta višje kot v okolici.
Za območje proučevanja je značilna podnebna višinska pasovitost. Pasovi, ki se pojavijo, so
sledeči: dna dolin, kotlin in kraških depresij, termalni pas, hribovski pas (do 800–850 m) ter
nižji ( 1200–1250 m) in višji gorski pas ( 1550–1600 m). Inverzijska območja dolin in kotlin
imajo za okoli 1 °C nižjo povprečno temperaturo in za okoli 2 °C nižjo povprečno minimalno
temperaturo, kakor enako visoko ležeči kraji zunaj kotlin in dolin. Trenutne temperaturne
razlike so odvisne od jakosti inverzije in lahko presegajo 10 °C. Termalni pas je eden izmed
podnebno najugodnejših predelov Slovenije in je zelo pomemben v kmetijstvu. V hribovskem
pasu uspevajo še vse kmetijske kulture, poselitev je gosta, a vedno bolj omejena na prisoje. V
nižjem gorskem pasu prevladujejo samotne kmetije.V višjem gorskem svetu ni več agrarnih
naselij, od kulturnih površin so zastopane redke senožeti.
V osemdesetih letih 20. stoletja je pričela z delom meteorološka postaja Rogla, ki je danes
edina prava pohorska meteorološka postaja. Med sezonskimi temperaturnimi gradienti
opazimo, da je jesen na vseh višinah toplejša od pomladi. Razlike so najmanjše v dolinah.
Pomlad in jesen imata v dolinah enake srednje maksimalne temperature, na najvišjih delih
Pohorja pa so srednji jesenski maksimi zopet višji od pomladanskih (Žiberna, 1996).
Spodnja Dravska dolina je že precej pod vplivom subpanonskega podnebnega tipa s toplimi
poletji. Srednja mesečna temperatura julija znaša v Mariboru 19,6 °C. Po Dravski dolini se
srednja mesečna junijska temperatura zmanjšuje (v Radljah znaša 18,6 °C). Do večjih razlik
prihaja v zimskih mesecih zaradi pritekanja hladnega zraka iz Celovške kotline (Hrvatin,
1996).
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Karta 14: Povprečne januarske temperature med leti 1971-2000

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 4: Površina in delež površja z značilnimi povprečnimi januarskimi
temperaturami med leti 1971 - 2000

Januarske višinske temperaturne razlike so manjše kot julijske. Najnižje povprečne
januarske temperature, od –4 do –2 °C imajo predeli vzhodnopohorske planote med
Klopnim in Žigartovim vrhom. Nekoliko višje temperature, od –2 do 0 °C, imajo nižje
ležeča območja, ki zajemajo kar 74 % površine.

39

Karta 15: Povprečne julijske temperature med leti 1971 in 2000

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 5: Površina in delež površja z značilnimi povprečnimi julijskimi
temperaturami med leti 1971 in 2000

Povprečne julijske temperature imajo zaradi različno velike reliefne energije precejšnjo
amplitudo, saj znaša kar 10 °C. Temperature z višino padajo. Vznožje vzhodnega
Pohorja, Podpohorske gorice in Dravska dolina imajo najvišje julijske temperature
(18–20 °C). Najnižje julijske temperature imajo osrednji deli vzhodnopohorske
planote, (12–14 °C), obrobje planote in razvodni hrbet med Žigartovim vrhom in
Mariborsko kočo pa imata povprečne julijske temperature med 14 in 15 °C.
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Karta 16: Povprečne letne temperature med leti 1971-2001

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 6: Površina in delež površja z značilnimi povprečnimi letnimi
temperaturami med leti 1971-2000

Povprečne letne temperature se na vzhodnem Pohorju gibljejo med 4 in10 °C. Povprečne
letne temperature 4–6 °C imajo vzhodnopohorska planota in višji deli razvodnega hrbta pri
Žigartovem vrhu. Srednje letne temperature med 6 in 8 °C imajo območja pod
vzhodnopohorsko planoto. Največji delež površine (57 %) ima srednjo letno temperaturo od 8
do 10 °C. To so območja Dravske doline, Dravskega polja in Podpohorske gorice.
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Karta 17: Absolutne minimalne letne temperature v obdobju 1971-2001

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 7: Površina in delež površja z značilnimi absolutnimi minimalnimi letnimi
temperaturami med leti 1971 - 2000
Interval ( v °C)
-18 do -21
-21 do -24
-24 do -27

Površina (v Km2) Delež (v %)
51,89
10,38
341,36
68,31
106,45
21,30

Absolutne minimalne letne temperature nam lepo prikažejo območja stekanja in zastajanja
hladnega zraka in območje, kjer se v zimskih mesecih izoblikuje termalni pas. Območja
najnižjih absolutnih minimalnih temperatur se nahajajo na severnem delu Dravskega polja, na
osrednjih predelih vzhodnopohorske planote in v ruški uravnavi na območju dobrav. Najvišje
absolutne minimalne letne temperature so na Zreškem Pohorju, Bistriškem Pohorju ter vse do
Slivniškega Pohorja.
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Podatke o temperaturnih značilnostih na proučevanem območju zbirajo tri meteorološke
postaje. Za primerjavo temperatur med Mariborom in okolico smo vključili še temperature z
meteorološke postaje letališča Maribor. Nadmorske višine posameznih merilnih postaj so
sledeče: letališče Maribor 264 m, Maribor 270 m , Slovenske Konjice 330 m, Šmartno na
Pohorju 785 m. Primerjali smo povprečne, minimalne in maksimalne letne temperature.
Najnižje povprečne letne temperature ima Šmartno na Pohorj; večje povprečne mesečne
temperature ima le v zimskih mesecih, kar nam dokazuje obstoj termalnega pasu. Primerjava
povprečnih temperatur med Mariborom in letališčem Maribor nam dokaže obstoje toplotnega
otoka čez celo leto. Podobno sliko nam poda primerjava minimalnih in maksimalnih
temperatur merilnih mest Maribor in letališča Maribor. Zanimivo je dejstvo, da imajo
Slovenske Konjice od oktobra do februarja višjo minimalno, maksimalno in tudi povprečno
temperaturo kot Maribor. Takšno razliko najverjetneje povzroča hladni zrak iz Celovške
kotline, ki se po Dravski dolini kanalizira do Maribora.
Najnižje maksimalne temperature preko leta ima Šmartno na Pohorju, sledijo mu Slovenske
Konjice in letališče Maribor.

Grafikon 6: Primerjava mesečnih minimalnih, maksimalnih in povprečnih temperatur
na vremenskih postajah na letališču Maribor, Maribor, Slovenske Konjice in Šmartno
na Pohorju med leti 1961–1990
T (v °C)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL
Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.
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Grafikon 7: Povprečne minimalne, povprečne in povprečne maksimalne temperature na
letališču Maribor med leti 1961-1990

T (v °C)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Preglednica 8: Povprečne minimalne, povprečne in povprečne maksimalne temperature
na letališču Maribor med leti 1961-1990
Obdobje
Minimalne
Povprečne
Maksimalne

JAN
-6,1
-1,9
2,2

FEB
-3,5
0,7
5,1

MAR
-0,3
4,6
10,1

APR
3,7
9,3
15,5

MAJ
8,2
14,3
20

JUN
11,5
17,5
23,1

JUL
12,9
19,1
24,9

AVG
12,6
18,2
24,6

SEP
9,8
14,6
20,8

OKT
4,9
9,6
15,4

NOV
0,2
4,1
8,6

DEC
-4
-0,4
5,6

ZIMA
-3,3
1,1
5,8

POM.
7,8
13,7
19,5

POL.
11,8
17,3
23,4

JES.
0,4
4,4
9,9

LETO
4,2
9,1
14,7

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Grafikon 8: Povprečne minimalne, povprečne in maksimalne temperature v Mariboru
med leti 1961-1990

T (v °C)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Preglednica 9: Povprečne minimalne, povprečne in maksimalne temperature v
Mariboru v med leti 1961-1990
Obdobje
Minimalne
Povprečne
Maksimalne

JAN
-4,8
-1,3
2,5

FEB
-2,5
1,1
5,5

MAR
0,7
5,2
10,5

APR
4,9
10
15,4

MAJ
9,2
14,7
20,1

JUN
12,6
17,9
23,3

JUL
14,2
19,6
25,2

AVG
13,8
18,7
24,5

SEP
10,6
15,2
21,1

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.
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OKT
5,8
10,1
15,8

NOV
1
4,5
8,9

DEC
-3
0,1
3,8

ZIMA
-2,2
1,7
6,2

POM.
8,9
14,2
19,6

POL.
12,9
17,8
23,6

JES.
1,3
4,9
9,5

LETO
5,2
9,7
14,7

Grafikon 9: Povprečne minimalne, povprečne in maksimalne temperature v Slovenskih
Konjicah med leti 1961-1990

T (v °C)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Preglednica 10: Povprečne minimalne, povprečne in maksimalne temperature v
Slovenskih Konjicah med leti 1961-1990
Obdobje
Minimalne
Povprečne
Maksimalne

JAN
-4,1
-0,8
2,9

FEB
-2,2
1,2
5,5

MAR
0,9
5
9,9

APR
4,9
9,5
14,8

MAJ
8,9
14,1
19,8

JUN
12,1
17,2
22,9

JUL
13,5
19
25

AVG
13,2
18
24,4

SEP
10,4
14,9
21

OKT
6
10,1
15,6

NOV
1,4
4,7
8,9

DEC
-2,4
0,6
4

ZIMA
-1,8
1,8
6,1

POM.
8,6
13,6
19,2

POL.
12,4
17,3
23,5

JES.
1,7
5,1
9,5

LETO
5,2
9,5
14,6

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Grafikon 10: Povprečne minimalne, povprečne in povprečne maksimalne temperature
v Šmartnem na Pohorju med leti 1961-1990

T (v °C)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Preglednica 11: Povprečne minimalne, povprečne in povprečne maksimalne
temperature v Šmartnem na Pohorju med leti 1961-1990
Obdobje
Minimalne
Povprečne
Maksimalne

JAN
-5,1
-1,8
1,6

FEB
-3,4
-0,3
3,1

MAR
-0,4
2,9
6,6

APR
3,6
7,3
11,4

MAJ
7,8
11,9
16,1

JUN
11
15,1
19,2

JUL
13
17,1
21,4

AVG
12,5
16,5
20,9

SEP
9,9
13,6
17,9

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.
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OKT
5,8
9,2
13,1

NOV
0,4
3,5
6,9

DEC
-3,3
0,2
3,2

ZIMA
-3,0
0,3
3,8

POM.
7,5
11,4
15,6

POL.
11,8
15,7
20,1

JES.
1,0
4,3
7,7

LETO
4,3
7,9
11,8

2.2.4.3. Značilnosti padavin na proučevanem območju
Karta 18: Povprečna letna količina padavin med leti 1961 in 1999

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 12: Površina in delež površja z značilnimi količinami padavin med leti 1971
in 2000

Padavinske razmere na proučevanem območju so učinek vzajemnega vpliva nadmorske višine
in bližine subpanonskega klimatskega območja. Količina padavin se z nadmorsko višino
dokaj pravilno veča, in sicer na vsakih 100 m za okoli 58 mm. Najvišji vrhovi vzhodnega
Pohorja prejmejo med 1300 in 1600 mm padavin. Zaradi subpanonskih klimatskih vplivov
prejmejo vzhodneje ležeči kraji manj padavin od tistih na zahodu. Zanimivo pa je, da
prejmejo na severnih pobočjih ležeče postaje praviloma več padavin kot tiste s podobnimi
nadmorskimi višinami na južnem pobočju. Količino padavin na severnih pobočjih Pohorja
povečujejo severni ali severozahodni vetrovi, ki so najpogostejši spomladi.
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Padavinski režim na območju vzhodnega Pohorja je zmerno celinski (subkontinentalni).
Največ padavin pade poleti, opazen pa je tudi sekundarni (zmerno sredozemski) višek jeseni.
Najmanj padavin je pozimi. Razporeditev povprečne količine padavin skozi leto nam
prikazujejo grafikoni od 4 do 15. Kljub temu, da je količina padavin na posameznih
meteoroloških postajah različna, razporeditev letne količine padavin ostaja enaka na vseh
postajah.
Za razvoj rastlin je poletni višek zelo dobrodošel, sej je evapotranspiracija v vegetacijski
sezoni največja, nekoliko manj ugodno pa je, da so to večinoma konvekcijske padavine, ki
padejo kot plohe ali nevihte z točo. Nevarnost toče je precejšna, saj statistika beleži na
proučevanem območju 30–50 nevihtnih dni na leto (Ogrin, Plut, 2009).
Največ padavin na območju vzhodnega Pohorja pade poleti (okoli tretjina letne količine
padavin) in jeseni, najmanj pa pozimi. Za vodno bilanco je pomembna razlika med količino
padavin in evapotranspiracijo (deficit padavin). Ta znaša na vrhovih vzhodnega Pohorja 900
mm in je najmanjši avgusta in septembra. Zaradi labilnega ozračja poleti nad vzhodnim
Pohorjem, zlasti v popoldanskem času, pogosto nastanejo nevihtni oblaki, ki lokalno prinašajo
velike količine padavin v obliki ploh. V povprečju pade v poletnih mesecih 418 mm padavin,
jeseni (sekundarni višek) 313 mm, pozimi 191 mm in spomladi 284 mm.
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2.2.4.5. Značilnosti posameznih meteoroloških postaj
Grafikon 11 in grafikon 12: Povprečna količina padavin v Brestanici in Rušah med leti
1960-1990
Padavine
(v mm)

Padavine
(v mm)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Grafikona 13 in Grafikon 14: Povprečna količina padavin v Framu in Hočkem Pohorju
med leti 1960-1990
Padavine
(v mm)

Padavine
(v mm)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Grafikon 15 in grafikon 16 : Povprečna količina padavin na Koči nad Šumikom in na
Lovrencu na Pohroju med leti 1960-1990
Padavine
(v mm)

Padavine
(v mm)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.
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Grafikona 17 in Grafikon 18: Povprečna količina padavin v Lukanji in Tinjah med leti
1960-1990
Padavine
(v mm)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Grafikon 19 in Grafikon 20: Povprečna količina padavin v Oplotnici in Mariboru
(Center in Tabor) med leti 1960-1990
Padavine
(v mm)

Padavine
(v mm)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.

