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TIPIZACIJA IN REGIONALIZACIJA SLOVENSKIH MRAZIŠČ
Izvleček:
Za mrazišča je značilen prizemni temperaturni obrat, ki nastane zaradi nočnega sevalnega
ohlajanja tal. V diplomskem delu so opisani in razloženi glavni dejavniki, ki vplivajo na nočno
sevalno ohlajanje tal; med njimi je podrobneje predstavljen vpliv vremenskih razmer in
oblikovanosti površja, še posebej kotanj – in sicer je bila na osnovi digitalnih podatkov o
nadmorskih višinah in z geomorfometrično analizo v GIS izdelana baza kotanj v Sloveniji. Za
vsako kotanjo so bili izračunani tisti kazalci oblikovanosti površja, ki vplivajo na nastanek
nočnega prizemnega temperaturnega obrata v njej; podrobneje sta predstavljena oblikovanost
preseka in sevalni delež vidnega neba. Opisana in razložena je tudi frekvenčna porazdelitev
slovenskih kotanj glede na posamezne kazalce. Na podlagi izbranih kazalcev je bila izdelana
genetska tipizacija mrazišč. Večletne samodejne meritve temperature v mraziščih pa so bile
osnova za ugotavljanje sočasnosti pojavljanja izrazitega temperaturnega obrata v prostorsko
oddaljenih mraziščih. Baza vseh izmerkov temperature je bila s statističnimi metodami
pretvorjena v bazo značilnih dnevnih vrednosti temperature, ob tem pa je bila izdelana tudi
metoda samodejnega izločanja morebitnih napak merjenja. Na primerih je bila ob pomoči
satelitskih posnetkov pojasnjena zveza med vremenskim tipom, lokalnimi vremenskimi pojavi in
temperaturo zraka v mraziščih; to je bila osnova za regionalizacijo slovenskih mrazišč.

KLJUČNE BESEDE: klimatogeografija, mrazišča, topoklima, temperatura zraka, temperaturni
obrat, regionalizacija, Slovenija

TYPIFICATION AND REGIONALISATION OF FROST HOLLOWS IN SLOVENIA
Abstract:
The most typical phenomena in frost hollows is near-ground temperature inversion which occurs
as a result of intense nocturnal ratiative cooling. This graduation thesis describes and explains the
main factors for radiative cooling, with an emphasis on weather conditions and topography,
especially for depressions. With geomorphometrical analytic tools in GIS, all depressions in
Slovenia were extracted from digital elevation data and then combined into a single database. For
each depression, a variety of topographic factors, which affect formation of night-time nearground temperature inversions, was calculated. Special attention was paid to two factors:
topographic amplification and sky view. A depression's frequency distribution per multiple factors
is described and explained. On the basis of selected topographic factors, a genetic typification of
Slovene depressions was made. Automatic temperature measurement of Slovene depressions,
started six year's ago, was a basis for exploring simultaneous occurences of intense temperature
inversion in spatially distanced frost hollows. All temperature measurements data was
transformed into a database of characteristic daily temperatures with statistical methods; in
addition, a method for automatic deletion of possible data errors was made. A case study with
satelite images was used to explain relationships among weather type, local weather phenomena
and nocturnal air temperature in frost hollows. On that basis, a regionalisation of Slovenian frost
hollows was made.

KEY WORDS: climatogeography, frost hollows, topoclimate, temperature, temperature inversion,
regionalisations, Slovenia
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1. UVOD
Za večje prostorske enote, kot so npr. deli celin ali držav, so bili na podlagi večletnih meritev
meteoroloških spremenljivk določeni poglavitni podnebni tipi; ti opisujejo predvsem
povprečne temperaturne in padavinske razmere preko leta. S klimatološkega vidika so
zanimivejša manjša reliefno razgibana območja, in sicer zato, ker so tam na majhnih razdaljah
celo večje razlike med podnebnimi značilnostmi, kot pa so med posameznimi podnebnimi
tipi. Razgibanost reliefa namreč pomembno vpliva na veliko prostorsko spremenljivost
energijske bilance tal. Reliefno pogojene značilnosti podnebja in vremena na manjših
prostorskih enotah imenujemo topoklima.
V Sloveniji je zaradi velikega deleža karbonatnih kamnin in kraškega reliefa veliko
konkavnih reliefnih oblik (npr. vrtače, uvale, udornice, konte, kraška polja), ki so vse tudi
mrazišča. Večina jih je v naravnem okolju, v nekaterih pa je človek prisoten vsakodnevno
zaradi bivanja, pridobivanja surovin, pridelave hrane, prometa ali rekreacije; zato je
poznavanje značilnosti mrazišč potrebno in koristno.
Mrazišča imajo vse značilnosti topoklimatskega pojava, saj se v njih zaradi posebnih
topografskih značilnosti pojavljajo izrazito drugačni časovni poteki temperature, zračne
vlažnosti in vetra kot v okolici. Lokalno spremenjene podnebne razmere vplivajo na prst,
rastlinstvo, živalstvo in tudi na človeka.
V diplomskem delu so najprej povzete in razložene dosedanje opredelitve mrazišč, ki jim
sledi opredelitev, uporabljena v tem delu. Sledi razlaga in primerjava nastanka prizemnega
temperaturnega obrata na ravnini, v razgibanem reliefu in v kotanjah – mraziščih. Osrednji del
diplomskega dela zavzema podrobna predstavitev regionalizacije in tipizacije mrazišč, ob
koncu pa so povzeta še glavna dognanja in prispevek tega dela h geografiji in k dosedanjemu
vedenju o mraziščih.
Dejavniki, ki povzročajo in omogočajo značilne procese in pojave v mraziščih, so uporabljeni
za določitev raznih genetskih tipov slovenskih mrazišč. Podani so tudi rezultati večine
dosedanjih meritev temperature v mraziščih po Sloveniji – člani Slovenskega meteorološkega
foruma smo namreč že nekaj let pred pripravo tega diplomskega dela vzpostavili samodejne
meritve temperature v več slovenskih mraziščih (njihovo število in prostorska razpršenost sta
se od začetka meritev do izdelave tega dela povečevali); izmerjene temperature v mraziščih
smo sproti urejali v enotno bazo podatkov. Te meritve temperatur v mraziščih predstavljajo
temeljno delovno metodo mojega diplomskega dela. Rezultati meritev so v diplomskem delu
tudi primerjani med seboj, in sicer zato, da bi se ugotovile regionalne razlike med slovenskimi
mrazišči.
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Pomemben del priprave diplomskega dela je predstavljal tudi študij strokovne literature s
področja meteorologije gorskega sveta, topoklime, hidrologije snežne odeje in
geomorfometrije. Potrebni prostorski podatki pa so bili pridobljeni z geostatističnimi
analizami v geografskem informacijskem sistemu.
Moje delovne hipoteze so:
I: Lokalni vremenski pojavi ob določenem tipu vremena so glavni vzrok za časovne razlike v
pojavljanju temperaturnega obrata med prostorsko oddaljenimi mrazišči.
II: Z obstoječimi GIS-orodji je mogoče analizirati tiste ključne morfometrične značilnosti
reliefa, ki vplivajo na pojav nočnega prizemnega temperaturnega obrata.
III: Sevalni delež vidnega neba (sky view factor) je odločilni dejavnik sevalnega ohlajanja tal.
IV: Kotline so mrazišča.

2. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je poudariti vpliv oblikovanosti površja na temperaturne razlike pri
tleh in predstaviti nekaj ugotovitev, do katerih smo prišli med raziskovanjem slovenskih
mrazišč.
Cilji diplomskega dela so:
– ugotoviti tipe mrazišč glede na topografske dejavnike, ki vplivajo na pojav nočnega
prizemnega temperaturnega obrata,
– ugotoviti regionalne razlike v pojavljanju nočnega prizemnega temperaturnega obrata in
vzroke zanje,
– prikazati uporabnost obstoječih GIS-orodij za preučevanje tistih značilnosti oblikovanosti
površja, ki vplivajo na pojav prizemnega temperaturnega obrata.
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3. OPREDELITEV MRAZIŠČ V DOSEDANJIH RAZISKAVAH
V slovenski strokovni literaturi se je izraz mrazišče uporabljal za poimenovanje raznih
pojavov in procesov. Prve opredelitve so bile povezane s kraškimi kotanjami (vrtačami,
koliševkami); v njih se namreč pojavlja temperaturni obrat in je prisoten vegetacijski obrat.
Najbolj znani primeri, ki so jih navajali prvi raziskovalci, so bili iz dinarskega gorstva
(Smrekova draga na Trnovski planoti, zahodna vrtača pod Snežnikom in vrtača Holarina) ter
iz Julijskih Alp (Rudno polje na Pokljuki, planina Govnjač na Komni) (Manohin, 1960;
Gams, 1972; cv: Trošt, 2008). Temperaturni obrat v njih naj bi bil posledica izžarevanja v
hladnih nočeh, ohlajena plast zraka pa naj bi na dno mrazišča pritekala tudi s pobočij in tam
obmirovala. Višji obod mrazišča naj bi pomenil večji učinek ohlajanja. Gams je z meritvami
temperature tal v smrekovem gozdu in pod ruševjem potrdil, da se zrak v mraziščih ohlaja
tudi iz medskalnih votlin na pobočjih (Gams, 1972). Po novejših dognanjih se ta način
ohlajanja zraka pojavlja le na kraških tleh, ki so preko odprtin povezana z jamskimi votlinami
(Mihevc, 2011).
Martinčič (Martinčič, 1977; Martinčič, 1975) pojmuje mrazišče kot posebno življenjsko
okolje, ki se od neposredne okolice loči v botaničnem, zoološkem in klimatološkem pogledu.
Ločuje:
-

mrazišča, v katerih hladen zrak izvira od ledu na dnu vrtače (ledene jame),

-

mrazišča, v katera priteka hladen zrak po pobočjih iz grohotnih tal, vegetacijski obrat pa
je posledica spremenjenih talnih razmer, ne pa temperaturnega obrata,

-

mrazišča širokih, plitvih kotanj in ravnic Trnovskega gozda (Smrečje, Velika in Mala
Lazna), ki naj bi nastala predvsem zaradi posebne geološke podlage (roženca) in tipa prsti
(podzola) ter na njiju vezane kisloljubne vegetacije (smreke). Ta območja naj bi postala
mrazišča šele potem, ko so na njih opravljeni goloseki; za primer navaja Smrečje
(Turkovo frato), kjer so po goloseku sicer ponovno zasadili s smreko, a ta ne uspeva
dobro zaradi spremenjenih klimatskih razmer – pojavljajo se vsakoletne pozebe, ki
preprečujejo ali močno zavirajo rast smrekovih sadik.

Po meritvah temperature v mraziščih je sklepal, da oblika terena relativno malo vpliva na
temperaturni obrat in jakost pozebe; odločilen vpliv naj bi imela prisotnost gozda.
Raziskovalci mrazišč v zadnjih letih so mrazišča opredelili po značilnih najnižjih
temperaturah, in sicer kot območja, v katerih so temperature zraka pogosto bistveno nižje od
okolice (Ogrin, 2005; Ogrin in sod., 2006).
Trošt (2008) je v sodelovanju z raziskovalci Slovenskega meteorološkega foruma predlagal
dopolnjeno opredelitev mrazišč, ki upošteva še čas pojavljanja temperaturnih razlik:
»Mrazišča so območja, kjer se v jasnih in mirnih nočeh temperatura zraka spusti precej nižje
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kot v okolici na podobni nadmorski višini«. Obenem je postavil vprašanje, ali so kotline tudi
mrazišča.
Dosedanja pojmovanja izraza mrazišče torej temeljijo
1) na pojavu vegetacijskega in temperaturnega obrata,
2) na izžarevanju (radiacijskem ohlajanju) v nočnem času,
3) na nižjih temperaturah zraka v primerjavi z okolico.
Toda ob tem je treba opozoriti na naslednje:
1) vegetacijski obrat je prisoten le v nekaterih mraziščih in je posledica součinkovanja raznih
dejavnikov,
2) prizemni temperaturni obrat se v obdobju šibkih višinskih vetrov in jasnega vremena lahko
pojavlja povsod,
3) izžarevanje v nočnem času je v jasnih nočeh prisotno povsod in je izven mrazišč celo
izrazitejše,
4) prostorske razlike v temperaturi zraka niso značilne le za mrazišča.
Tako še naprej ostaja odprto vprašanje, ali so tudi kotline (npr. Ljubljanska kotlina, Celjska
kotlina), doline in obširne ravnine mrazišča.
Tipizacija mrazišč v tem diplomskem delu ne sloni na opaženih pojavih v mraziščih, temveč
na oblikovanosti reliefa – ta namreč vpliva na izrazite prostorske temperaturne razlike. Gre
torej za genetsko tipizacijo mrazišč.
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4. OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Območje preučevanja so tiste reliefne depresije v Sloveniji, ki jih z vseh strani obdaja višji
svet (slika 1).
Kvantitativno so bile opredeljene kot območja, v katerih bi ob neprestanem dotoku vode
nastala jezera (razlika med izvornim DMV 12,5 m in DMV po zalitju kotanj s funkcijo Fill v
ArcGIS Desktop). Iz tako dobljenega sloja kotanj so bile nato odstranjene tiste z globino,
manjšo od 5 m, in s površino, manjšo od 625 m2 (ta površina predstavlja površino 4 celic
uporabljenega rastrskega sloja DMV 12,5 m); tako so bile v grobem odstranjene morebitne
napake v podatkih. Nato je bil s prekrivanjem (ukaz Zonal Statistics) za vsako kotanjo
izračunan delež površine, ki jo zavzema voda (vir podatkov o vodnih telesih je bil GERK iz l.
2006). Kotanje, ki so imele delež vodnih površin večji od 0, so bile pregledane druga za
drugo. Odstranjene so bile tiste, ki so predstavljale strugo vodotoka, travnik za prometnimi
nasipi (železniškimi, cestnimi), akumulacijska jezera na vodotokih, ozke dele rečnih dolin in
ostale napake pri izdelavi DMV (npr. hrib namesto kotanje). Tako je bilo odstranjenih še 94
kotanj; za nadaljnjo obravnavo je ostalo 10.921 kotanj (slika 1) – te so v nadaljevanju
poimenovane mrazišča.