Grafikona 21 in Grafikon 22: Povprečna količina padavin na letališču Maribor in
Šmartnem na Pohorju med leti 1960-1990
Padavine
(v mm)

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije…, 1995.
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2.2.4.6. Značilnosti snežne odeje na proučevanem območju
Karta 19: Povprečna dolžina trajanja snežne odeje med leti 1971–2000

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 13: Površina in delež površja s povprečno dolžino trajanja snežne odeje
med leti 1971–2000

Za zimski turizem, ki je predvsem na Mariborskem Pohorju, Rogli in Veliki Kopi močno
razvit, je pomembno trajanje snežne odeje. Sneg pade na slemenih štiri do pet tednov prej kot
na ostalem vzhodnem Pohorju in v nižini. Vrhovi vzhodnega Pohorja so pokriti s snežno
odejo okoli 150 dni na leto, pri čemer lahko ta zlasti na severnih pobočjih traja še v zgodnjo
pomlad. Dolžina trajanja snežne odeje je podaljšana tudi zaradi umetnega zasneževanja
nekaterih smučišč (Žiberna, 1996). Iz karte 19 razberemo, da kar na 22 % najvišjih predelov
(Pohorska planota, Žigartov Vrh) traja snežna odeja od 100–150 dni. Z nižanjem nadmorske
višine se skrajšuje tudi dolžina trajanja snežne odeje, ki znaša na najnižjih nadmorskih višinah
od 20 do 40 dni. Dolžina trajanja snežne odeje in njena debelina vplivata na izoblikovanje
značilnih mikroklimatov. Spomladanski dolinski vetrovi imajo prav zaradi snežne odeje v
višjih legah nižjo temperaturo.
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2.2.4.4. Oblačnost in število jasnih in oblačnih dni na proučevanem območju
Preglednica 14: Povprečna oblačnost v Slovenskih Konjicah med leti 1971-2002

Vir: Klimatogeografija Slovenije…, 2004.

Grafikon 23: Povprečna oblačnost v Slovenskih Konjicah med leti 1971-2002

Vir: Klimatogeografija Slovenije…, 2004.

Preglednica 15: Povprečno število jasnih in oblačnih dni v Slovenskih Konjicah med leti
1971-2002

Vir: Klimatogeografija Slovenije…, 2004.

Grafikon 24: Povprečno število jasnih in oblačnih dni v Slovenskih Konjicah med leti
1971-2002
Število
dni

Vir: Klimatogeografija Slovenije…, 2004.
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Preglednica 16: Povprečna oblačnost v Mariboru med leti 1971-2002

Vir: Klimatogeografija Slovenije…, 2004.

Grafikon 25: Povprečna oblačnost v Mariboru med leti 1971-2002

Vir: Klimatogeografija Slovenije…, 2004.

Preglednica 17: Povprečno število jasnih in oblačnih dni v Mariboru med leti 1971-2002

Vir: Klimatogeografija Slovenije…, 2004.

Grafikon 26: Povprečno število jasnih in oblačnih dni v Mariboru za obdobje 1971-2002
Število
dni

Vir podatkov: Klimatogeografija Slovenije…, 2004.
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Oblačnost ima na vzhodnem Pohorju ima podobne značilnosti kot ostala hribovita in gorska
območja v Sloveniji. Ob anticiklonalnem vremenu nastaja radiacijska megla, ki je povezana s
temperaturnim obratom v konkavnih oblikah reliefa.
Pozimi (med novembrom in decembrom) je na v zahodnem Pohorju manjša oblačnost kot v
okoliških nižinah in dolinah, predvsem zaradi tamkajšnjega temperaturnega obrata in megle
ter nizke oblačnosti (Žiberna, 1996).
Na našem območju nismo imeli merilne postaje, ki bi beležila značilnosti oblačnosti v višjih
predelih vzhodnega Pohorja. Za razumevanje razlik v oblačnosti med dolinskimi in višinskimi
predeli proučevanega območja smo si sposodili podatke o oblačnosti opazovalne postaje
Ribniška koča, ki se nahaja na nadmorski višini 1507 m.
Srednja zimska količina oblačnosti na Ribniški koči znaša 6,3/10, medtem ko v Mariboru kar
6,9/10 in v Slovenskih Konjicah 6,6/10. Največje razlike v oblačnosti nastopajo v decembru
in januarju. Poleti je zaradi labilnejše atmosfere v hribovitem svetu oblačnost na Pohorju
večja od tiste v nižji okolici. Razlike v oblačnosti so največje v juniju, vendar so v splošnem
precej manjše od razlik pozimi. Srednja letna oblačnost na Ribniški koči znaša 5,9/10, v
Mariboru 5,5/10 in v Slovenskih Konjicah 5,8/10. Pogosta je zlasti kopasta oblačnost v
poletnih mesecih, ki prinaša padavine tudi dolinskim območjem. Letna povprečna oblačnost
na Pohorju znaša okoli 6/10 in se ne razlikuje bistveno od nižje okolice.
Takšen režim oblačnosti pušča posledice tudi na insolaciji. Ta je pozimi na Pohorju višja od
okoliških nižinskih območij in znaša okoli 3 ure. Poletna insolacija na vzhodnem Pohorju, ki
znaša okoli 7 ur, je od tiste v nižini manjša le za slabo uro. Majhna razlika je posledica
kopaste oblačnosti nad vzhodnim Pohorjem, ki nastane običajno šele v popoldanskem času in
se še pred sončnim zahodom razkroji.
S spuščanjem po Dravski dolini se število oblačnih dni zmanjšuje (Radlje, 192, Šmartno, 98,
Maribor, 34). Na povečano zamegljenost Dravske doline vplivata temperaturna inverzija in
zajezitev Drave, zaradi česar se je v Dravski dolini zvišala relativna vlaga, ki ob slabši
prevetrenosti (zaradi dolinskega in kotlinskega reliefa) vpliva na večje število meglenih dni
(Hočevar, 1982). Majhna razlika je posledica kopaste oblačnosti, ki nad Pohorjem nastane
običajno šele v popoldanskem času in se še pred sončnim zahodom razkroji.
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Slika 13: Pobočna megla

Foto: Matej Jančič, 2010.

Pobočna megla nastane ob narivanju vlažnega zraka na obsežna pobočja. Nastaja zaradi
prisilnega dviga in jo lahko klasificiramo kot stratus nebulosus ali orografski oblak (Rakovec,
2000). Slika prikazuje narivanje vlažnega zraka v zgornji del doline Oplotnice.
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2.2.4.7. Vetrovnost na proučevanem območju
Zaradi kotlinsko-dolinskega reliefa in zavetrja Alp je Slovenija slabo prevetrena. Prevladujejo
severozahodni, zahodni in jugozahodni vetrovi (Ogrin, Plut, 2009). Vetrovne rože merilnih
postaj Maribor in Rogla potrjujejo podobnost prevladujočih vetrov tudi na vzhodnem Pohorju.
Dnevni hod hitrosti vetra spada h kontinentalnemu tipu. Največjo hitrost dosega veter okoli
opoldneva, minimalno pa ponoči (Šegota, 1988).
Z oddaljevanjem od površja hitrost vetra narašča. V topoklimatskih analizah so pomembni
lokalni vetrovi (Vysoudil, 1993).
Na veter pri tleh vpliva tudi bolj ali manj hrapava podlaga. Tik nad tlemi v nekaj milimetrski
laminarni plasti zrak miruje, dovolj visoko od tal, v prostem ozračju, kjer je vpliv trenja
zanemarljivo majhen, pa tla na veter ne vplivajo. V plasti pri tleh poteka močno vetrovno
striženje. Slednje in majhna viskoznost zraka povzročata turbulentnost zraka (Rakovec, 2000).
Vzrok za lokalno vetrove je segrevanje zraka podnevi in ohlajanje zraka ponoči nad pobočji
oziroma ravninami (Rakovec, 2000).
Hitrost vetra z višino (od najvišje višine zgoščene vegetacije) narašča logaritemsko. Lokalno
pogojeni vetrovi so vetrovi, ki nastajajo z dnevno zračno cirkulacijo in konvekcijo. Ponoči ob
ohlajanju vzpetih območij hladen zrak drsi proti dnu dolin in piha gornik. Podnevi se zrak na
dnu dolin in na planotah segreva in se vzdiguje ob pobočjih, zato piha dolnik.
Zaradi lokalne cirkulacije zraka se v pomladnih in zgodnjepoletnih delih leta pojavljajo mrzli
vetrovi, ki pihajo z vzhodnopohorske planote in se kanalizirajo v dolinah, ki obdajajo planoto.
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Karta 20: Povprečna hitrost vetra 10 m nad tlemi med leti 1994–2001

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 18: Površina in delež površja z značilnimi hitrostmi vetra 10 m nad tlemi
med leti 1994–2001

Vetrovi na območju vzhodnega Pohorja kažejo tako po smereh kot po hitrostih značilnosti
vetrov v višjih legah nad Slovenijo. Najpogostejši smeri vetra na vrhu Pohorja sta severna in
jugozahodna smer, iz katerih pihajo tudi najmočnejši vetrovi. Gams to z lego Pohorja, ki
predstavlja pomol hribovitega sveta med Panonsko nižino in Sredozemljem. Glede na
zahodno-vzhodno usmerjenost Dravske doline tukaj prevladujejo SZ in JZ vetrovi, v
Mariboru pa S in JZ. Največje hitrosti dosega veter na vzhodnopohorski planoti in na
slemenih Žigartovega in Velikega vrha (3 do 4 m/s).
Najmanjše povprečne hitrost ima veter v Dravski dolini v okolici Ruš ter v spodnjem delu
Radoljniške doline (pod 1 m/s). Amplituda povprečne mesečne hitrosti vetra je v Mariboru 1
m/s, na Rogli pa 1,3 m/s. Največje hitrosti dosega veter v Mariboru aprila (2,5 m/s),
najmanjšo septembra (1,5 m/s). Na Rogli veter dosega največjo povprečno hitrost novembra
(4,5 m/s), najmanjšo pa avgusta (3,2 m/s).
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Preglednica 19: Povprečna mesečna hitrost vetra na Rogli med leti 1997 – 2006

Vir podatkov: Rakovec, 2009, str. 30.

Grafikon 27: Povprečna mesečna hitrost vetra na Rogli med leti 1997 –2006

Vir podatkov: Rakovec, 2009, str. 30.

Slika 14: Dnevna in urna povprečja hitrosti vetra na Rogli in vetrovna roža

G Vir podatkov: Rakovec, 2009, str. 30.
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Preglednica 20: Povprečna mesečna hitrost vetra v Mariboru med leti 1997 – 2006

Vir podatkov: Rakovec, 2009, str. 44.

Grafikon 28: Povprečna mesečna hitrost vetra v Mariboru med leti 1997 – 2006

Vir podatkov: Rakovec, 2009, str 44.

Slika 15: Dnevna in urna povprečja hitrosti vetra v Mariboru in vetrovna roža

Vir podatkov: Rakovec, 2009, str. 44.
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Preglednica 21: Relativna frekvenca pogostosti vetra in povprečna amplituda vetra v
posameznem sektorju na Rogli in v Mariboru med leti 1997 –2006
Rogla
sektor
frekv. A
O
% m/s
0
17,9 5
30
10,5 4,1
60
3,5 3,6
90
2,1 2,8
120
3,6 2,7
150
7,4 2,9
180
8,5 3,4
210
9,5 5,1
240
12,2 6,2
270
7,9 4,1
300
8,6 4,6
330
8,5 5,3
skupaj
100 4,4

sektor
O
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
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Vir podatkov: Rakovec, 2009, str 30 in 44.

Slika 16: Vetrovna roža za merilni mesti Maribor in Rogla za obdobje 1997–2006

Rogla

Maribor

Vir podatkov: Rakovec, 2009, str. 30 in 44.
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Slika 17: Maribor

Foto: Matej Jančič, 2010.

Slika 18: Dolina reke Ljubnice

Foto: Matej Jančič, 2010.
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2.3. Družbeno-geografske značilnost vzhodnega Pohorja
Karta 21: Večja naselja in glavne prometne povezave na proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS,, 2010

Območja, ki so namenjena za turizem in rekreacijo, pridobivajo vedno večji pomen, saj
sedanje življenjske navade, tehnični napredek in splošni gospodarski razvoj vplivajo na
širjenje turizma in rekreacije tako v regionalnih kot v mednarodnih okvirih. Poleg
industrializacije in urbanizacije je turizem eden najpomembnejših vplivnih dejavnikov
preoblikovanja pokrajine. Najprimernejše turistične dejavnosti na vzhodnem Pohorju so:
alpsko smučanje, pohodništvo in taborjenje (Žiberna, 1996).
Velik potencial predstavlja tudi razvoj višinskih klimatskih zdravilišč. Ne smemo pa pozabiti
tudi na nabiranje gozdnih sadežev. Neizkoriščen potencial predstavlja lovski turizem (Mišič,
1953). Sliki nam prikazujeta dve tipični gospodarski dejavnosti na Pohorju: gozdarstvo in
turizem. Slika 19 prikazuje nakladalno ploščad v naselju Oplotnica, kamor se dovaža les za
nadaljnji transport v lesno-predelovalne obrate. Slika 20 prikazuje del smučišča na Arehu, ki
je v zimskem času polno smučarjev.
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Slika 19: Spravilo lesa

Foto: Matej Jančič, 2010.

Slika 20: Areh

Foto: Matej Jančič, 2010.
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2.3.1. Gospodarske in upravne značilnosti vzhodnega Pohorja

Med prve oblike gospodarjenja s pohorskim naravnim bogastvom sodita prav gotovo
rudarstvo in metalurgija iz časa med bakreno in mlajšo železno dobo, kar pa v višje predele ni
prineslo stalne poselitve. V antiki so izkoriščali marmor. V tem času je nastalo tudi prvo višje
ležeče naselje Šmartno na Pohorju. Večina Dravske doline v antiki ni bila poseljena.
Domneva se, da naj bi rimska cesta potekala ob Dravi, vendar zanjo ni poznana trasa. V 13. in
14. stoletju se je z notranjo kolonizacijo pričela širiti selitev iz Dravske doline na pobočja
Pohorja. Poselitev se je zgostila na kvartarnih terasah v razširjenih delih dravske doline.
Večina dravskih naselij je locirana na prehodu prečnih gorskih dolin v prodnato ravnino, kjer
so se ravninske poti stikale s potmi s hribovja. Izgradnja železnice leta 1863 je pospešila
nastanek neagrarnih naselij in povečala njihovo prometno, industrijsko-obrtno vlogo. Razvoj
je bil še posebej intenziven v spodnji Dravski dolini. Ker sodi v najožje območje dnevne
migracije delovne sile v Maribor, jo je v zadnjih dvajsetih letih zajel proces suburbanizacije,
ki je bil intenziven zlasti v naseljih ob glavni cesti Maribor–Ruše in Maribor–Selnica. Naselja
so se širila ob robovih. Večina nekdanjih kmečkih poslopij je spremenila svojo funkcijo.
Vsakodnevna migracija delovne sile je povečala promet in onesnaženost zraka (Hrvatin,
1996).
V začetnem obdobju kolonizacije sta bili osnovni gospodarski dejavnosti živinoreja in
poljedelstvo. Gozd je do pojava glažut in fužin, ki so drugače ovrednotile pohorsko lesno
bogastvo, predstavljal kmetu prej oviro kot vrednoto. Že v začetku 12. stoletja so se na
jugozahodu Pohorja pojavili vinogradi, prav tako jih zasledimo v spodnji Dravski dolini. Na
vzhodnem Pohorju najdemo med 14. in 17. stoletjem švajge ali sirnice. Švajge so bile v
živinorejo usmerjeni kmetijski obrati s stalno naselitvijo, kar jih loči od planin. Sredi 18.
stoletja se zaradi manufakturnih oz. trgovskih motivov zemljiških gospostev začno na Pohorju
pojavljati prve glažute – steklarne. Odločilna za pojav glažut je bila neposredna bližina
potrebnih surovin. Glažute so prispevale k živahnim trgovskim tokovom na Pohorju. Na
dejavnost glažut se veže cela vrsta drugih dejavnosti. Glažute so pomenile predvsem velik
razmah pohorskega gozdarstva in različnih na gozdarstvo vezanih poklicev. Druga oblika
gospodarske dejavnosti, ki je na Pohorju pomenila prehod iz fevdalizma v kapitalizem, so bile
fužine, vendar so bile te precej redkejše od glažut. Na vzhodnem Pohorju sta bili fužini v
Oplotnici in v Lovrencu na Pohorju. Tako glažute kot fužine, ki so nekaj desetletij dajale
Pohorju določeno identiteto, so bile le prehoden pojav. Lastniki le-teh so bili od drugod. V
pohorskih naravnih virih so videli le trenutni naravni potencial. Med ostalimi gospodarskimi
panogami predprejšnjega stoletja so bile najpomembnejše poljedelstvo, pašništvo, trgovina z
lesom, oglarstvo in gozdarstvo. Agrarna kriza ob koncu stoletja je najbolj prizadela hribovske
kmetije, od koder je zlasti mlajša populacija iskala rešitev v sezonskem delu. Šestdeseta leta
20. stoletja so zaradi depopulacije prebivalstva z višje ležečih kmetij prinesla predvsem
procese ogozdovanja in ozelenjevanja. Zaradi boljših prometnih zvez z dolino in zaradi potreb
po delovni sili v dolinskih zaposlitvenih središčih je vedno več kmetij postalo mešanih, v
katerih je bil eden od družinskih članov zaposlen. To je povzročilo problem pomanjkanja
delovne sile na kmetijah, tega pa so reševali z avtomatizacijo. Gams (1983) je z vidika
usmerjenosti kmetijske proizvodnje pohorske kmetije tipiziral v naslednje skupine:
samooskrbni tip, tip z ekstenzivno živinorejo, tip z modernizirano živinorejo in
poljedeljstvom, tip z intenzivno modernizirano mlečno in mesno živinorejo, tip z neagrarnimi
dejavnostmi. Razen Zreč, Lovrenca na Pohorju, Ribnice na Pohorju in Oplotnice vzhodno
Pohorje ni izoblikovalo večjega lastnega zaposlitvenega središča. Večje možnosti so bile v
Dravski in Mislinjski dolini ter Mariboru in Slovenski Bistrici. Razvoj planinstva na Pohorju
63

v začetku tega stoletja je dal osnovo za razvoj pohorskega turizma. Ta se je s pospešenim
tempom začel razvijati predvsem v šestdesetih letih v obliki sindikalnega turizma. Ob tem je
nastala vrsta turističnih domov. Največji turistični centri so Mariborsko Pohorje, Areh in
Rogla (Žiberna, 1996).
Pohorsko gospodarstvo danes nima več take identitete, ki jo je imelo v preteklosti (švajge,
planine, glažute, fužine, oglarstvo, gozdarstvo). Zdi se, da sta eni od perspektiv pohorskega
kmetijstva specializirana živinoreja in gozdarstvo, dodaten zaslužek pa lahko kmetijam
prinese tudi turizem, še zlasti tam, kjer to dopuščajo komunikacije in opremljenost kmetij. V
zadnjem času se poleg zimskega turizma na Pohorju vse bolj razvija tudi poletni
(planinarjenje, gorsko kolesarjenje, jahanje). Obstaja pa nevarnost, da bodo prostorski vplivi
vse bolj množičnega turizma še bolj prizadeli edinstveno pohorsko pokrajino (Žiberna, 1996).
Zadostna količina vode v večjem delu leta, znaten rečni padec in bogato surovinsko zaledje pa
so reko Dravo že v 16. stoletju spremenili v osrednjo prometno pot Dravske doline. Z
razvojem splavarstva je Drava začela povezovati Koroško in Štajersko. V času manufaktur in
zgodnjih industrijskih obratov je postala najvažnejša prometna pot, na katero so se stekali
razni kmetijski in drugi proizvodi ter les s širšega gravitacijskega območja Dravske doline.
Splave so zbijali s hlodi, rezan les in izdelke fužin ali glažut ter druge izdelke pa so splavarili
s pokritimi šajkami. Z izgradnjo železnice leta 1868 je pričelo propadati tovorništvo in s tem
tudi splavarstvo (Hrvatin, 1996)
Slika 21: Cerkev na Arehu

Foto: Matej Jančič, 2010.
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Na proučevanem območju se nahajajo sledeče občine: Zreče, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Slovenska Bistrica, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc
na Pohorju. Največ površine zajema občina Slovenska Bistrica, sledi ji Maribor. Najmanj
površine obsegajo Selnica ob Dravi na skrajnem severu in Slovenske Konjice na skrajnem
jugu območja proučevanja.
Karta 22: Občine na proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, 2010
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2.3.2. Prebivalstvo in poselitev
Vzhodno pohorsko obrobje je bilo poseljeno že v najstarejših dobah. Naselbine so večinoma
nastajale ob rudnih nahajališčih. V antični dobi se je zgostitev prebivalstva premaknila na
jugovzhod zaradi poteka jantarne poti na južni strani vznožja Pohorja. Z višinsko konolizacijo
v začetku 13. stoletja so bili poseljeni najvišji deli jugovzhodnega Pohorja. Urbarji iz
takratnega obdobja navajajo 195 samotnih kmetij. Severni predeli vzhodnega Pohorja so bili
redkeje poseljeni. Vse do srede 19. stoletja je bilo prometno omrežje na Pohorju precej redko,
večinoma so imele poti lokalni pomen. Natančnejše podatke o številu prebivalcev na
proučevanem območju lahko spremljamo šele od prvega popisa prebivalstva leta 1869.
Izgradnja železnice po Dravski dolini, manjših industrijskih obratov in razvoj splavarstva sta
se odražala v najvišjem indeksu rasti prebivalstva med vsemi pohorskimi mikroregijami.
Konec druge svetovne vojne je pomenil začasen porast prebivalstva na območju vzhodnega
Pohorja. Rast gre pripisati predvsem dejstvu, da so najbolj porasla naselja, od koder so se
dnevni migranti vozili v dolinska naselja (Slovenska Bistrica, Polskava, Fram, Hoče, Cezlak,
Lukanja), ki so tudi sama doživljala razcvet. Podpohorske gorice so po drugi svetovni vojni
postale imigacijsko območje prebivalstva z vzhodnega Pohorja. V 70. letih pride do močnega
upada števila prebivalstva, predvsem v višjih predelih vzhodnega Pohorja. 90 % prebivalcev
vzhodnega Pohorja je danes dnevnih migrantov, ki so večinoma zaposleni v večjih središčih
na pohorskem obrobju (Žiberna, 1996).
Že v času višinske kolonizacije so bila znana vsa naselja na zgornji meji agrarne poselitve.
Strnjena poselitev v obliki gručastih vasi je značilna za podgorje ali za slemena, kjer so se
naselja razvila ob farnih cerkvah (Šmartno na Pohorju, Skomarje, Resnik ...). Zelo zanimivi za
poselitve so bili vršaji pohorskih potokov, na katerih so zaradi manjšega naklona in
kvalitetnejše prsti nastala naselja Ribnica na Pohorju, Lovrenc na Pohorju, Hoče, Zgornja
Polskava, Slovenska Bistrica, Oplotnica in Zreče. Večino pohorskih naselij sestavljajo zaselki
oziroma samotne kmetije. Gams (1983) jih je glede na lego uvrstil v sledeče skupine: lega na
kvartarnih terasah, lega na dnu ožjih dolin, lega na pobočju, lega na vrhu slemena. Najbolj
razširjena oblika poljske parcelacije je zaprti celek, ki jih na nižje ležečih območjih
vzhodnega Pohorja zamenjajo parcele v obliki nepravilnih delcev (Žiberna, 1996).
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Karta 23: Pozidana območja

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Karta 23 nam prikazuje širše območja pozidave. Večja naselja in mesta (Maribor, Ruše,
Slovenska Bistrica) najdemo ob vznožju Pohorja in v Dravski Dolini. Manjša, a gosto
razporejena naselja se nahajajo malo višje v podpohorskih goricah in v termalnem pasu. Z
višanjem nadmorske višine se gostota poselitve zmanjšuje. Vasi zamenjajo zaselki in samotne
kmetije.
Višinska omejitev gostejše stalne poselitve se je že v preteklosti uveljavila na 800 metrih
(Žiberna, 1996).

67

2.3.3. Raba tal na proučevanem območju
Karta 24: Raba tal na proučevanem območju leta 2009

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 22: Površina in delež posamezne kategorije rabe tal na proučevanem
območju leta 2009

68

Grafikon 29: Delež posamezne kategorije tal na proučevanem območju
Delež (v %)

Raba tal je v največji meri odvisna od naravnogeografskih in poselitvenih značilnosti.
Med naravnogeografskimi dejavniki so za različne oblike rabe tal odločilni predvsem
omejitveni dejavniki: velike strmine, neugodne ekspozicije, nizke temperature zraka in
tal, negativni pojavi, kot so pozeba, slana, močan veter, slabša kakovost prsti in poplave.
Žiberna ugotavlja, da v razgibanem reliefu na rabo tal najbolj vplivajo prsti, sledijo ji
nakloni pobočij in relativne višine (Žiberna, 2006).
Največji delež rabe tal ima gozd, ki pokriva 53 % površine. O tega je najbolj razširjen
mešani gozd (33 %), ki se nahaja na Ruškem Pohorju, v dolinah Oplotnice in Ljubnice,
gričevnatem območju med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico ter na osojnih
legah Hočkega Pohorja. Iglaste gozdove najdemo na pohorski planoti, v dolini Radoljne
in na severnih pobočjih Klopnega vrha. Listopadni gozdovi se pojavljajo v manjših
zaplatah na Hočkem Pohorju, v zgornjem delu doline Oplotnice in na Hočkem Pohorju.
Največ pašnikov (8 %) se nahaja na južnem predelu vzhodnega Pohorja. Kmetijska
območja z mešanim kmetijstvom (145 %) najdemo predvsem v Pohorskih goricah.
Kmetijska območja z naravno vegetacijo predstavljajo 8,8 % proučevanega površja.
Mestna območja (nepravilni in pravilni tloris) skupaj predstavljata 5,6 % površja,
predvsem v dolini reke Drave in na Dravskem polju. Območja intenzivnega kmetijstva se
nahajajo v okolici Maribora, Hoč, Ruš, Lovrenca na Pohorju in Oplotnice.
Večja območja industrijske proizvodnje (1,7 %) se nahajajo v Mariboru, Rušah in
Slovenski Bistrici. Vinogradi in sadovnjaki (1,9 %) se nahajajo v Podpohorskih goricah in
ob vznožju Ruškega Pohorja. Največje območje za rekreacijo in šport predstavlja mestni
park Maribor. Presenetljivo majhen je delež travnikov, vendar lahko domnevamo, da
nekatere pašniške površine opravljajo funkcijo senožeti.
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Slika 22: Samotna kmetija

Foto: Matej Jančič, 2010.

Slika 23: Pašnik na Pohorju

Foto: Matej Jančič, 2010.
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Slika 24: Vinogradi

Foto: Matej Jančič, 2010.

Slike 22, 23 in 24 nam prikazujejo značilne rabe tal na območju vzhodnega Pohorja.
Slika 22 prikazuje samotno kmetijo – celek. Površine, ki so blizu gospodarskim
poslopjem, so spremenjene v njive in travnike. Ostale površine so pašniki. Celotno
kmetijsko območje obdaja gozd. Slika 23 prikazuje tipičen pašnik na Pohorju z
razbrazdanim površjem, občasnim golim površjem in vmesnim gričevjem, ki se mu
pridružijo mlade smreke.
Slika 24 prikazuje del Podpohorskih Goric z značilno vinogradniško rabo kmetijskih
površin.
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Klimatska conalnost pušča svoje posledice tudi na ostalih geografskih dejavnikih, predvsem
vegetaciji in rabi tal, kar vpliva na podobo kulturne krajine (Žiberna, 1996).
Z vidika uspevanja kulturnih rastlin je Gams (1983, cit: Žiberna, 1996) razdelil Pohorje in s
tem tudi vzhodno Pohorje na naslednje višinske razrede:
A. Poljedelska cona:
1. Pas na dnu kotlin in dolin sega od 20 do 40 m visoko. Zaradi pogoste temperaturne
inverzije, ki jo spremljata pojava megle in slane, so pogoji za sadjarstvo in
vinogradništvo neprimerni.
2. Termalni pas, ki sega do okrog 200 m nad dno dolin in kotlin, se oblikuje po višjih
minimalnih temperaturah in manjšem dnevnem temperaturnem nihanju ter po redkem
pojavljanju slane in megle. Kjer to dovoljujejo ekspozicija, naklon in geološka
podlaga, je razvito vinogradništvo in sadjarstvo. V tem pasu najdemo tudi največ
staroslovenskih selišč.
3. Gorski pas sega do nadmorske višine 850 m na prisojni in okoli 100 m nižje, na osojni
strani. V tem pasu sicer uspeva večina kulturnih rastlin iz termalnega pasu, vendar so
zaradi krajše vegetacijske dobe in ostrejših klimatskih razmer pogoji za kmetijstvo
precej slabši.
B. Živinorejsko-gozdarska cona:
1. Sega do zgornje meje agrarne poselitve na Pohorju, to je od okoli 1100 do 1200 m
fsdfsdfnadmorske višine. Zaradi ostrih klimatskih pogojev v tem pasu ne gojijo več koruze,
aaaaaa ajde ali fižola. Žetev za dolino zaostaja za dober mesec.
C. Gozdna cona:
Območje zajema pas med zgornjo mejo agrarne poselitve in vrhovi Pohorja.
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3. Metodologija in terminologija
3.1. Topoklima
3.1.1 Kratek pregled zgodovine topoklimatskega raziskovanja
S standardizacijo merilnih naprav in uveljavitvijo meteorološke hišice sredi 19. stoletja so se
zbrani meteorološki podatki začeli objavljati vsakoletno. Rezultati točkovnih meritev so
služili za analizo makroklimatskih značilnosti posameznih območij ali držav. Z razvojem
znanosti in zaradi ekonomskih potreb po poznavanju klimatskih značilnosti prizemne plasti
zraka do višine dveh metrov, ki imajo velik vpliv na kulturne rastline, se je razvila
mikroklima (Geiger, 1950).
V mikroklimatologiji imajo značilnosti površja pomembno vlogo. Medtem ko se v zgornjih
zračnih plasteh razlike med posameznimi zračnimi masami hitro izenačijo, se to ne zgodi v
plasteh zraka blizu tal. Velike klimatske razlike pri tleh lahko nastanejo zaradi različnih tipov
prsti, različne vegetacije, osenčenosti, različne izpostavljenosti vetru in še bi lahko naštevali
(Geiger, 1950). Z razvojem mikroklimatskih raziskav so se pojavili tudi različni termini za
opis klime na majhnih prostorih, kot so: lokalna klima, navadna klima, mala klima, v Nemčiji
pa se uporabljata izraza Kleinstklima in Kleinklima. Vsi izrazi pomenijo enako kot
mikroklima. Vendar tukaj pride do nejasnosti, ker Geiger in Schmidt začneta uveljavljati
termin Kleinklima za klimatske raziskave med makro- in mikroklimatskimi, torej za
mezoklimatske. Tako termin Kleinklima dobi dva različna pomena in postane neuporaben.
Prvi, ki je predlagal izraz mezoklima, je bil H. Scaetta. Vendar bo do njegove uveljavitve
preteklo precej časa. Za očeta mikroklimatologije velja Gregor Kraus (1841–1915), ki je leta
1911 objavil prvo knjigo na to temo, z naslovom Boden und Klima auf kleinsten Raum.
Razvoj mikro- in mezoklimatskih raziskav je bil najintenzivnejši v Nemčiji. Vzrok za to je
bilo pomanjkanje življenjskega okolja in posledično čim večji izkoristek kmetijskih zemljišč.
Z razvojem mikro- in makroklimatskih raziskav so svoje mesto dobile tudi topoklimatske
raziskave, ki se nahajajo na lestvici med mikro- in mezoklimatskimi raziskavami.
Prve topoklimatske raziskave so se začele okoli leta 1930, le da Geiger takrat zanje uporablja
izraz orografska mikroklima. Leta 1953 Charles Warren Thornthwaite izoblikuje izraz
topoklimatologija, ki je v uporabi še danes. Izraz topoklimatologija se je v preteklosti v
Nemčiji uporabljal za opis podnebnih značilnosti v merilu 1 : 25 000 (Vysoudil, 2009).
Pregled trenutnih usmeritev v topoklimatskih raziskavah podaja Richards (2002). Skupno
število tekstov, objavljenih med leti 1987 in 2001, znaša 59. Največ znanstvenih tekstov
prihaja z univerze v Guttenbergu, s Švedske, kjer se ukvarjajo s problemi zmrzali in cestnih
razmer ter z univerze Bar Ilan v Izraelu, kjer so osredotočeni na vpliv topoklimatskih
značilnosti na prsti. V svetovnem merilu se torej še vedno opravlja zelo malo topoklimatskih
raziskav.
V obravnavanih 59 topoklimatskih raziskavah se pojavlja 8 ključnih tem. Tako različne teme
se pojavljajo zaradi različnih raziskovalnih lokacij in usmerjenosti posameznih regionalnih
klimatskih raziskav. Raziskava tekstov nakazuje, da se na območjih Afrike, indijskega
podkontinenta in bivših držav Sovjetske zveze topoklimatskih raziskav ne opravlja. Največ
topoklimatskih raziskav se opravlja v Evropi, in sicer 44 %, v Nemčiji, Švici, Franciji in
Avstriji ter na Švedskem in Finskem. Sledita jim Severna in Južna Amerika (19 %) ter Bližnji
vzhod (8 %).
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Večina tekstov ne podaja natančne merske lestvice, na kateri se pojavlja določen topoklimat.
Samo trije znanstveni teksti (Bogren, Gustavsson, 2000; Hutchinson and McIntosh, 2000;
Lindkvist in sod, 2000) podajajo informacije o natančnem merilu, velikosti vzorčnega
območja in velikosti uporabljenih rastrskih celic.
Grafikon 30: Število znanstvenih tekstov s ključno besedo topoklima, objavljenih med
leti 1987 in 2001
Število tekstov