Slika 1: Prostorska razporeditev slovenskih mrazišč.
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5. TEORETIČNA, TERMINOLOŠKA IN METODOLOŠKA
IZHODIŠČA
Temperaturni obrat, tj. naraščanje temperature z višino (Slovar …, 2000), se lahko pojavi
kjerkoli zaradi advekcije, subsidence ali radiacije.
1) ADVEKCIJA OB TOPLI FRONTI pomeni dotok toplejše zračne mase v večjih
nadmorskih višinah, medtem ko lahko v bolj zavetrnih dolinah in kotlinah (še posebej pozimi)
pri tleh še vedno vztraja hladnejši zrak. Taka vremenska situacija je ključna za nastanek žleda
in zmrznjenega dežja.
2) ADVEKCIJA IZ KRAŠKIH VOTLIN se pojavlja v kraških kotanjah, ki imajo v zaledju
razvite jamske votline. Zaradi razlik v temperaturi (v jamskih votlinah so nihanja temperature
zraka skozi leto majhna, zunaj pa večja) pride do tlačne razlike, ki se izenačuje s tokom zraka
(z vetrom) skozi odprtine na tleh kraških kotanj. Tak tip temperaturnega obrata močno vpliva
tudi na prst in rastne pogoje ter je verjetno ključen za pojav vegetacijskega obrata v kraških
kotanjah. Še posebej je izražen, če je v podzemlju led (Martinčič, 1977). Ko so tla prekrita z
dovolj debelo snežno odejo, je tovrstna advekcija zraka zanemarljivo majhna.
3) SUBSIDENCA je spuščanje zračne mase iz višjih delov troposfere ob anticiklonalnem
vremenu; pri tem se zrak adiabatno ogreva, spodnjo mejo spuščanja pa pogosto zaznamuje
temperaturni obrat (Rakovec, Vrhovec, 2007).
4) RADIACIJA (izsevanje) nastane, kadar je sevalni tok v smeri z neba proti tlom manjši kot
tok v obratni smeri (t. i. negativna sevalna bilanca tal); ta pojav je izrazit le v jasnih nočeh. V
nasprotnem primeru je zaradi močnega toplogrednega učinka oblačnosti sevalna bilanca tal
kvečjemu rahlo negativna in tla se zato le počasi ohlajajo. Zrak je v jasni noči najbolj ohlajen
pri tleh, zato temperatura narašča od tal do proste atmosfere. Zaradi nastanka megle ali nizke
oblačnosti se lahko plast s temperaturnim obratom dvigne do nekaj sto metrov nad tlemi.
Prvi in tretji način nastanka temperaturnega obrata nista značilna in pomembna za nastanek
izrazitega prizemnega temperaturnega obrata v mraziščih, drugi pa je prisoten le na kraških
tleh v obdobju brez debele snežne odeje. Četrti način je najpogostejši, najbolj prostorsko
razširjen in najbolj značilen za mrazišča; zato bo obravnavan podrobneje.
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5.1. NASTANEK NOČNEGA PRIZEMNEGA TEMPERATURNEGA
OBRATA
Nočni prizemni temperaturni obrat je posledica radiacijskega ohlajanja tal. Radiacijsko
ohlajanje tal pa je del procesa ohranjanja energijskega ravnovesja med tlemi in ozračjem –
tok, ki gre iz ozračja v tla ( ܧ՝), mora biti nasprotno enak toku, ki gre iz tal v ozračje ( ܧ՛).

 ܧ՝ൌ  ܧ՛

(1)

Energijska bilanca tal je odvisna od gostote toplotnega toka iz tal (TT) in toplotnega toka iz
ozračja (slika 2) – tega lahko razčlenimo (Ceglar, 2005)
1) na kratkovalovno sevanje (KV) – njegov izvor je Sonce, zato je vezano samo na dnevni čas,
2) na dolgovalovno sevanje (DV) – njegova izvora sta Zemljino površje ( ܸܦ՛) in atmosfera
( ܸܦ՝), zato poteka podnevi in ponoči,
3) na turbulentni transport zaznavne toplote (ZT) – ta se pojavi ob prenosu energije med telesi
z različno temperaturo,
4) na latentno toploto (LT) – ta se sprošča/porablja ob faznih prehodih.

KV ՝ KV՛

 ܸܦ՝

 ܸܦ՛

LT

ZT

TT

Slika 2: Shema izmenjave toplote med tlemi in ozračjem.

Na sliki 2 so shematsko prikazani glavni energijski tokovi, pomembni za radiacijsko ohlajanje
tal. Z enačbo jih lahko zapišemo tako:

ୠ୧୪ୟ୬ୡୟ ൌ  ՛   ՝  ՝ െ ՛ െ െ  െ 

(2)

Za pojav radiacijskega ohlajanja zraka in za nastanek nočnega prizemnega temperaturnega
obrata je ključna dolgovalovna sevalna bilanca tal (ܸܦ ); ostali členi so zato v tem
idealiziranem primeru enaki 0.
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ୠ୧୪ୟ୬ୡୟ ൌ  ՝  െ ՛

(3)

 ܸܦ՝ je energijski tok, ki teče v smeri proti tlom,  ܸܦ՛ pa je energijski tok v obratni smeri.
Radiacijsko ohlajanje tal se v tem primeru prične, ko velja:

ୠ୧୪ୟ୬ୡୟ ൏ Ͳ

(4)

 ՝ൌ  ՛

(5)

 ՛ൌ  ɂ୲ ɐ୲ସ

(6)

In traja do vzpostavitve ravnovesja:

Na idealizirani brezmejni ravnini (tj. vse oblike prenosa toplote razen dolgovalovnega sevanja
so v idealiziranem primeru enake 0) bi torej veljalo:





 ܸܦ՝ൌ  ߝ ߪܶସ 

(7)



(ߝ je emisivnost, ߪ je Stefan-Boltzmannova konstanta, T pa temperatura v K; indeks

t

se

nanaša na tla, n pa na nebo oz. ozračje;ܶ je karakteristična temperatura ozračja).