Vir podatkov: Robinson, 2002.

Preglednica 23: Glavne teme topoklimatskih raziskav v 59 tekstih med leti 1987 in 2001

Vir: Robinson, 2002

V poštev moramo vzeti tudi perspektivo topoklimatskih raziskav. Znanstvene tekste lahko
razdelimo na tiste, ki raziskujejo vpliv topoklime, in na tiste, ki uporabljajo topoklimate za
pojasnjevanje. Vpliv topoklime na urbano mikroklimo, rast rastlin, smrtnost insektov, kemijo
prsti in območja zmrzali je preučevalo 45 % tekstov. V 32 % je bila topoklima vsaj delno
uporabljena za pojasnitev zračnega onesnaževanja, mikroklime ledenikov in razporeditev
hroščev. 22 % proučevanih tekstov spada v obe kategoriji oziroma obravnavajo tehnična
vprašanja ali preglede in ne spadajo v obravnavani kategoriji. 16 tekstov se ukvarja s
prostorsko analizo topoklimatov, ki vključujejo analize z geografsko- informacijskimi sistemi.
Teme, ki jih raziskujejo, so sledeče:
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prostorske spremembe med točkami, linijami (topoklimatski gradient) in ploskvami,
prostorsko-časovne spremembe (temperature cest skozi leto), klimatsko-heterogena območja
in meje homogenih območij, načini zbiranja podatkov in kartografskega prikaza – načini
interpolacije podatkov (Robinson, 2002).
V Srednji in Vzhodni Evropi razvoj teoretične misli topoklimatskih raziskav spremljajo
terenske raziskave. Najpomembnejši topolimatski raziskovalci v Srednji in Vzhodni Evropi
danes, ki sledijo srednjeevropski znanstveni misli topoklimatskega raziskovanja, so: Poljska
(Bartkowski, 1977; Paszyňski, 1980; Blazejczyk, 1990), Rusija (Sapožnikova, 1950), Avstrija
(Lazar, 1993; Sulzer, 2002), Slovenija (Petkovšek in Hočevar, 1971; Petkovšek, 1978;
Žiberna, 1999; Ogrin, 2000), Slovaška (Mičietová in Pavlíčko, 2000; Polčák, 2000), Švica
(Parlow, 1983; Scherer et all., 1996), Češka (Quitt, 1965, 1990 in 1994;Youjudged, 1993,
1997, 2000, 2004 in 2005) (Vysoudil, 2009).

3.1.2. Definicja osnovnih pojmov
Topoklima je območje s specifičnimi klimatskimi značilnostmi, ki nastane zaradi vpliva
reliefa, pokrovnosti tal in vpliva človeka. Kot sinonim za topoklimo so uporablja izraz lokalna
klima. Yoshino definira prostorsko in časovno sledeče dimenzije topoklime. Horizontalno
obsega topoklima 100–10 000 m, vertikalno pa 10–1000 m (Yosino, 1975). Časovno so
topoklimatske značilnosti omejene na dogodke, ki se zgodijo v atmosferi med 10 s in 1000 s
(2,8 h).
Časovno najbolj vidne so dnevno-nočne topoklimatske razlike. Te podnevi oblikujeta
predvsem naklon in ekspozicija, ki vplivata na vpadni kot sončnih žarkov in torej določata
količino direktnega sončnega obsevanja. Ponoči med najpomembnejše oblikovalce
topoklimatskih značilnosti sodi relativna višina. Ta je pomembna zaradi pojava pasu hladnega
zraka v nižinah, kamor se ponoči steka ohlajen zrak (Žiberna, 2006). Temeljne spremenljivke,
ki jih moramo upoštevati pri analizi in določanju topoklimatov, so sledeče: relief, vrsta
aktivne površine oziroma vegetacijski pokrov in antropogene aktivnosti.
Oke (1987) definira topoklimo kot klimo, ki nastane pod vplivom reliefa, naklona, ekspozicije
in nadmorske višine. Vysoudil pa poudarja, da moramo upoštevati tudi značilnosti tako
imenovane aktivne površine in antropogene vplive. Aktivna površina je ploskev, na kateri
prihaja do energetskih izmenjav.
Topoklimatologija je veda, ki se ukvarja z analizo topoklimatov na podlagi geografskih
spremenljivk in dinamičnih procesov v spodnjem delu atmosfere (Vysoudil, 2007).
Omenili smo, da ločimo tri temeljne razrede spremenljivk, ki vplivajo na izoblikovanje
topoklimatov. Geografske spremenljivke delimo v dva večja razreda. Prvega sestavljajo
spremenljivke pokrovnosti, drugega pa spremenljivke oblike reliefa. Detajlno so posamezni
elementi prikazani v preglednici 24.
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Preglednica 24: Geografski elementi topoklimatske karte

Spremenljivka
Pokrovnost tal

Kartirana kategorija

Peščena, kamnita, gorata površina

Tip, barva, termalna prevodnost
toplotna prevodnost

Prst

Tip, tekstura, barva, vlaga, toplotna
termalnaprevodnost
predvodnost

Vodna telesa in močvirja

površina in tip, globina

Vegetacija

Tip, višina, gostota, barva, letne spremembe vegetacije

Kmetijska zemljišča
Urbanizirana območja

letne spremebe,
spremebe opuščena kmetijska
Vrsta rastlin-višina, letne
zemljišča, golosečnje
termalna prevodnost in vrsta materialov, vzroki
antropogenega in toplotnega onesnaževanja

Značilnosti reliefa
Vrsta reliefa

površine
ravnina, pobočje, konveksne-konkavne
koveksne-konkavne površine

Pobočje, ekspozicija, relativna reliefna energija, globinaširina profila doline, območja večjih konkavnih oblik
Termalni pas, območja stekanja hladnega zraka,
Vpliv reliefa na meteorološke značilnosti
privetrna/zavetrna stran
Kmetijska območje-z ali brez vegetacije, urbanizirana
Hrapavost reliefa
območja-stopnja urbaniziranosti
Značilnosti reliefa

Albedo

Vrsta površine

Stopnja sevanja

Temperatura površja (minimalna, maksimalne)
makismalna), stopnja
ohlajanja v obdobju negativne energijske bilance

Vir podatkov: Vysoudil, 2007.

3.1.3. Značilnosti klasifikacije pokrovnosti tal za potrebe topoklimatskih
raziskav
Pri izdelavi karte pokrovnosti se soočimo s precejšnjim številom kategorij. Na našem
proučevanem območju jih je bilo 17. Na podlagi podobnosti je bilo potrebno izvesti
generalizacijo, pri kateri smo se oprli na Vysodilovo klasifikacijo. Ta površje deli na sedem
glavnih pokrovnih tipov, v katere so po načelu podobnosti razvrščeni ostali. Glavni pokrovni
tipi so: naselja – urbanizirana območja, kmetijska območja, gozdnata območja, vodna telesa,
mokrotna območja, gola območja, območja, ki so sezonsko pokrita z ledom ali snegom.
Detajlno je razdelitev prikazana v preglednici 25.
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Preglednica 25: Klasifikacija pokrovnosti tal za potrebe izdelave topoklimatske karte
Spremenljivka

Kartirana kategorija

Naselje, urbanizirana površina
Kmetijska območja
Gozdnata območja
Vodna telesa
Mokrotna območja
Gola območja
Območja pokrita s snegom

Mesta, industrijske cone , gradbeni kompleksi, vasi,
Polja, pašniki, vinogradi, sadovnjaki, nasadi hmelja
Iglasti, lisnati in mešni gozd
Jezera, reke, potoki
Pogozdena, nepogozdena
Peščena, kamnita območja, kamnolomi, dnevni kopi
ledeniki, območja sezonsko pokrita s snegom

Vir podatkov: Vysoudil, 2007

3.1.4. Dinamični procesi v spodnjem delu atmosfere
Na topoklimatske značilnosti imajo precejšen vpliv tudi mikrocirkulacije zračnih mas –
lokalni vetrovi s svojimi prevladujočimi smermi v času stabilnega in v času labilnega ozračja.
Prav tako pa ima na izoblikovanje topoklimatov velik vpliv akumulacija hladnega zraka
(Vysoudil, 2007).

3.1.5. Merilo topoklimatskih raziskav (Vysoudil, 2007).
Pri topoklimatskem raziskovanju ločimo splošno topoklimatsko karto in detajlno
topoklimatsko karto. Splošna topoklimatska karta je izdelana v merilu 1 : 50 000. Za njeno
izdelavo zadostujejo sledeči podatki:
1. količina sončnega obsevanja v posameznem delu leta,
2. območja s pogostimi temperaturnimi inverzijami,
3. območja s katabatičnimi, pobočnimi vetrovi,
4. območja s slabšo/boljšo prevetrenostjo,
5. območja s posebnimi značilnostmi glede na pokrovnost tal
Pri izdelavi karte so nam v pomoč tudi makroklimatske značilnosti proučevanega območja.
Splošne kategorije topoklimatov, ki jih dobimo pri analizi, so sledeče: topoklimat ravnin,
topoklimat gričevij, topoklimat hribovij, topoklimat gorovij, topoklimat pod vplivom
atmosferskega kroženja na makro-, mazo- ali mikrolestvici in topoklimat pod vplivom
katabatskih vetrov.
Detajlna topoklimatska karta se izdeluje v merilu 1 : 25 000 oziroma 1 : 10 000. Za izdelavo
detajlne topoklimatske karte nam je v pomoč splošna topoklimatska karta. V detajlni
topoklimatski karti razčlenimo območja iz splošne topoklimatske karte na več kategorij na
podlagi količine prejete sončne energije, posebnih oblik reliefa (konveksne, konkavne),
temperaturne inverzije, pokrovnosti in prevetrenosti. Značilne kategorije, ki jih dobimo pri
izdelavi detajlne topoklimatske karte, so sledeče:
1. topoklimati z različno količino prejete sončne energije,
2. topoklimati, kjer prihaja do temperaturnih inverzij,
3. topoklimati, kjer je zelo izražen vpliv vetra,
4. topoklimati, kjer je izražena konkavna oblika reliefa,
5. topoklimati, kjer prihaja do sprememb vlažnosti v povezavi z vodnimi telesi
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3.1.6. Kategorije topoklimatske karte
Predstavljene kategorije topoklimatske karte smo povzeli po članku Miroslava Ysoudila
(Vysoudil, 1992). Opisane kategorije so nam bile v pomoč pri izdelavi kategorij naše
topoklimatske karte.
1. Topoklimati z različno količino prejete sončne energije:
Zaradi spreminjanja naklona in ekspozicije površja, se spreminja tudi letna količina prejete
sončne energije. Ker ima količna prijete sončne energije velik vpliv na topoklimatske
značilnosti jo smemo uporabiti kot indiator topoklimatov. Količino prejete sončne energije
razdelimo v tri razrede (v našem primeru smo uvedli dva) in tako dobimo območja z malo,
srednje in veliko količino prijete sončne energije.
2. Topoklimati, kjer je izražena konkavna oblika reliefa:
Sem sodijo območja s temperaturno inverzijo in s povečano količino meglenih dni. Ločimo
lahko dve kategoriji topoklimatskih tipov konkavnih oblik reliefa: topoklima ozkih dolin in
grap, ki se nahajajo na hribovitem površju in topoklima velikih ravnih dolin, srednjega ali
zgornjega rečnega toka. K slednji kategoriji prištevamo tudi območja kotlin.
3.Topoklima pod vplivom velikih vodnih površin:
Na izoblikovanje tega topoklimatskega tipa vplivajo večje vodne površine. Na teh območjih je
povečana relativna in absolutna vlaga, prav tako pa so povišani nivoji talne vode, ki vplavajo
na počasnejše segrevanje površja. V to kategorijo sodijo tudi površine nad vodnimi telesi,
prav tako tudi topoklimatska območja z večjim deležom meglenih dni, za katere je vzrok
prisotnost vode, če jih že nismo vključili v druge kategorije.
4. Topoklimati z razgaljeno matično podlago
Razgiban relief golih površin pripomore k veliki pestrosti klimatskih razmer.
Velik vpliv na izoblikovanje topoklim z razgaljeno matično podlago imajo tudi prevladujoči
vetrovi. Za analizo topoklimatov skalnih površin , ki je uporabljajo v detajlni topoklimatski
karti v merilu 1: 25000 je nujno potrebno opraviti tudi terenske meritve, ker podatki o
temperaturi, vlažnosti in vetrovnih značilnostih z meteoroloških postaj niso dovolj natančni.
5. Topoklimati, kjer je izražena konveksna oblika reliefa:
H konveksnim tipom površja prištevamo grebene in vrhove. Za lociranje topoklimatov na
konveksnih oblikah reliefa uporabljamo podatke o vetrovnosti, ki imajo ključni pomen pri
izoblikovanju topoklimatskih značilnosti vrhov in grebenov. Topoklimo konveksnih oblih
lahko delimo na:
topoklimo konveksnih oblik, ki se vzdigujejo nad okolico-vrhnji deli osamelcev in na
topoklimo konveksnih oblik površja, ki so zlite z okolico-manjše klimatske razlike v
primerjavi z okolico.
6. Topoklima urbaniziranih površin
Velika pozidana območja s svojo razporeditvijo ulic in stavb imajo velik vpliv na
kanaliziranje vetrov. Prav tako pa uporaba gradbenih materialov (beton, opeka, asfalt) zaradi
večjega vpoja energije viša temperature v mestih v primerjavi z okolico.
Zaradi tega prihaja do pojava mestnega toplotnega otoka, predvsem v zimskem času.
Pomemben faktor pri topoklimi urbanih območij je gostota pozidave. Topoklimo
urbaniziranih območij delimo v dve skupini: topoklima urbaniziranih območij z gosto
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pozidavo (večja pozidana območja-mesta) in topoklima urbaniziranih območij z nižjo gostoto
pozidave (vasi, zaselki, večje samotne kmetije, mestni predeli z razpršeno pozidavo).
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3.1.7. Geografsko-informacijski sistemi in izdelava topoklimatskih kart
Razvoj računalništva in tehnologije geografsko-informacijskih sistemov nam v današnjem
času omogoča lažjo in detajlno izdelavo topoklimatov. Topoklimatske raziskave tako
postajajo del ostalih raziskav. S pomočjo geografsko-informacijskih sistemov lahko ustvarimo
bazo podatkov, potrebnih za topoklimatske raziskave, jo analiziramo in kartografsko
prikažemo. Pri izdelavi baze uporabljamo vektorske in rastrske sloje podatkov.
Najpomembnejši sloji podatkov predstavlja digitalni model reliefa, iz katerega lahko
izračunamo ekspozicijo, naklon pobočij, nadmorsko višino in poiščemo konkavne oblike
reliefa. S pomočjo geografsko-informacijskih sistemov lahko izdelamo karto sončnega
obsevanja in analiziramo privetrna in zavetrna območja. Glede na merilo lahko delimo sloje
podatkov na makroklimatske, ki prikazujejo prostorsko razpršenost posameznih klimatskih
elementov, ali spremembe makroklimatskih značilnosti zaradi vpliva reliefa.
Sloji podatkov na mikroklimatski lestvici vsebujejo podatke o dolžini trajanja sončnega
obsevanja, temperaturnih obratih, območjih stekanja hladnega zraka, dobro in slabo
prevetrenih območjih in območjih s specifično topoklimo zaradi vpliva pokrovnosti tal
(Vysoudil, 2003).

3.1.8. Aplikativnost topoklimatskih raziskav
Kljub dostopnosti podatkov in orodij za izdelavo detajlnih klimatskih kart se v Sloveniji
analize topoklimatskih raziskav loteva malo raziskovalcev. Že sam obseg slovenske literature
v zvezi s preučevano tematiko nam razkrije, da je na področju topoklimatskega raziskovanja
potrebno še precej postoriti. Topoklimatske raziskave so uporabne predvsem za prostorskorazvojno načrtovanje, in sicer v sledečih primerih (Vysoudil, 2007):
1. analiza območij primernih za rekreacijo in športne aktivnosti;
2. analiza kvalitete življenjskega okolja;
3. izbira območij, primernih za izgradnjo naselij;
4 vpliv urbaniziranih površin na kvaliteto klimatskega okolja;
5. pojav jezer hladnega zraka, inverzij, posebnih oblik lokalnega kroženja zraka;
6. interpolacija podatkov avtomatskih merilnih postaj za kakovost zraka;
7. ugotavljanje območij z odstopajočimi klimatskimi značilnostmi.
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3.2. Kartiranje topoklimatov
Pri topoklimatskem kartiranju uporabljamo zbrane podatke meteoroloških postaj.
Za izdelavo kart na makroklimatski lestvici nam podatki meteoroloških postaj zadostujejo. Za
izdelavo kart v večjih merilih pa zaradi premajhne gostote merilnih postaj velikokrat ne
moremo zaznati lokalnih klimatskih razlik. V teh primerih si lahko na več načinov:
1. Postavimo začasne meteorološke postaje z digitalnimi senzorji, ki jih brezžično
povežemo med sabo in podatke shranjujemo v lokalni bazi. Kasneje te podatke
analiziramo. Predvideni stroški postavitve takšnega omrežja za površino 10 km2
znašajo 1000 €. V Avstriji takšne digitalne senzorje uporabljajo za napovedovanje
gozdnih požarov (Monitor, 2010).
2. Opravljamo večkratne maršutne meritve – predvsem temperatur, ki potekajo skozi
obdobje enega leta, s čimer pridobimo podatke za izdelavo izoterm, o temperaturnih
obratih ter območjih stekanja hladnega zraka.
3. Postavimo začasne zbiralnike meteorne vode za analizo padavin ali začasne
vremenske hišice, kamor hodimo odčitavat podatke. Zbiranje in analiza teh podatkov
zahtevata precej časa.
4. Analiziramo lokalne temperature s pomočjo prenosne infrardeče kamere (Vysoudil,
2009).
5. Pridobimo visoko resolucijske satelitske slike o temperaturi in vlagi površja na
različnih višinah od tal.
6. S pomočjo GIS tehnologije posredno preko spremenljivk, ki vplivajo na
izboblikovanje mezo-, mikro- in topoklimatov. Uporabimo podatke digitalnega
modela reliefa, rabe tal in energije kvaziglobalnega sončnega obsevanja.
V preteklosti je priprava podatkov za topoklimatsko analizo zahtevala precej časa.
Podrobno je bila ročna izdelava kart naklona in ekspozicije, postavitev mreže meteoroloških
postaj, merjenje energije sončnega obsevanja in albeda ter načrtovanje maršutnih meritev
opisana v Tehniques in Physical Geography (Hanwell, Newson, 1973).
Seveda pa pri GIS analizi ne smemo zanemariti terenskega dela, ki ga uporabimo za potrditev
ali izboljšanje naših rezultatov.
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4. Topoklimatska karta vzhodnega dela Pohorja
4.1. Potek izdelave
Pri izdelavi topoklimatske karte smo naprej izdelali sloje podatkov, ki smo jih pridobili z
analizo digitalnega modela reliefa. Nato smo se osredotočili na podatke o sončnem obsevanju.
Na koncu smo analizirali podatke o pokrovnosti tal. Pridobljene sloje podatkov smo nato
uporabili v nadaljnji analizi topoklimatov.
Nadmorska višina je pomemben dejavnik preoblikovanja klimatskih značilnosti. Z višanjem
nadmorske višine se zmanjšuje temperatura površja. Zaradi tega se izoblikujejo višinski
pasovi – življenjska okolja z značilnimi klimatskimi potezami.
Za določitev višinskih pasov smo se oprli na na Wrabrovo členitev Slovenije na višinske
pasove (Wraber, 2008) in na temperaturne značilnosti proučevanega območja. Vzhodno
Pohorje smo razdelili na štiri višinske pasove: ravninski, gričevnat, submontanski in
montanski pas. Največji delež (32 %) pripada montanskemu pasu, najmanjši pa ravninskemu
(16 %).
Karta 25: Višinska pasovitost

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 26: Površina in delež površja v posameznem višinskem pasu na
preučevanem območju
Višinski pas
Ravninski
Gričevnat
Submontanski
Montanski

Površina (v Km2)
82
138
108
171

Delež (v %)
16
28
22
34
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Karta 26: Reliefne značilnosti z vidika topoklime

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 27: Površina in delež posamezne reliefne enote na proučevanem območju
Reliefna oblika
Površina (v Km2)
Planote
58
Greben
33
Večja dolina,ravnina
82
Manjša dolina
51
Kotlina
11
Ostalo
261

Delež (v %)
12
7
17
10
2
52

Na podlagi geometričnih lastnosti ploskev in njihovega spreminjanja lahko določimo
razgibanost površja. V slovenskem jeziku stopnje razgibanosti površja običajno ločimo z
besedami ravnina, gričevje, hribovje in gorovje. Posebne morfometrične lastnosti površja
temeljijo na posebnih razmestitvah višinskih celic in se kažejo v značilnih oblikah površja.
Morfološke enote površja so pomembne za topoklimatsko raziskovanje. Za določanje
morfometričnih lastnosti lahko uporabimo programe LANDSERF, SAGA ali TAS. Pri
določanju temeljnih morfoloških lastnosti ni pomembnih razlik, pri določanju posebnih
morfoloških lastnostih pa so razlike razmeroma velike (Hrvatin, Perko, 2008). S kvantitativno
in kvalitativno analizo smo izločili območja s posebnimi morfometričnimi značilnostmi, ki so
pomembne z vidika topoklime.
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Slika 25: Poljanska dolina

Foto: Matej Jančič, 2010.

Naslednja značilnost reliefa, ki smo jo preučili, je naklon. Povprečen naklon v Sloveniji znaša
13°. Na proučevanem območju povprečen naklon ne odstopa od slovenskega povprečja, saj
znaša 12,6°. Največji delež predstavlja prvi naklonski razred (28 %). Takšen naklon
prevladuje na dnu Dravske doline, ob vznožju južnega dela vzhodnega Pohorja in na pohorski
planoti. Drugi in tretji naklonski razred (oba 26 %) prestavljata pobočja Zreškega Pohorja in
vzhodnopohorske nagnjene planote. Pobočja nad 20° imamo v četrtem in petem razredu.
Takšne vrednosti so najpogostejše v dolini in na območju severno od pohorske planote, ki se
strmo spušča v Dravsko dolino. V ta naklonski razred spadata tudi Lobnikov vrh in precejšen
del doline reke Oplotnice. Ločnica 12° je pomembna zato, ker sta do te meje možna moderno
kmetijsvo in poselitev. Lahko torej sklepamo, da naklon močno vpliva na rabo tal, kar se
poslednično izraža v topoklimatskih značilnostih. Vpliv naklona pa je viden tudi v količini
prejete energije sončevega obsevanja.
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Karta 27: Naklon pobočij na proučevanem območju po posameznih naklonskih razredih

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 28: Površina in delež površja po posameznih naklonskih razredih na
proučevanem območju
Nakloni (v º)
0-5
5-12
12-20
20-30
30-61

Površin (v Km2)
138,54
129,85
129,76
77,88
22,08

Delež (v %)
27,82
26,07
26,06
15,64
4,43

Velik vpliv na trajanje sončnega obsevanja in prejeto energijo ima ekspozicija. Ekspozicija je
odraz slemenitve. V simetrično razgibanem površju ima vsaka ekspozicija (z upoštevanjem
ravnega sveta, kjer je naklon manjši od 0,5°) 12,5 % delež (Ogrin, Plut, 2009). V Slovenij
prevladujejo južne (14,7%) in jugozahodne (13,6%) ekspozicije. Na proučevanem območju
imajo največji delež vzhodne ekspozicije (15,2), sledijo jim jugovzhodne (14,19%) in južne
(13,9%). Najmanjši delež prestavljajo zahodne (8,7%) in severozahodne (8,5%) ekspozicije.
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Karta 28: Ekspozicije na proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 29: Površina in delež površja posamezne ekspozicije na proučevanem
območju
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Iz karte ekspozicij (karta 28) smo nato izdelali karto prisojnih in osojnih pobočij. Razdelitev
se zdi smiselna, če analiziramo podatke o energiji sončnega obsevanja za Slovenijo.
Energijska ugodnost južnih ekspozicij je lepo razvidna iz energije sončevega obsevanja, ki jo
prejmejo posamezne lege. Po podatkih Gabrovca (1996) dobijo južna pobočja v letnem
povprečju skoraj 1000 MJ/km2 več energije kot severna. Razlike so še večje v zimskem času,
ko je sonce nizko nad obzorjem. Zaradi tega so severna pobočja v hribovitem in gorskem
svetu hladnejša ter imajo višjo in dlje trajajočo snežno odejo. Več sonca v prisojah in višje
temperature so pomembne tudi za naravno in kulturno rastlinstvo, še posebej za toplotno
zahtevne vrste ter za poselitev v višjem svetu, kjer so podnebne razmere ostrejše. V naših
hribovjih so domačije in njim pripadajoča zemljišča večinoma v prisojah, v osojah pa je gozd
(Ogrin, Plut 2009). To velja tudi za naše območje proučevanja. Pobočja z vzhodno in zahodno
ekspozicijo dobivajo med letom bolj ali manj enako količino sončnega obsevanja ne glede na
naklon pobočij. Maksimalna intenziteta direktnega sončnega obsevanja se pri vzhodnih
pobočjih poleti nahaja na zmerno strmih pobočjih, pozimi pa na strmih pobočjih. Režim je na
zahodnih pobočjih obrnjen. Na pobočjih z južno ekspozicijo se maksimalna intenziteta
direktnega sončnega obsevanja poleti nahaja na zmerno strmih pobočjih, poleti pa na strmih
pobočjih. Za pobočja s severno ekspozicijo pa velja pravilo: bolj strmo je pobočje, manjša je
stopnja direktnega sončnega obsevanja.
Na območju proučevanja prisojna pobočja zavzemajo 47 % površja, osojna 51 %, ravnine pa
dobra 2 %. Prisojna pobočja se nahajajo na južnem delu vzhodnega Pohorja na območjih
Zreškega Pohorja, Bistriškega in Hočkega Pohorja. Osojna pobočja najdemo v dolini
Oplotnice, Lubnice in Radoljne ter na Ruškem Pohorju.
Karta 29: Prisojna in osojna pobočja na proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010
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Preglednica 30: Površina in delež površine prisojnih in osojnih pobočij na proučevanem
območju

Slika 26: Severni del konjiške Kotline

Foto: Matej Jančič, 2010.
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Slika 27: Prisojna pobočja

Foto: Matej Jančič, 2010.

Slika 27 prikazuje prisojna pobočja na vznožju vzhodnega Pohorja. Vidimo, da so gosto
poseljena in tudi kmetijsko obdelana.

Slika 28: Osojna pobočja

Foto: Matej Jančič, 2010.