Iz enačb 6 in 7 sledi, da bi bila končna, ravnovesna temperatura tal odvisna od razmerja med
emisivnostjo atmosfere in emisivnostjo tal ter od temperature atmosfere.
ర க ర


୲ ൌ  ට

(8)

க౪

Ohlajanje od začetne do ravnovesne temperature ni hipno; tla se ohlajajo počasi, sevalna
bilanca pa je najbolj negativna takoj ob začetku ohlajanja in se s časom zmanjšuje (Whiteman
in sod., 2003). V neskončno dolgi noči bi se zato ob nespremenjenih atmosferskih pogojih tla
na ravnini ohlajala neskončno dolgo, temperatura tal pa bi se asimptotsko in na vseh delih
ravnine homogeno približevala ravnovesni temperaturi. Temperatura zraka nad tlemi sledi
temperaturi tal s časovnim zamikom; tik nad tlemi je zelo tanka laminarna plast zraka, v kateri
poteka izmenjava toplote s tlemi s kondukcijo oz. prevajanjem. Nad njo je turbulentna plast, v
kateri se toplota prenaša s turbulenco oz. mešanjem zraka glede na temperaturo (Ceglar,
2005).
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Na teoretični brezmejni ravnini bi bilo torej radiacijsko ohlajanje zraka odvisno od
vremenskih razmer (ߝ ܶ ) in stanja tal (ߝ௧ ); zato v nadaljevanju sledi najprej obravnava vpliva
vremenskih razmer.

5.2. VPLIV VREMENSKIH RAZMER NA NASTANEK NOČNEGA
PRIZEMNEGA TEMPERATURNEGA OBRATA
Stanje atmosfere je ključno za radiacijsko ohlajanje tal, in sicer zaradi učinka tople grede, tj.
delne neprepustnosti ozračja za dolgovalovno sevanje tal proti vesolju.

5.2.1. VLAŽNOST ZRAKA
Vlažnost zraka je pomembna zaradi učinka tople grede in sproščanja latentne toplote ob
kondenzaciji oz. depoziciji vodne pare na tleh ali v zraku. Učinek tople grede je za primer
ozračja v Stefanovem zakonu izražen z emisivnostjo (ߝ – enačba 7).
Emisivnost je sposobnost telesa, da oddaja toploto s pomočjo sevanja glede na črno telo. Črno
telo je tisto, ki po Planckovem zakonu seva največ, kar je teoretično možno pri dani
temperaturi; zato ima emisivnost enako ena (ߝ = 1). Skupna emisivnost ozračja, ki uravnava
učinek tople grede, je odvisna od količine vodne pare, CO2, O3 in nekaterih drugih
toplogrednih plinov ter areosolov. Emisivnost ozračja je zato v večjih nadmorskih višinah
nižja, učinek tople grede pa manjši (Staley, Jurica, 1972; Henderson, 1994).
Ob oblačnem vremenu je emisivnost ozračja skoraj enaka 1 (slika 3), zato je sevalna bilanca
tal le malo negativna; v takih nočeh se izrazit prizemni temperaturni obrat ne pojavlja. V
jasnem vremenu je emisivnost ozračja precej nižja od 1, zato je sevalna bilanca tal bolj
negativna in pojavi se radiacijsko ohlajanje tal (Hahnenberger, 2008).

Slika 3: Grafikon izmerjene emisivnosti glede na opaženo oblačnost na postaji Locarno (Švica) v letu 1996
(Marty, 2000).
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Največji prispevek pri skupni emisivnosti ozračja ima vodna para, zato so v jasnem vremenu
za nastanek nočnega prizemnega temperaturnega obrata pomembne vlažnostne razmere
ozračja zlasti v prizemnem delu ozračja; nasičeni tlak vodne pare z višino običajno hitro pada
zaradi padajoče temperature, zato je njen prispevek k skupni emisivnosti ozračja z
naraščajočo višino vedno manjši. Povečana relativna vlažnost zraka v najvišjih delih
troposfere tako nima velikega vpliva na skupno emisivnost atmosfere, dokler ne pride do
nastanka oblakov.

Slika 4: Radiacijska megla v mrazišču Mrzla Komna, 7. 4. 2006 (Foto: J. Ortar).

Vlažnost zraka pri tleh je bolj kot zaradi emisivnosti in učinka tople grede pomembna zaradi
sproščanja latentne toplote; ko je namreč ob sevalnem ohlajanju zraka dosežena temperatura
rosišča, se lahko ohlajanje nadaljuje le ob izločanju vodne pare iz zraka. To poteka s
kondenzacijo ali depozicijo vodne pare bodisi v obliki rose oz. slane bodisi v obliki megle
(slika 4). Ob nastanku megle se radiacijsko ohlajanje skorajda prekine. Whiteman je s
sodelavci (2007) na podlagi opazovanj v avstrijskem mrazišču Gruenloch za dve poletni noči
izračunal, da se je radiacijsko ohlajanje zaradi sproščanja latentne toplote vodne pare ob
kondenzaciji upočasnilo za 33–53 %.
V nočeh, ko temperatura zraka pade pod –25 °C, se ob
prisotnosti kondenzacijskih jeder (npr. aerosola) prične
depozicija vodne pare v obliki ledenih kristalčkov (slika
5); ob tem se vodna para izloča hitreje (ledeni kristalčki
padajo s hitrostjo ok. 25 cm/s, vodne kapljice pa bistveno
počasneje). V tem primeru se zrak lahko ohladi precej pod
temperaturo rosišča (tudi do 30 K); ob ohladitvi od –20 do
–50 °C se nasičeni tlak vodne pare zniža za faktor 20.
Izločanje vodne pare z depozicijo se brez dovolj velike
koncentracije kondenzacijskih jeder začne pod –40 °C
(Whiteman in sod., 2007; Zängl, 2005).
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Slika 5: Ledene iglice na Lepi Komni,
december 2008 (Foto: J. Ortar).

5.2.2. VETROVNOST
Veter lahko kljub ugodnim vlažnostnim razmeram zaradi turbulentnega mešanja zraka
onemogoča nastanek izrazitega temperaturnega obrata. V dosedanjih raziskavah je bilo
ugotovljeno, da je pri vetru, ki ima v prosti atmosferi povprečno hitrost okoli 5–6 m/s, še
mogoč obstoj prizemnega temperaturnega obrata v nekaterih kotanjah (Whiteman in sod.,
2003).

5.2.3. TEMPERATURA ZRAKA
Temperatura ozračja, ki je hkrati začetna temperatura pred sevalnim ohlajanjem, močno
vpliva na potek ohlajanja, saj je od nje odvisna jakost dolgovalovnega sevanja ozračja (enačba
7). Zängl (2005) je z numeričnim modeliranjem razvoja nočnega prizemnega temperaturnega
obrata ugotovil, da se pri znižanju začetne temperature prostega ozračja za 10 K temperatura v
mrazišču do konca ohlajanja spusti precej niže kot ob znižanju začetne zračne vlažnosti
prostega ozračja za 50 %. To potrjujejo tudi meritve v slovenskih mraziščih, npr. na
Hribaricah, kjer je bil večkrat zabeležen izrazit temperaturni obrat v relativno vlažnem, a
mrzlem vremenu.
Ugodnost vremenskih dejavnikov za radiacijsko ohlajanje in nastanek nočnega prizemnega
temperaturnega obrata je odvisna od vremenske situacije in lokalnih vremenskih pojavov. V
splošnem je najbolj ugodna kombinacija povezana z anticiklonalnim vremenom in z
izboljšanjem vremena takoj po prehodu hladne fronte. Nizka začetna temperatura ohlajanja je
najnižja v obdobju, ko je nad vzhodno Evropo in vzhodnimi Alpami dolina hladnega zraka,
najšibkejši višinski vetrovi pa so prisotni, ko je nad nami območje visokega zračnega tlaka.
Toda tudi v takem vremenu lahko pride do nastanka raznih lokalnih vremenskih pojavov –
močan anticiklon nad celinskim delom Evrope po navadi povzroča severovzhodni tok zraka,
na območju dinarske pregrade pa burjo. Včasih ob tem nastane orografska oblačnost na
privetrni strani pregrade; taki pogoji so na območju oblačnosti in burje seveda neugodni za
nastanek izrazitega prizemnega temperaturnega obrata.
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5.3. VPLIV RELIEFA NA NASTANEK NOČNEGA PRIZEMNEGA
TEMPERATURNEGA OBRATA
V realnem, reliefno razgibanem svetu je razporeditev temperatur pri tleh nehomogena.
Razlike se pojavijo zaradi časovno-prostorsko spremenljive jakosti Sončevega obsevanja
(prisoje/osoje, različni nakloni pobočij; slika 6), ki povzroči neenakomerno ogrevanje tal, to
pa ima zaradi dnevnega skladiščenja toplote v tleh vpliv na nočno sevalno bilanco tal
(Hahnenberger, 2008).

Slika 6: Primerjava izračunane ekspozicije na treh različnih tipih reliefa.
Leva sličica predstavlja del Pomurske ravni jugovzhodno od Murske Sobote; zaradi izredno majhne reliefne
razgibanosti (ni večjih pobočij) ekspozicija za to območje ni bila izračunana (zato siva barva). Srednja sličica
prikazuje del Matarskega podolja in Brkinov – rečni relief, slepe doline in zakraseli ravnik. Na desni sličici so
ekspozicije pobočij Bovške kotline in Rombonskih podov.

V razgibanem reliefu se zelo spreminja tudi jakost energijskega toka tla–ozračje. Z dna doline
je viden le del neba, ker ga deloma zakrivajo pobočja; s pobočij in z vrhov pa se vidi več neba
in manj površja. Površje je praviloma toplejše od ozračja, zato je jakost dolgovalovnega
sevanja s površja večja kot z neba in to upočasnjuje radiacijsko ohlajanje nižjih in bolj zaprtih
delov dolin.

Slika 7: Primerjava izračunanega sevalnega deleža vidnega neba za enaka območja kot na sliki 6.
Na sličicah so povsem enaka območja kot prej (slika 6), tokrat so za lažjo orientacijo dodani še glavni vodotoki.
Delež vidnega neba narašča od črne proti beli barvi; na Pomurski ravni je delež vidnega neba skoraj 1, saj je
ravan prostrana in na njej ni večjih reliefnih ovir, ki bi zakrivale pogled v nebo. Na srednji sličici je opazna
razlika med rečnim reliefom Brkinov in kraškim reliefom Matarskega podolja; v rečnem reliefu je na slemenih
delež vidnega neba velik, v dolinah pa majhen. Kraške kotanje na Matarskem podolju imajo opazno nižji delež

13

vidnega neba kot njihova okolica. Desna sličica prikazuje značilno stanje v zaprtih alpskih dolinah – večji del
prikazanega območja ima zelo nizek delež vidnega neba; to je posledica visokih reliefnih ovir. Večji delež
vidnega neba imajo le Rombonski podi.

Za izražanje vpliva reliefa, ki zakriva del neba, na jakost energijskega toka med zrakom in
tlemi se uporabljata sevalni delež vidnega neba (sky view factor – SVF) in sevalni delež
vidnega površja (terrain view factor – TVF); podrobneje sta obravnavana v 7. poglavju.
Enačbi 6 in 7, ki veljata za teoretično brezmejno ravnino, je treba v razgibanem reliefu
prilagoditi (Whiteman in sod., 2004):

 ՝ൌ  ɂ୬ ɐ୬ସ   ɂ୲ ɐ୲ସ  

(9)

 ܸܦ՛ൌ  ߝ௧ ߪܶ௧ସ 

(10)

ߝ je emisivnost neba, ߝ௧ je emisivnost tal, ܶ je temperatura neba, ܶ௧ je temperatura tal, ߪ je
Stefan-Boltzmannova konstanta.
V splošnem velja (Whiteman in sod., 2004):

 ൌ ͳ െ 

(11)