Sliki 26 in 27 nam dobro prikažeta razlike v pokrajini, ki nastanejo zaradi ekspozicije. Razlike
v vegetacijskem pokrovu in poselitvenih značilnostih prispevajo k izoblikovanju tipičnih
topoklimatov.
Slika 28 prikazuje osojna pobočja Ruškega Pohorja. Zaradi manj ugodnih klimatskih pogojev
za naselitev in kmetijsko obdelavo pobočja prerašča gozd.
Naslednji sloj podatkov predstavlja energija kvaziglobalnega sončnega obsevanja. Trajanje
sončnega obsevanja in posledično prejeta količina sončne energija sta odvisni predvsem od
tipa oblačnosti, reliefa in astronomskih dejavnikov (spreminjanje višine Sonca nad ravnino
horizonta). Pri izračunu so poleg astronomskih in meteoroloških dejavnikov upoštevali tudi
relief, in sicer osenčenost (reliefne ovire) ter naklon in ekspozicija površja.
Največ energije sončnega obsevanja prejmejo območja z južnimi ekspozicijami, najmanj pa
območja z večjimi nakloni in severnimi ekspozicijami. Na območju proučevanja se količina
energije zaradi tega zmanjšuje od juga proti severu. Povprečna energija kvaziglobalnega
sončnega obsevanja za kontinentalno podnebje osrednje Slovenije, v katerega sodi naše
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območje, znaša 4013 MJ/m2, izračunano povprečje za naše območje pa 4029 MJ/m2.
Že na kratke razdalje se zaradi ekspozicije in osenčenosti pojavljajo precejšne razlike.
Variabilnost prejete energije na osojnih pobočjih je večja kot na prisojnih, kar nam daje
slutiti, da bomo imeli na prisojnih pobočjih več različnih topoklimatov kot na osojnih (Ogrin,
2002). V povprečju je energija, ki jo prejmejo severna pobočja v Sloveniji, za dobrih 13 %
manjša od energije južnih pobočij. Za lažjo analizo smo povprečno letno energijo
kvaziglobalnega sončnega obsevanja razdelili v štiri kategorije. Največji delež površja (47 %)
prejme med 4000 in 4400 MJ/m2. To so območja zgornje Konjiške kotline, Dravska dolina, ki
se nadaljuje v Dravsko polje in pohorska planota. 19 % površja prejme letno od 4400 do 4880
MJ/m2. To so območja Zreškega Pohorja, Bistriškega in Hočkega Pohorja ter južna pobočja
Lobnikovega vrha. Najmanj energije kvaziglobalnega sončnega obsevanja prejmejo Ruško
Pohorje, dolini Ljubnice in Radovne ter posamezna območja na pohorski planoti.
Karta 30: Povprečna letna energija kvaziglobalnega sončnega obsevanja na
proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 31: Površina in delež površja z značilno povprečno letno energijo
kvaziglobalnega sončnega obsevanja
Enegergija (v MJ/m2)
1861-3600
3600-4000
4000-4400
4400-4880

Površina (v Km2)
82,02
91,05
232,77
93

Delež (v %)
16,47
18,28
46,74
18,59
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V naslednjem sloju podatkov smo želeli proučiti termalni pas na proučevanem območju.
To je območje, ki je vezano na relativno višino glede na nižje uravnave, ponavadi manjše ali
večje kotline, doline ali ravnine.
Za termalni pas so značilne predvsem višje minimalne temperature, redkejše pojavljanje slane
in pozebe ter večja insolacija, saj ta pas leži nad območjem megle ali nizke oblačnosti (Oke,
1992, Žiberna, 2006).
Termalni pas igra v Sloveniji pomembno vlogo. Omogoča kakovostno pridelavo vina,
namenjenega trgu, prav tako bistveno izboljšuje pogoje rasti vsem vrstam sadja. Poleg tega pa
je pomemben zaradi boljših bivalnih razmer. Čeprav je definicija termalnega pasu omejena
tudi na nadmorsko višino, pa pojav, ko so najnižji deli depresijskih reliefnih oblik hladnejši
od višjih, srečamo v vseh delih Slovenije, na vseh nadmorskih višinah. Inverzija ni vedno in
povsod enako debela, zato je tudi določitev natančne relativne višine termalnega pasu
teoretično nemogoča. Pri tem pa nam je precej v pomoč funkcijski vidik, ki nam v praksi
pokaže, do katere minimalne relativne višine še segajo toplotno zahtevnejše kulture, kot so
češnje, marelice, breskve, oreh in seveda vinska trta. Nekateri klimatski dejavniki, ki se
razlikujejo med območjem pogoste temperaturne inverzije in termalnim pasom, so namreč
bistvenega pomena za uspevanje posameznih kultur in tako je raba tal lahko lep kazalec
prehoda iz enega pasu v drugega. Pogosto se za indikatorja termalnega pasu med kulturnimi
rastlinami navaja vinsko trto, zlasti tista območja, ki so namenjena za pridelavo vina za
prodajo. Dejstvo je, da je termalni pas najtoplejši v Sloveniji.
Za izdelavo območja termalnega pasu smo upoštevali dosedanje raziskave Žiberne (1999),
Cigliča (2010), Ogrina (2007) in Gamsa (1996).
Določanje termalnega pasu s pomočjo klimatskih meritev je v posameznih pokrajinah
nemogoče, mogoče pa je s profilnimi meritvami minimalnih temperatur ob posameznih
vremenskih situacijah in s podrobnim kartiranjem rastišč toplotno zahtevnih kultur, kot sta
oljka in vinska trta (Ogrin, 2007).
Pri opredelitvi termalnega pasu s pomočjo kartiranja vinogradov je pomembno tudi
zavedanje, da na ta način določen termalni pas in v povezavi z njim tudi ostali višinski
klimatski pasovi predstavljajo predvsem podnebne razmere v začetku rasti vinske trte, to je
konec aprila in maja, ko je ogroženost trte za pozebo največja. V poletnem času je vertikalni
obseg termalnega pasu pogosto večji kot ga nakazujejo vinogradi, pozimi pa zaradi izrazitih
inverzij z globokimi jezeri hladnega zraka manjši. Zavedati se je tudi potrebno, da je termalni
pas dinamičen pojav, ki se zelo spreminja tudi v odvisnosti od posameznih vremenskih
razmer (Ogrin, 2007).
Ciglič (2010) je na podlagi GIS analiz ugotovil, da je za določitev termalnega pasu
pomembnejša relativna višina kot absolutna. Glede na to, da v termalnem pasu uspevajo
toplotno zahtevnejše rastline, postavlja termalni pas na mejo do 650 m absolutne nadmorske
višine.
Glavni krivec nastanka termalnega pasu je temperaturni obrat, ki nastane zaradi jezer
hladnega zraka.
Temperaturni obrat je pojav, pri katerem temperatura zraka z višino narašča, namesto da bi
padala (Enciklopedija Slovenije, 1990). Žiberna (1994) ugotavlja, da je ob upoštevanju
srednjih mesečnih temperatur inverzija najbolj pogosta in izrazita pozimi, najmanj pa poleti.
Pojav nabiranja in zadrževanja ohlajenega zraka v depresijskih reliefnih oblikah imenujemo
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jezero hladnega zraka. Značilnost teh jezer je, da se zaradi večje gostote, ki jo ima hladnejši
zrak, zadržujejo pri tleh, pod toplejšim zrakom. Zaradi stabilnosti (lažji topel zrak je zgoraj,
težji hladen spodaj) lahko ta jezera, ujeta v depresijske reliefne oblike, ostanejo dlje časa ter
tako pomembno vplivajo na ekološke in bivanjske razmere v njih. S pojavom jezer hladnega
zraka je povezana tudi temperaturna inverzija (toplotni obrat), ko temperatura zraka z višino
narašča. Pozimi so ta jezera trdovratnejša in globlja, zato jih tedaj razkroji šele sprememba
vremena z dotokom mrzlega zraka ali pa močni vetrovi, ki povsem prevetrijo kotline in
doline. Poleti je sončno sevanje dovolj močno, da se jezera hladnega zraka vsak dan termično
razgradijo (Ogrin, 2005).
Jezera hladnega zraka se začnejo tvoriti v depresijskih reliefnih oblikah, takoj ko so izpolnjeni
naslednji pogoji (Ogrin,2003):
1. dolgovalovno sevanje tal je večje od kratkovalovnega sevanja sonca in morebitnega
protisevanja oblačnosti;
2. ozračje je mirno;
3. trajanje (čas).
Slika 29: Dejavniki, ki vplivajo na pojav jezer hladnega zraka

Atmosferski pogoji (dolgovalovno sevanje
tal, kratkovalovno sevanje sonca in
dolgovalovno protisevanje oblačnosti in
atmosfere, mirno ozračje)

Razgiban relief z izrazitimi depresijskimi
oblikami (kotline, doline, kraška polja)

Stekanje hladnega zraka s pobočij proti dnu doline in radiacijsko
ohlajanje zraka pri tleh

Nastanek jezara hladnega zraka
(nižje zračne temperature, temperaturni obrat, megla)
Vir: Ogrin, 2005, str. 62.

V topli polovici leta, zlasti pa poleti, je v mirnih nočeh premalo časa, da bi se oblikovala
globlja jezera hladnega zraka. Včasih se pojavi le nekaj metrov debela plast hladnejšega
zraka, ki se začne razkrajati že pred sedmo uro zjutraj. Vendar to ne pomeni, da poleti tega
pojava ni, ampak da je precej manj izrazit (Ogrin, 2003).
Poznamo štiri tipe temperaturnih obratov:
− prizemni temperaturni obrat, ki se pojavlja v nočnem času zaradi specifične energijske
bilance prizemne plasti zraka,
− frontalni temperaturni obrat, ki se pojavlja v večjih višinah na meji dveh zračnih mas ob
prehodu fronte,
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− subsidenčni ali anticiklonalni temperaturni obrat, ki se pojavlja zaradi razlik v
adiabatnem segrevanju spuščajočega se zraka v anticiklonu,
− višinski temperaturni obrat, ki nastane na meji dveh zračnih mas, ki se relativno gibljeta
z različnimi hitrostmi.

Pojav prizemnega temperaturnega obrata lahko krepi tudi relief, saj se zaradi stekanja
hladnega zraka na dno dolin in kotlin v energijski bilanci pojavi še advektivni člen (Hočevar,
Petkovšek, 1995). Dotok hladnega zraka z okoliških pobočij povzroča dodaten padec
temperature zraka na dnu dolin in kotlin. Kot eden od rezultatov teh procesov je tudi pojav
termalnega pasu (Gams, 1996).
Temperaturni obrat je glede na zelo razgiban relief v Sloveniji pogost pojav. Kljub temu pa bi
bilo zelo posplošeno trditi, da se intenzivnost, višina in letni režim v popolnosti ujemajo v
vseh dolinah. Prej bi lahko dejali, da je zlasti glede na radiacijski temperaturni obrat vsaka
dolina enkratna.
Žiberna je leta 1994 opravil terenske meritve temperaturnih profilov. Slika 30 prikazuje
povprečje meritev, opravljenih novembra in decembra leta 1994. V 700 m visokem profilu je
mogoče opaziti dve inverzni plasti. Manj intenzivna, ki je na naši sliki povprečnih vrednosti
zabrisana v izotermni plasti, se pojavlja na nadmorski višini od 550 do 600 m (torej od 250 do
275 m nad mestom). Druga inverzija je bolj izrazita in se pojavlja na višini od 800 do 850 m.
V tem primeru gre za anticiklonalno (subsidenčno) inverzijo. Razlika med najhladnejšo in
najtoplejšo točko v temperaturnem profilu je v povprečju znašala skoraj 3,5° C.
Slika 30: Temperaturni profil (Radvanje − Bellevue)

Vir: Žiberna, 1994, str. 13.
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Na podlagi zbranih podatkov smo opredelili termalni pas kot območje, ki obsega nadmorsko
višino med 350 in 650 m. Spodnjo mejo smo določili na podlagi temperaturnega profila iz
slike 29 iz katere razberemo, da se temperaturni obrat začne na nadmorski višin 350m. Kot
dodaten kriterij so nam služila območja z trajnimi nasadi.Zgornjo mejo smo postavili na 650m
nadmorske višine. Po Cigliču (2010) je to meja uspevanja toplotno zahtevnih rastlin. Večji
vpliv termalnega pasu zaznamo na prisojnih pobočjih, kjer se gojijo klimatsko zahtevnejše
kulture. Na našem območju je to vinska trta.
Značilnosti termalnega pasu so sledeče: višji nočni minimumi, manjše dnevne in letne
temperaturne amplitude in višje zimske povprečne mesečne temperature (Ogrin, Plut, 2009).
Na našem območje termalni pas predstavlja 24 % proučevanega območja oziroma 123 km2.
Območje termalnega pasu na južnem delu sovpada z območjem, imenovanim Podpohorske
gorice. Na severnem predelu poteka po Ruškem Pohorju. Ob vsem tem se moramo zavedati,
da je območje termalnega pasu dinamičen pojav, in ne moremo določiti natančne zgornje in
spodnje meje, temveč samo območje, kjer se nahaja večino časa. Prav tako je pojav
termalnega pasu na prisojnih pobočjih intenzivnejši kot na osojnih.
Karta 31: Termalni pas na proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 32: Površina in delež površine termalnega pasu na proučevanem območju
Površina
Termalni pas
Ostalo
Skupaj

Površin (v Km2)
122,54
376,56
498,10

Delež (v %)
24
76
100
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Eden izmed topoklimatskih faktorjev so tudi vodna telesa, in sicer zaradi nizkega albeda (8–
10 %) (Geiger, 1950) in izhlapevanja vode. Albedo vodnih površin se z manjšanjem kota
sončnih žarkov povečuje. Bolj intenzivno začne albedo naraščati, ko sončni žarki padajo pod
kotom, večjim od 40°. Zavedati se moramo, da vodna telesa ne vplivajo samo na klimo
območja, v katerem se nahajajo, ampak tudi na bližnjo okolico. So pomemben topoklimatski
faktor. Pri analizi smo upoštevali samo večja vodna telesa. Vpliv jezer se kaže predvsem v
višji vlažnosti območij okoli jezer in večjem številu kondenzacijskih pojavo. Prav tako
prisotnost vode, predvsem v dolinskih predelih poveča število oblačnih dni. Največji vpliv na
izoblikovanje topoklimatov na proučevanem območju imajo zajezitve na reki Dravi za
potrebe hidroelektrarn in večja jezera na pohorski planoti – Lovrenška in Črno jezero.
Poleg mikroklimatske razlike med vodnimi telesi in tlemi, je potrebno poudariti, da obstajajo
precejšne klimatske razlike med morjem, jezerom, reko ali ribnikom (Geiger, 1950). Različne
klimatske značilnosti so odraz predvsem velikosti posameznih vodnih teles.
V nadaljnji analizi smo sloj vodnih teles združili s slojem pokrovnosti tal.