Jakost dolgovalovnega sevanja, ki jo prejema del površja, je torej odvisna od lastnosti vidnega
dela ozračja (ߝ in ܶ ), od lastnosti vidnega dela površja (ߝ in ܶ ) ter razmerja med
njunima deležema. Dolgovalovno izsevanje tal ostaja nespremenjeno ne glede na to, koliko
neba zakriva relief (enačba 10).
Zaradi bolj negativne sevalne bilance se območja z višjim SVF (tj. višji predeli, grebeni,
vrhovi) in z višjo nadmorsko višino (tam je emisivnost ozračja manjša) intenzivneje ohlajajo
ter povzročijo tlačne razlike v prostoru (Matzinger in sod., 2003). Tlačne razlike se v tem
merilu izravnajo s tokom zraka iz smeri višjega zračnega tlaka proti nižjemu – to je veter
gornik, ki v nižje predele razgibanega sveta v nočnem času prinaša hladnejši zrak in ta se tam
začne zbirati v jezero hladnega zraka (JHZ) (Pučnik, 1972). Kako zelo bo gornik vplival na
temperaturo v JHZ, je odvisno od več dejavnikov, npr. od prostornine JHZ, nadmorske višine
zaledja, naklona JHZ.
Od oblikovanosti reliefa je odvisno tudi, v kolikšni meri se bo zaradi izsevanja (zaradi
negativne sevalne bilance) spremenila temperatura določeni prostornini zraka. To izhaja iz
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prvega zakona o termodinamiki – ta pravi, da bo enak vnos toplote v dve enoti z različno
prostornino povzročil večjo spremembo temperature v tisti enoti, ki ima manjšo prostornino
(Hahnenberger, 2008).

Ɂ ൌ  οɅଵ ɏ ൌ ʹοɅଶ ɏ

(12)

ଵ ൌ ʹଶ

(13)

ߜ ܧje sprememba toplote, οߠ je sprememba potencialne temperature, ܸ je prostornina enote,
ܿ je specifična toplota, ߩ pa gostota zraka.

Pomembno je torej razmerje med sevalno površino (tu se izmenjuje toplota med tlemi in
ozračjem) ter prostornino. Zato se zrak na dnu V-doline bolj ohladi kot na dnu U-doline z
enako zgornjo širino in enako globino (Kondo & Okusa, 1990).

5.4. NASTANEK PRIZEMNEGA TEMPERATURNEGA OBRATA V
KOTANJAH
Predstavljeni procesi se v kotanjah izrazijo še močneje. Sevalna bilanca je po Sončevem
zahodu zaradi večjega vidnega polja najbolj negativna nad robom kotanje in v vršnih delih
pobočij kotanje (slika 7), zato se tam zrak najprej in najintenzivneje ohladi ter polzi proti dnu
kotanje, kjer je zrak manj ohlajen. Maki (1986) je ugotovil, da ohlajeni zrak s pobočij kotanje
v ugodnih vetrovnih pogojih (tj. ob šibkem vetru v višinah) povzroči 80 % padca temperature
na dnu kotanje. Ker je gornik toplejši od pobočij kotanje, po katerih se spušča, se med
spuščanjem zaradi turbulentnega prenosa toplote v tla še dodatno ohlaja. Toplejši zrak se
dvigne nad hladnejšega in tako nastane temperaturni obrat (Kondo, Okusa, 1990; Whiteman
in sod., 2003).
Zrak ne more odtekati z dna kotanje, zato se v njej ustvari značilna temperaturna slojevitost z
najhladnejšim zrakom na dnu kotanje; izrazit temperaturni obrat poveča stabilnost ozračja v
kotanji in predstavlja izrazito zaporno plast, skozi katero sčasoma pobočni veter (gornik) več
ne prodre. Takrat zrak na dnu kotanje »popolnoma« miruje in se le še radiacijsko ohlaja. Zato
velja, da se v kotanjah večji del ohladitve zgodi v prvih urah (tj. v prvih dveh do treh urah),
medtem ko ohlajanje na ravnini traja precej dlje (Hahnenberger, 2008).
V kotlinah rečnega reliefa, ki niso zaprte z vseh strani (zato niso kotanje) in imajo v povprečju
visok delež vidnega neba, je v času radiacijskega ohlajanja vedno prisoten šibak horizontalni
tok zraka v smeri proti manj ohlajenemu območju; to onemogoča zastajanje in izrazito močno
ohlajanje zraka, značilno za mrazišča. Zelo intenzivno se lahko ohlaja le zrak najbolj pri tleh,
zato so lahko prisotne velike temperaturne razlike v prvih nekaj centimetrih nad tlemi (Ogrin,
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2003). Dotok zraka z bolj ohlajenih pobočij v take kotline nima v začetni fazi ohlajanja
velikega vpliva na potek temperature; v tem se kotline rečnega reliefa močno ločijo od
mraziščnih kotanj – to pomeni, da kotlin rečnega reliefa zaradi načina in jakosti nastanka
temperaturnega obrata v njih ne moremo prištevati med mrazišča.
Globina kotanj vpliva na debelino inverzijske plasti. Večja globina v nekaterih primerih
pomeni tudi izrazitejši temperaturni obrat; toda če je kotanja globoka in strma, lahko topla
(čez dan ogreta) pobočja močno vplivajo na večerno ohlajanje. V kotanjah se jezero hladnega
zraka debeli in lahko preseže topografsko globino kotanje; tedaj začne ohlajeni zrak odtekati
skozi najnižje dele oboda kotanje, nad mrazišče pa namesto »izgubljenega« hladnega zraka
priteka toplejši zrak. Višina, pri kateri pride do prelivanja hladnega zraka in dotoka
toplejšega, je odvisna od vertikalne razporeditve mogočih iztokov zraka iznad kotanje
(Whiteman in sod., 2003).
Whiteman je s sodelavci (2004) primerjal sosednji različno globoki mrazišči z različnim
hidrološkim zaledjem in s podobnim potekom temperature v nočnem času – vzrok zanj je
pripisal enakemu sevalnemu deležu vidnega neba obeh mrazišč.
Ob predpostavkah,
1) da je dolgovalovno sevanje ozračja izotropno (tj. enako iz vseh smeri) in
2) da ima površje višjo temperaturo od ozračja (enačba 9),
nižji SVF res pomeni večji tok  ܸܦ՝. Ker je  ܸܦ՛ odvisen le od temperature in lastnosti tal,
ob omenjenih predpostavkah nižji SVF (in manj vidnega neba) pomeni manj negativno
sevalno bilanco in počasnejše ohlajanje kot v primeru višjega SVF.
Toda predpostavka 1) je le grob približek dejanskega stanja in to je še posebej pomembno v
primeru nizkega SVF; v primeru radiacijskega ohlajanja v kotanjah pa je neresnična tudi
predpostavka 2) – ta ob prisotnosti snežne odeje in ugodnih vremenskih razmerah za sevalno
ohlajanje ne drži.
1) sevanje ozračja je anizotropno; emisivnost atmosfere, ki vpliva na  ܸܦ՝ (enačba 6), je
odvisna od zenitnega kota (Awanou, 1998):
భ

ɂഥ ൌ ͳ െ ሺͳ െ  ɂ୮ ሻభǡఴ ήౙ౩ ಐഥ

(14)

ߝ je povprečna emisivnost neba, ߝఏഥ pa emisivnost neba pri zenitnem kotu ߠҧ. Višinski kot

reliefa je enak razliki med zenitom (90°) in zenitnim kotom. Pri nizkem višinskem kotu
reliefa enačba 14 ni točna.
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Slika 8: Grafikon emisivnosti glede na višino obzorja (izračunana z enačbo 14).

Povprečna emisivnost neba je enaka delni emisivnosti neba pri višinskem kotu 33,75°
(prekinjena navpična črta na grafu) nad ravnino (oz. 37°, če upoštevamo le prisotnost vodne
pare in ne ostalih TGP) (Staley, Jurica, 1972; Awanou, 1998; Berger, Bathiebo, 2003).
Povprečna emisivnost neba, ki ga do zenitnega kota θ zakriva relief, je (Awanou, 1998):

ߝҧఏబିఏ ൌ

మ
మ
σ
సభ ఌഇᇲ ൣ௦ ఏ ି௦ ఏశభ ൧

ሾ௦మ ఏబ ି௦ మ ఏశభ ሿ



(15)

pri čemer velja:

Ʌᇱ ൌ

 ାశభ

(16)

ଶ
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POVPREČNA EMISIVNOST NEBA NAD DOLOČENO
VIŠINO OBZORJA
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Slika 9: Grafikon povprečne emisivnosti neba nad določeno višino obzorja (izračunana z enačbo 15).

V kotanjah je zaradi okoliškega reliefa viden manjši del neba; ob upoštevanju zniževanja
delne emisivnosti neba proti zenitu se z nižjim SVF znižuje tudi povprečna emisivnost dela
neba, ki se ga vidi iz kotanje.
2) temperatura površja, ki se ga vidi iz kotanje, se sčasoma zaradi sevalnega ohlajanja
bistveno zniža v primerjavi s temperaturo ozračja; vpliv sevalnega ohlajanja lahko seže tudi
do 150 m nad rob kotanje (Hahnenberger, 2008).
Nižja temperatura vidnega okoliškega površja zato pomeni tudi manjši tok dolgovalovnega
sevanja z okoliškega površja proti dnu kotanje; kako zelo pride ta pojav do izraza, je odvisno
od lege in oblike kotanje. Na planotah (npr. Lepa Komna, Pokljuka, Spodnja Komna,
Dleskovškova planota) se zaradi ohlajanja zraka nad višino iztoka iz mrazišča tam bolj
ohladijo tudi tla, zato se zniža povprečna temperatura pobočij okoli kotanj. Ta pojav je manj
izrazit v kotanjah, ki ne ležijo na planotah, temveč npr. na grebenu, zato tam ni tako izrazitega
temperaturnega obrata (npr. v mraziščih Sklede v Karavankah, Raskovec v Pečeh).

Slika 10: Mrazišča na planoti – Lepa Komna (Foto: J. Ortar).
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Slika 11: Mrazišče na grebenu – Raskovec
(Foto: J. Ortar).

Vpliv temperature pobočij na energijsko bilanco kotanje je odvisen od oblikovanosti kotanje
in njene ožje okolice; pomemben vpliv imajo predvsem okoliška pobočja v oddaljenosti do 1
kilometra (Plüss, Ohmura, 1997). Matzinger in sodelavci (2003) so ugotovili, da ob dneh, ko
je  ܸܦ՝ neba nizko, lahko skupno  ܸܦ՝ naraste za 60 % zaradi kopnih pobočij, strmih okoli
35°.
Whiteman in sodelavci (2004) so v prognostični model ohlajanja zraka v mrazišču vpeljali
parameter g kot topografski parameter; z njim so deloma vključili vpliv opisanega pojava
znižanja povprečne temperature vidnega dela površja. Parameter g ima vrednosti od 0 do 1,
pomeni pa povprečno temperaturo pobočij kotanje v primerjavi s temperaturo na dnu in na
robu kotanje: g = 1, ko je temperatura pobočij enaka temperaturi na robu kotanje, in g = 0, ko
je temperatura pobočij enaka temperaturi na dnu kotanje.

temperatura zraka [°C]

RAVNOVESNA TEMPERATURA V ODVISNOSTI OD POVPREČNE
VIŠINE OBZORJA
pri različni temperaturi vidnega površja
-20
-22
-24
-26
-28
-30
-32
-34
-36
-38
-40

enaka temperaturi na
robu kotanje (g=1,0)
med temperaturo roba
in dna kotanje (g=0,5)
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dnu kotanje (g=0,1)
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Ts=–10 °C
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Slika 12: Grafikon ravnovesne temperature v odvisnosti od povprečne višine obzorja.

Grafikon odvisnosti končne/ravnovesne temperature od povprečne višine obzorja (slika 12)
jasno kaže na vpliv temperature vidnega dela površja na končno ravnovesno temperaturo. V
primeru g = 0,1 (parametra g Whiteman ni kvantitativno opredelil) je temperatura pobočij
kotanje skoraj enaka temperaturi na dnu kotanje. V tem primeru je ravnovesna temperatura pri
danih pogojih (navedeni so na desni strani grafikona) zelo malo odvisna od povprečne višine
obzorja. Potrebno je poudariti, da ta poenostavljen idealiziran model ne upošteva
anizotropičnosti ozračja (torej predpostavka 1 velja).
Pri g = 0,5 (temperatura pobočij kotanje je med temperaturo dna in roba kotanje) je vpliv
višine obzorja že pomembnejši, sploh pa pojav pride do izraza pri g = 1,0.
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Odvisnost ravnovesne temperature od povprečne višine obzorja je moč grafično prikazati še
drugače – z dolgovalovno sevalno bilanco glede na povprečno višino obzorja, temperaturo
zraka, temperaturo tal in povprečno emisivnost neba. Privzeto je, da je temperatura vidnega
dela površja enaka površinski temperaturi snega.
ODVISNOST DOLGOVALOVNE SEVALNE BILANCE ZASNEŽENIH
TAL OD VIŠINE OBZORJA IN POVPREČNE EMISIVNOSTI VIDNEGA
IN NEVIDNEGA DELA NEBA.
Emisivnost snega je 0,96; pobočja kotanje imajo temperaturo dna; upoštevana
je anizotropija neba.
POVPREČNA EMISIVNOST NEBA

b)
)

a)
()

Slika 13: Graf odvisnosti dolgovalovne bilance tal od višine obzorja in povprečne emisivnosti neba 1.