Karta 32: Površinske vode in vlažna območja na proučevanem območju

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010
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V poglavju o naravnogeografskih značilnostih vzhodnega Pohorja smo že raziskali
pokrovnost tal, vendar ne z vidika topoklimatskih raziskav. Z vidika topoklimatskih raziskav
so pomembne sledeče kategorije: pozidane površine, negozd, listnati, mešani gozdovi in
iglasti gozd. Te kategorije je v svojih topoklimatskih raziskavah priporočal tudi Miroslav
Vysoudil (Vysudil, 2007). Vpliv posamezne kategorije tal na topoklimatske značilnosti
navajamo spodaj.
Pozidane površine
Pri pozidanih površinah nas zanimajo predvsem območja gostejše pozidave. Če primerjamo
karto 23, ki prikazuje pozidana območja, s karto pokrovnosti (karta 33), ugotovimo, da je
poselitev precej razpršena, vendar na izoblikovanje topoklime vplivajo le večja mesta. Na
našem območju je to predvsem Maribor z okolico, ne smemo pa pozabiti tudi na Slovensko
Bistrico in Ruše. Mesto s svojimi stavbami, asfaltnimi in betonskimi površinami in človekovo
dejavnostjo modificira tudi klimo (Žiberna, 1996 ).
Človek je podnebje v mestu spremenil predvsem s tem, da je prekril površje z asfaltom in
betonom ter postavil zgradbe iz opeke in kamna. Ta gradiva mnogo hitreje prevajajo toploto
kakor naravna tla, ki jim toplotno prevodnost zmanjšuje vmesni zrak, hkrati pa tla senči rastje.
Sončno obsevanje čez dan v mestu bolj ali manj bistveno globlje segreje prej omenjena
gradiva, ki z večjo ogreto maso zadržujejo nočno ohlajevanje zraka. Največja temperaturna
razlika med mestom in podeželjem se čuti po sončnem vzhodu. Ponoči piha s podeželja
hladnejši zrak proti mestnemu središču, kjer dviguje toplejši zrak. Zato govorimo, da
prestavlja mesto toplejši otok v hladnejši okolici. Ponoči in ob sončnem vremenu se z zrakom
dvigujejo tudi prah in drugi delci onesnaženosti. Sončni žarki zato pri prediranju mestnega
zraka oslabijo v ultravijoličnem delu spektra in dolgovalovno sevanje se razprši. Ker je v
zraku s trdnimi delci več kondenzacijskih jeder, je v mestih na splošno več megle, več
oblačnosti in več padavin, kar pa ne drži vedno. Zaradi zmanjšanih zelenih površin je
zmanjšano tudi izhlapevanje iz listov, kar je tudi eden izmed vzrokov, zakaj so mesta toplejša
od okolice. Z neenako visokimi stavbami se v mestu zmanjšuje vetrovnost, po nekaterih
meritvah še več kot 100 metrov nad zgradbami. Različno potekajoče ulice usmerjajo v višinah
enotne vetrove v razne, lahko tudi nasprotne smeri. Zmanjšana vetrovnost pa pomeni
počasnejše nočno ohlajanje gradbenega gradiva (Gams, Krevs, 1994).
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Po Munnu (Munn, 1966, cit: Žiberna, 1996) je mehanizem nastajanja mestne klime naslednji:
Slika 31: Vpliv na mestno klimo

Spremebe v
vodni bilanci

Spremebe v
cirkulaciji
zraka

Spremebe v
radiacijski
bilanci

Vir podatkov: Žiberna, 1996, str. 105.

Spremembe v radiacijski bilanci so posledica sprememb lastnosti površja v mestih. Z
zelenjem poraščene površine so zamenjale asfaltne in betonske površine, ki imajo popolnoma
drugačne termične lastnosti. Naslednji vzrok za spremembe radiacijske bilance v mestih je
človekova aktivnost, ki naravnemu dodatku energije dodaja še opazen lastni delež (Geiger,
1950).
Tudi spremembe v vodni bilanci so posledica spremenjenih lastnosti površja v mestih. Zaradi
hitrega odtekanja meteorne vode po kanalizacijskih ceveh in zaradi manjše vegetacije v
mestih je tudi evapotranspiracija zmanjšana, kar se med drugim kaže v manjši absolutni in
relativni vlagi ter manjšem parnem pritisku v mestih (Landsberg, 1983).
Spremembe v cirkulaciji zraka pomenijo predvsem zmanjšanje hitrosti vetra zaradi upora, ki
ga nudi hrapavo površje v mestih. Po drugi stani pa mestni toplotni otok zlasti v mirnem
anticiklonalnem vremenskem tipu povzroča celično kroženje zraka v prizemni plasti proti
mestu, kjer se dviga in ponovno spušča izven mesta (Munn, 1966, cit: Žiberna, 1996). Smer in
hitrost vetra v mestu pa lahko modificirajo tudi razne naravne ovire, kot sta na primer gozd in
relief.
Maribor predstavlja največjo urbanizacijsko območje na proučevanem območju, zato ga
predstavljamo podrobneje tudi z vidika klimatskih značilnosti.
Žiberna (1996) ugotavlja, da se razlike med klimo Maribora in okolice kažejo zlasti v
temperaturnih razmerah. Pozimi oziroma ponoči se v mestu oblikuje toplotni otok.
Temperaturne razlike med mestom in okolico znašajo pozimi v povprečju 0,7 °C, poleti pa so
malo manjše. Večje razlike se pojavljajo pri srednjih in absolutnih ekstremnih temperaturah.
Glede na to, da so razlike največje v hladni polovici leta in dneva, lahko sklepamo, da pri
nastajanju toplotnega otoka igra pomembno vlogo vnos energije zaradi kurilne sezone. Trendi
relativne vlage, količine oblačnosti in števila dni z meglo kažejo rezultate, ki so v nasprotju s
pričakovanimi. Relativna vlaga v mestu se v primerjavi s tisto v okolici povečuje. Srednja
oblačnosti in letno število dni z meglo se v mestu zmanjšujeta. Večja prevetrenost v Mariboru
gotovo pomembno vpliva na zmanjšanje števila dni z meglo (Žiberna, 1996).
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Svoje prispeva tudi fenizacija vetrov na vzhodnem obrobju Pohorja (Gams, 1972).
Negozd: V kategorijo negozd smo uvrstili kmetijska zemljišča, grmičasta območja in
območja, ki so namenjena rekreaciji.
Od gozda se razlikujejo predvsem v višini vegetacijskega pokrova, ki je bistveno manjša.
Višina in gostota travniške vegetacije in kmetijskih pridelkov vplivata na mikroklimatske
značilnosti. Višji in gostejši je vegetacijski pokrov, večje so temperaturne razlike med tlemi in
povprečno višino trav oz. kmetijskih pridelkov nad tlemi Podoben vpliv ima vegetacijski
pokrov tudi na vlago. Slika 32 nam prikazuje ravno te razlike.
Slika 32: Vpliv različnih vegetacijskih pokrovov na vertikalno razporeditev temperature

Vir: Geiger, 1950, 294. str.

Pomemben klimatski faktor mikroklime negozdnih površin je tudi veter.
Vertikalna krivulja hitrosti vetra na travniških površinah sovpada s krivuljo hitrosti nad
negozdnimi, vendar je pri gozdnih površinah eksponentno naraščanje hitrosti vetra
pomaknjeno v zgornje dele krošnje.
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Slika 33: Povprečna hitrost vetra na različnih kmetijskih in travnatih površinah

Vir: Geiger, 1950, str. 306.

Mikroklimatske razlike, ki nastajajo med nizko travnatimi površinami, pašniki in višjim
travnatim rastjem ter kulturnimi rastlinami, so precejšnje. Precej podrobnejšo analizo teh
razlik najdemo v Geigerjevi knjigi Climate near ground (1950). Pri našem raziskovanju pa nas
niso zanimale omenjene mikroklimatske razlike, temveč smo jih hoteli primerjati z
mikroklimo gozda.
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Kategorijo gozd smo zaradi listopadnosti (sezonska sprememba) razvrstili v dve kategoriji:
listnati in mešani gozdovi ter iglasti gozdovi. Gozd z zmanjševanjem temperaturnih
ekstremov in z zadrževanjem vetra v pritalni plasti blaži mikroklimo (Golob, 1990, cit: Vilhar
in sod., 2006).
V listopadnih gozdovih je amplituda vlažnosti in temperature večja in se bolj spreminja tekom
letnega časa kot v iglastih gozdovih. Gozd vpliva na povečanje količine padavin. Na območjih
z gozdom pade do 6 % več padavin, v tropih tudi do 30 % (Geiger, 1950). V listopadnih
gozdovih se z olistanjem dnevne temperaturne spremembe zmanjšajo povprečno do 5° C v
primerjavi z negozdnimi. Olistanje povzroči, da tla doseže le majhen delež direktnega
sončnega obsevanja, 5 % (Geiger, 1950). V iglastih gozdovih ne prihaja do tako velikih
sprememb.
Temperatura v gozdu se zmanjšuje od krošnje proti tlom. Dnevno spreminjanje temperature v
gozdu je prikazano na spodnji sliki. Vlažnost v gozdu regulira predvsem transpiracija listov.
Manjše gibanje zračnih mas v gozdu, ki je povzročeno zaradi vegetacijskega pokrova, ohranja
visoko vlažnost gozda v primerjavi z negozdnimi površinami (Geiger, 1950).
Razlike v gibanju oziroma hitrosti zračnih mas se pojavijo pri olistanju, kar nam prikazuje
slika 34. Seveda do teh sprememb ne pride v iglastih gozdovih.
Gozdna območja se od negozdnih razlikujejo po štirih spremenljivkah: količini sončnega
obsevanja, temperaturi, vetru in vlažnosti.
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Slika 34: Zmanjšanje količine svetlobe zaradi olistanosti v gozdu rdeče bukve

Vir: Geiger, 1950, str. 318.

Slika 34 nam prikazuje dnevne spremembe temperature v borovem gozdu. Črtkana črta
predstavlja temperature nad krošnjami, črtkana pa temperature 0,5 m nad gozdnimi tlemi.
Opazimo lahko, da so temperature pri gozdnih tleh vedno nižje. Največja razlika med
temperaturo krošenj in temperaturo talnega sloja se pojavi ob jutranjih urah in popoldan.

Slika 35: Dnevna temperaturna sprememba v borovih gozdovih

Vir: Geiger,1950, str. 330.
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Slika 36: Dnevni potek relativne vlažnosti v borovih gozdovih in krivulja zmanjševanja
relativne vlažnosti z večanjem višine

Vir: Geiger, 1950, str. 332–334.

Slika 37: Vertikalni profil hitrosti vetra v borovih gozdovih in v bukovo-hrastovih
gozdovih

Vir: Geiger, str. 337–338 .

Kljub temu, da meritve niso bile opravljene v Sloveniji in se tudi vegetacija delno razlikuje od
vegetacije na proučevanem območju, lahko iz zbranih podatkov izpeljemo sledeče ugotovitve:
1. Temperaturne in vlažnostne razmere gozda in negozdnih površin se dovolj razlikujejo,
da lahko govorimo o različnih mikroklimatskih prostorih.
2. V iglastih gozdovih se temperatura, vlaga in hitrost vetra skozi leto spreminjajo manj
kot v listnatih in mešanih gozdovih.
3. Gozd se od negozdnih površin razlikuje po tem, da se zaradi dviga aktivne površine
sprejemanja sončne radiacije v krošnje dreves pod njimi izoblikuje poseben sloj zraka,
ki v primerjavi z zračnim slojem nad krošnjami dreves vsebuje več vlage in je
hladnejši od zraka nad krošnjami dreves (Geiger, 1950).
Z upoštevanjem zbranih podatkov o različnih mezoklimatskih značilnostih posameznih
območij smo se lotili izdelave kategorij rabe tal.
102

Karto opisanih kategorij smo dobili tako, da smo združevali kategorije rabe tal po podobnosti.
Kriterija za združevanje sta bila višina rastja in antropogeni vpliv.
Karta 33: Pokrovnost tal na proučevanem območju za potrebe topoklimatske karte

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010

Preglednica 33: Pokrovnost tal na proučevanem območju za potrebe topoklimatske
karte
Pokrovnost
Pozidane površine
Negozd
Listnati in mešani gozd
Iglasti gozd

Površin (v Km2)
36,16
191,15
189,32
81,41

Delež (v %)
7
38
38
16

Najmanjši delež predstavljajo urbanizirane površine (7 %). To so območja, ki se nahajajo v
Dravski dolini, na Dravskem polju in ob vznožju Podpohorskih goric. Iglasti gozdovi
predstavljajo 16 % območja. Čiste iglaste sestoje, ki so večinoma nastali zaradi pogozdovanja
v preteklosti, danes najdemo predvsem na pohorski planoti in severnih pobočjih Klopnega
vrha. Listnati in mešani gozd preraščata dolino Oplotniščice, obrobje pohorske planote,
Hočko, Slivniško in Ruško Pohorje ter dolino Ljubnice. Predstavljajo 38 % proučevanega
območja. Negozdne površine (38 %) se nahajajo na dnu Dravske doline, Podpohorskih
goricah in segajo precej visoko v Bistriškem Pohorju. Večji predeli negozdnih površin se
nahajajo tudi v Zreškem, Hočkem in Slivniškem Pohorju.
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4.2. Topoklimatski tipi
Na podlagi opisanih topoklimatskih slojev smo se nato lotili združevanja posameznih slojev
podatkov in izdelave topoklimatske karte. Osnovni topoklimati, ki smo jih izločili na podlagi
reliefa termalnega pasu in hidroloških pojavov, so sledeči: topoklima vodnih teles, topoklima
grap, topoklima pobočij, topoklima termalnega pasu, topoklima ravnin in večjih dolin,
topoklima kotlin, topoklima planot in topoklima grebenov.
Karta 34: Osnovni topoklimatski tipi vzhodnega Pohorja

Avtor: Matej Jančič, 2010
Vir: GURS, ARSO, 2010
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Preglednica 34: Osnovni topoklimatski tipi vzhodnega Pohorja
Tip topoklime
Topoklima pobočij
Topoklima termalnega pasu
Topoklima ravnin in večjih dolin
Topoklima planote
Topoklima grap
Topoklima grebenov
Topoklima kotlin
Topoklima vodnih teles

Površina (v km2)
126,71
117,49
111,37
55,62
43,00
32,32
11,39
7,34

Delež
25,08
23,25
22,04
11,01
8,51
6,40
2,25
1,45

Največji delež pripada topoklimi pobočij (25 %). Za topoklimo pobočij je značilno, da ima
relief naklon večji od 5° in izraženo ekspozicijo.
Sledi topoklimat termalnega pasu s 23 %. Topoklimat termalnega pasu se nahaja na
nadmorski višini 350–650 m in ima v povprečju višje letne povprečne temperature kot
sosednja območja. Prav tako smo upoštevali absolutne minimalne temperature, ki nakazujejo,
da je pojav topoklimata termalnega pasu močnejši na južnih pobočjih vzhodnega Pohorja med
Zreškim in Hočkim Pohorjem. Topoklima ravnin in večjih dolin predstavlja 22 % površine.
Nahaja se na območjih, ki imajo naklon manjši od 5°. Prav tako je količina prejete energije
sončnega obsevanja manjša kot na pobočjih. Topoklima vzhodnopohorske planote predstavlja
11 % površja. Večinoma ima to območje (razen razvodnega grebena), povprečne letne
temperature med 4 in 6° C. Topoklima grebenov predstavlja 6 % delež proučevanega
območja. To so območja, kjer veter dosega največje povprečne hitrosti. Topoklima grap
obsega 9 % proučevanega območja.
Najmanjši delež površja zasedata topoklima kotlin (2 %) in topoklima vodnih teles (2 %).
Topoklima kotlin se od topoklime ravnin in večjih dolin razlikuje po višji povprečni
minimalni, povprečni in maksimalni temperaturi. Za topoklimo vodnih teles pa je značilna
večja količina vlage v zraku. Večino teh topoklimatov predstavljajo mokrotna območja na
vzhodnopohorski planoti in reka Drava.
Detajlno topoklimatsko karto smo nato izdelali na podlagi osnovne topoklimatske karte, na
katero smo dodali še podatke o količini prejete letne kvaziglobalne sončne energije in
podatke o pokrovnosti tal.
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Karta 35: Detajlna topoklimatska karta vzhodnega Pohorja
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Preglednica 35: Osnovne značilnosti topoklimatov vzhodnega Pohorja
Topoklimatski tip
Topoklima vodnih teles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Topoklima rek
Topoklima ribnikov in ostalih stoječih voda
Topoklima šotnih barij in jezerc
Topoklima osojnih pobočij
Topoklima osojnih pobočij z urbanimi površinam
Topoklima osojnih pobočij na negozdnatih tleh
Topoklima osojnih pobočij z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklima osojnih pobočij z iglastimi gozdovi
Topoklima prisojnih pobočij
Topoklima prisojnih pobočij z urbanimi površinam
Topoklima prisojnih pobočij na negozdnatih tleh
Topoklima prisojnih pobočij z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklima prisojnih pobočij z iglastimi gozdovi
Topoklima termalnega pasu na osojnih pobočjih
Topoklima termalnega pasu na osojnih pobočjih z urbanimi površinami
Topoklima termalnega pasu na osojnih pobočjih na negozdnih tleh
Topoklima termalnega pasu na osojnih pobočjih z listanimi in mešanimi gozdovi
Topoklima termalnega pasu na osojnih pobočjih z iglastimi gozdovi
Topoklima termalnega pasu na prisojnih pobočjih
Topoklima termalnega pasu na prisojnih pobočjih z urabnimi površinami
Topoklima termalnega pasu na prisojnih pobočjih na negozdnih tleh
Topoklima termalnega pasu na prisojnih pobočjih z listanimi in mešanimi gozdovi
Topoklima termalnega pasu na prisojnih pobočjih z iglastimi gozdovi
Topoklimati ravnin in večjih dolin
Topoklimati ravnin in večjih dolin z urbanimi površinami
Topoklimati ravnin in večjih dolin na negzodnih tleh
Topoklimati ravnin in večjih dolin z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklimati ravnin in večjih dolin z iglastimi gozdovi
Topoklimati kotlin
Topoklimati kotlin z urbanimi površinami
Topoklimati kotlin na negozdnih tleh
Topoklimati kotlin z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklimati kotlin z iglastimi gozdovi
Topoklimati grebenov z visoko količino prejete energije
Topoklimati grebenov z visoko količino prejete energije na nagozdnih tleh
Topoklimati grebenov z visoko količino prejete energije z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklimati grebenov z visoko količino prejete energije z iglastim gozdom
Topoklimati grebenov z nizko količino prejete energije
Topoklimati grebenov z nizko količino prejete energije na negozdnih tleh
Topoklimati grebenov z nizko količino prejete energije z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklimati grebenov z nizko količino prejete energije z iglastimi gozdovi
Topoklimati grap z visoko količino prejete energije
Topoklimati grap z visoko količino prejete energije z urbanimi površinami
Topoklimati grap z visoko količino prejete energije ne negozdnih tleh
Topoklimati grap z visoko količino prejete energije z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklimati grap z visoko količino prejete energije z iglastimi gozdovi
Topoklimati grap z nizko količino prejete energije
Topoklimati grap z nizko količino prejete energije z urbanimi površinami
Topoklimati grap z nizko količino prejete energije na negzodnih tleh
Topoklimati grap z nizko količino prejete energije z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklimati grap z nizko količino prejete energije z iglastimi gozdovi
Topoklimati planot z visoko količino prejete energije
Topoklimati planot z visoko količino prejete energije na negzodnih tleh
Topoklimati planot z visoko količino prejete energije z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklimati planot z visoko količino prejete energije z iglastimi gozdovi
Topoklimati planot z nizko količino prejete energije
Topoklimati planot z nizko količino prejete energije na negozdnih tleh
Topoklimati planot z nizko količino prejete energije z listnatimi in mešanimi gozdovi
Topoklimati planot z nizko količino prejete energije z iglastimi gozdovi
Skupaj
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Površina (v km2)

Delež (v %)

4,64
0,21
2,48

0,91
0,04
0,49

0,67
14,21
28,08
15,3

0,13
2,80
5,53
3,01

0,71
31,88
23,6
12,68

0,14
6,27
4,64
2,50

0,39
19,01
30,88
0,99

0,08
3,74
6,08
0,19

0,51
44,58
21,31
0,54

0,10
8,77
4,19
0,11

33,76
58,02
16,07
5,51

6,64
11,42
3,16
1,08

0,52
6,98
2,64
1,28

0,10
1,37
0,52
0,25

2,13
7,85
4,97

0,42
1,55
0,98

1,96
10,31
5,06

0,39
2,03
1,00

0,37
3,14
11,43
3,48

0,07
0,62
2,25
0,68

0,31
2,3
15,78
6,34

0,06
0,45
3,11
1,25

5,04
11,56
11,84

0,99
2,28
2,33

3,16
11,54
12,06
508,08

0,62
2,27
2,37
100,00

4.3. Opis topoklimatov
Topoklimt vodnih teles, ki skupaj predstavlja dobrih 7% površja smo razdelili tri skupine.
Topoklima rek predstavlja skoraj odstotek površin, predvsem zaradi reke Drave, kjer so tudi
lokalne klimatske razlike zaradi velike večje vodne površine bolj opazne kot pri ostalih rekah.
Topoklima ribnikov in ostalih stoječih voda zajema manjše površine in je bolj podobna
obdajajočim topoklimatskim tipom. Območja šotnih barij, ki se nahajajo na Pohorski planoti,
so zaradi nižjega rastja in večje vlage hladnejša od sosednjih pogozdenih območij, zato smo
izoblikovali lastno kategorijo.
Klimatske razmere na pobočjih so v veliki meri odvisne od ekspozicije. Pobočja s severno
ekspozicij prejmejo manj sončne energije kot južna. Zato smo topoklimo pobočij razdelili na
topoklimo prisojnih pobočij in topoklimo osojnih pobočij. Osojna pobočja, ki jih najdemo na
Ruškem Pohorju in delno tudi na Hočkem in Slivniškem Pohorju predstavljajo 11% skupnih
površin. Prevladuje gozdna vegetacija. Topoklima prisojnih pobočij je najbolj značilna za
Zreško in Bistriško Pohorje, kjer se ponekod spusti tudi pod termalni pas. Na prisojnih
pobočjih je delež topoklime z negozdnimi tleh večji kot na osojnih za 50%.
Precejšni del pobočij spada v termalni pas, ki smo ga zaradi višjih povprečnih letnih
temperatur uvrstili v lastno kategorijo. Prav tako smo tudi tukaj zaradi različne količine prijete
sončne energije razdelili termalni pas na topoklimate termalnega pasu na osojnih pobočjih in
topoklimate termalnega pasu na prisojnih pobočjih. Za slednje je značilna večja intenziteta
pojava termalnega pasu in večji delež negozdnih površin.
V topoklimatu ravnin in večjih dolin predstavlja topoklimat ravnin in večjih dolin na urbanih
površinah kar 6% . Maribor predstavlja večino urbanih površin. Ostale večje urbane površine
so še: Slovenska Bistrica, Polskava, Fram, Razvanje, Spodnje Hoče, Limbuš, Ruše, Bistrica
pri Rušah in Lovrenc na Pohorju. Topoklimat gozdnih površin ravnin in dolin predstavlja
malo več kot 4% skupne površine. Največja sklenjena površina topoklimata z mešanim in
listnatim gozdom se nahaja južno od Maribora. Pri Rušah pa imamo največjo sklenjeno
površino topoklimata ravnin in dolin z iglastim gozdom.
Topoklimat kotlin se nahaja na dobrih 2% celotne površine. V osrednjem delo zgornje
Konjiške kotline prevladuje topoklimat kotlinskega gozda, ki na robovih kotline preide v
topoklimat negozdnih površin. Skupna površin urbanih površin tukaj zavzema 0,5km2, ki
pripadajo naselju Oplotnica.
Prav tako kot pobočja, se tudi območja grebenov, ki smo jih opredelili s pomočjo povprečne
letne hitrosti vetra razlikujejo med seboj po količini prejete sončne energije. Hitrost vetra
dosega tukaj največje hitrosti. Večjih urbanih naselij na grebenih ni. Prevladujoča poselitev so
samotne kmetije. Izrazita meja po vrhu grebena med količino prejete energije je opazna na
treh grebenih od petih. Ti grebeni so: Veliki razvodni greben, greben me Velikim in Urhovim
vrhom in greben med Roglo in Vrajekovim vrhom.
Za topoklimate grap so značilni katabolitni vetrovi-dolnik in gornik. Na našem območju
imamo šest večjih območij. Na severnih pobočjih so to grape Lobnice Bistrice in
Laprehtovega potoka ter Plešiščice. Južno od vzhodno Pohorske Planote pa se nahajata grapi
Oplotniščice in Bistrice. Prevladujejo topoklimati grap z listnatim in mešanim gozdom-5,4%,
sledijo topoklimati z iglastimi gozdovi-1,9%. Skupaj predstavljajo 7% preučevanega območja
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Na 11 % površja se razprostira topoklima vzhodno Pohorske planote. Večji del planote
predstavljajo topoklimati iglastega in listnato mešanega gozda z malo ali veliko količino
prejete sončne energije. Nihanje temperature, hitrosti vetra in vlage je preko leta je manjše v
topoklimatih iglastih gozdov kot v topoklimatih listnatih in mešanih gozdov. Vzrok za to
spreminjanje olistanosti preko leta. Na jugovzhodnem območju vzhodne Pohorske planote pa
se nahajajo tudi večja območja topoklimatov planot na negozdnih tleh, ki predstavljajo 1,6%
skupne površine
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5. Zaključek
Topoklimatske značilnosti pokrajine so tiste klimatske značilnosti, pri katerih nastopa relief
kot pomemben modifikator klime (Žiberna, 2006).
V diplomski nalogi smo poskusili raziskati, kako lahko s pomočjo prostorskih podatkov, ki so
danes na voljo v Sloveniji, analiziramo in določimo meje med posameznimi topoklimatskimi
tipi. Zavedati se moramo, da je prehodno območje med posameznimi topoklimati različno.
Prehodno območje med gozdnimi in negozdnimi topoklimati je manjše oziroma ga skoraj ni v
primerjavi z območjem med topoklimati termalnega pasu in topoklimati pobočij. Zanimivo bi
bilo raziskati tudi ta prehodna območja. Na podlagi reliefnih, temperaturnih, vlažnostnih in
vetrovnih značilnosti smo na območju vzhodnege Pohorja določili osnovne topoklimatske
tipe: topoklimo pobočij, topoklimo termalnega pasu, topoklimo ravnin in večjih dolin,
topoklimo planote, topoklimo grap, topoklimo grebenov, topoklimo kotlin in topoklimo
vodnih teles. Največji delež, skoraj 50 %, predstavljata topoklimi pobočij in termalnega pasu.
Topoklima vodnih teles je po površini skoraj zanemarljiva, vendar zaradi večje vlažnosti prsti
oziroma zraka tvori posebno topoklimo predvsem ob Dravi in Lovrenškem ter Črnem jezeru.
Seveda pa vpliva tudi na bližnjo okolico. Detajlna topoklimatska karta pa nam je razkrila še
večjo klimatsko raznolikost. Za njeno izdelavo smo uporabili izdelano osnovno topoklimatsko
karto, na katero smo dodali še sloje podatkov o pokrovnosti tal in količini kvaziglobalne
prejete letne sončne energije. Na podlagi tega smo lahko razdelili osnovne topoklimatske tipe
v podskupine.
V veliko pomoč pri izdelavi kategorij topoklimatov in metodi dela so nam bile predhodne
topoklimatske raziskave v Sloveniji in na Češkem.
Topoklimatske raziskave se kljub veliki količini dostopnih prostorskih podatkov (predvsem
reliefnih in klimatskih) loteva le malokdo. V svetovnem merilu je bilo med leti 1987 in 2002
opravljenih le 59 raziskav s ključno besedo topoklima. Kvaliteto bivalnega okolja določajo
poleg vseh ostalih dejavnikov tudi klimatske značilnosti, predvsem topoklimatske. Pravilna
izbira območij, ki so primerna za rekreacijo, naselje ali kakšno drugo človeško aktivnost na
podlagi lokalnih klimatskih značilnosti, nam lahko prihrani stroške pri ogrevanju oziroma
lahko naredi smučišča, rekreacijske parke na prisojnih pobočjih bolj privlačne. Prav tako se
lahko izognemo območjem, kjer se večkrat pojavljajo jezera hladnega zraka ali zmrzali.
Topoklimatske raziskave nam lahko pojasnijo značilnosti zračnega onesnaževanja, prav tako
pa lahko na njihovi podlagi ugotavljamo prostorsko razporeditev rastlinstva in živalstva.
Uporabnost topoklimatskih raziskav je torej zelo pestra, vendar se te v praksi vse premalo
uporabljajo.
Upamo, da bo prispevek o topoklimatskih značilnostih vzhodnega Pohorja še koga navdušil
za podobne raziskave v bližnji prihodnosti.

111

6. Summary
Topoclimatic features of the landscape are those climatic characteristic in which terrain is the
main modifier.
In the thesis we tried to explore how you can use the spatial data that are available today in
Slovenia to analyze and determine the boundaries between different topoclimatic areas. We
must realise that that transition zone beatwen diffrent topoclimate areas varies. The transition
zone between forest and unforested topoclimates is smaller or it does not exist. We can not
compare it to the area between topoclimate of thermal belt and topoclimate of slopes. It would
be interesting to explore those tranzition zones. Based on the terrain, temperature, humidity
and wind charateristics me have determinded these topoclimatic areas: topoclimate of slopes,
topoclimate of thermal belt, topoclimate of mayor valleys and plains, topoclimate of plateaus,
topoclimate of ravines, topoclimate of ridges, topoclimate of basins and topoclimate of water
bodies. The largest proportion, almost 50% goes to topoclimates of slopes and thermal belt.
Topoclimate of water surfaces is by it`s ground cover is almost negligible, but dute to
increased air and soil humidity it forms mainly along the Drava river and Black lake and also
Lovrenska lakes. It also affects the sorrounding area. Detail topoclimatic map shows us an
even greater climate diversity. For it`s construction we have used basic topoclimatic map to
which we have added two more layers of data: ground cover and quaziglobal annual solar
enery recived. Then we were able to make subgrups of topoclimatic areas.
Prior topoclimatic reserch in Slovenia and in the Czech Republic was a great help tu us.
Despite the vast amount of available spatial data (mainly terrain and climate data) only few
researchers are using them. Between 1987 and 2002 there have been onyl 59 papers writen
which had topoclimate keyword. With a proper selection of areas sutible for recreation,
settlement or any other human activity we can save money on heating an also make ski slopes
on sunny slopes or recreational parks more attractive. We can alos avoid areas where lakes of
cold air are formed.
With a help of topoclimatic research we are able to find the characteristics of air pollution an
also we can determine the spatial distribution of flora and fauna.
The usability of topoclimatic researches is bery varied, but in practice underutilized.

We hape that this thesis will ensipre someone to do similar research in the near future.
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