Ob začetku ohlajanja (temperatura ozračja in snega je –10 °C) je dolgovalovna sevalna
bilanca tal močno odvisna od višinskega kota okoliškega površja pri vseh prikazanih
povprečnih emisivnostih ozračja (slika 13a).
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ODVISNOST DOLGOVALOVNE SEVALNE BILANCE ZASNEŽENIH
TAL OD VIŠINE OBZORJA IN POVPREČNE EMISIVNOSTI VIDNEGA
IN NEVIDNEGA DELA NEBA.
Emisivnost snega je 0,96; pobočja kotanje imajo temperaturo dna; upoštevana
je anizotropija neba.
POVPREČNA EMISIVNOST NEBA

a)
)

b)

Slika 14: Graf odvisnosti dolgovalovne bilance tal od višine obzorja in povprečne emisivnosti neba 2.

Ko se zrak ohladi do –20 °C, je to pri emisivnosti ozračja 0,9 že ravnovesna temperatura, zato
je dolgovalovna sevalna bilanca tal enaka 0 in ohlajanje se ustavi (slika 13b). Pri nižji
emisivnosti ozračja je dolgovalovna sevalna bilanca tal še vedno negativna, zato se zrak
ohlaja naprej. Pri emisivnosti ozračja 0,7 je ravnovesna temperatura dosežena, ko ima sneg
temperaturo –36 °C (slika 14a), pri 0,6 pa pri –44 °C (slika 14b). Iz grafa je razviden vpliv
višine obzorja zaradi okoliškega površja na dolgovalovno sevalno bilanco tal; bolj ko je
temperatura ozračja pri dani emisivnosti ozračja višja od ravnovesne temperature, večji je
vpliv zastiranja vidnega dela neba. To torej pomeni, da je razlika med dolgovalovno sevalno
bilanco na dnu kotanje in tisto na robu kotanje največja ob začetku ohlajanja in se s
približevanjem ravnovesni temperaturi zmanjšuje. Zato je dotok ohlajenega zraka s pobočij
najmočnejši v prvih urah ohlajanja, nato pa se dotok zmanjša, temperaturni obrat pa se z
radiacijskim ohlajanjem na dnu kotanje še okrepi.
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Če bi bilo ozračje hladnejše za 10 K, bi bila pri povprečni emisivnosti ozračja 0,7 ravnovesna
temperatura snega –44 °C (slika 15).
ODVISNOST DOLGOVALOVNE SEVALNE BILANCE ZASNEŽENIH TAL OD
VIŠINE OBZORJA IN POVPREČNE EMISIVNOSTI VIDNEGA IN NEVIDNEGA
DELA NEBA.
Emisivnost snega je 0,96; pobočja kotanje imajo temperaturo dna; upoštevana je
anizotropija neba.
POVPREČNA
EMISIVNOST
NEBA

Slika 15: Graf odvisnosti dolgovalovne bilance tal od višine obzorja in povprečne emisivnosti neba 3.

S poskusom je Awanou (1998) ugotovil, da je radiacijsko ohlajanje ob zakritju spodnjega dela
obzorja z zaslonom (najprej je zakril 15°, nato še 30°), kjer je delna emisivnost ozračja
največja, hitrejše in da se zato pobočja kotanje bolj ohladijo, zrak na dnu pa se prej ohladi do
temperature rosišča kot zrak v okolici, kjer horizont ni deloma zakrit.
Pri obravnavi vpliva reliefa na ohlajanje zraka v kotanjah je zaradi opisanih procesov treba
upoštevati troje, in sicer:
– lego mrazišča (ki med radiacijskim ohlajanjem vpliva na povprečno temperaturo vidnega
dela neba), tj.
·

na planotastem svetu (tu se temperatura znižuje nad celo planoto),

·

na pobočju (tu je prisoten gornik, ki vpliva na stabilnost jezera hladnega zraka),
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·

na grebenu (tu temperaturni obrat ne more biti zelo izrazit, ker se zrak preliva iz
kotanje),

·

na dnu doline (tu lahko gornik občasno premeša zgornje plasti),

·

na dani nadmorski višini (z večanjem nadmorske višine se znižuje emisivnost ozračja,
običajno se znižuje začetna temperatura in povečuje prevetrenost),

– oblikovanost mrazišča (ki med radiacijskim ohlajanjem vpliva na povprečno temperaturo
vidnega dela površja), tj.
·

globino (ta vpliva na izrazitost temperaturnega obrata, vpliv vetra,)

·

vpliv ogretih pobočij,

·

zaščitenost pred pobočnim gornikom,

– sevalno anizotropičnost ozračja (z zmanjševanjem deleža vidnega neba se v splošnem
znižuje tudi povprečna emisivnost vidnega dela neba).
Na podlagi meritev temperature v slovenskih mraziščih ne moremo trditi, da je glavni
dejavnik sevalnega ohlajanja sevalni delež vidnega neba (SVF), saj so poteki temperatur in
tudi najnižje temperature v bližnjih mraziščih z različnim SVF lahko podobni in obratno (slika
16).

POVPREČNA NAJNIŽJA DNEVNA TEMPERATURA PO MESECIH
GLEDE NA SEVALNI DELEŽ VIDNEGA NEBA ZA DNO MRAZIŠČA
povprečna najnižja dnevna temperatura zraka [°C]
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Slika 16: Grafikon povprečne najnižje dnevne temperature po mesecih glede na sevalni delež vidnega neba za dno
mrazišča.
Prikazani so podatki za obravnavana sredogorska mrazišča, ki ležijo med 1200 in 1650 m.
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Slika 17: Projekcija zgornje nebesne poloble, kot je
vidna z dna mrazišča pl. Javornik.

Slika 18: Projekcija zgornje nebesne poloble, kot je
vidna z dna mrazišča Medvedova konta.

Gozd ni bil upoštevan; v realnosti je zaradi velike
oddaljenosti do gozda na robu vidnega polja višina
obzorja le malo drugačna.

Gozd ni bil upoštevan; v realnosti je zaradi majhne
oddaljenosti do gozda na robu vidnega polja višina
obzorja občutno večja.

Zelo dober tak primer sta mrazišči pl. Javornik in Medvedova konta na Pokljuki. Pl. Javornik
je najbolj odprto sredogorsko mrazišče, v katerem so doslej potekale meritve temperature
(povprečen sevalni delež vidnega neba je 0,987), Medvedova konta pa eno najbolj zaprtih
(povprečen sevalni delež vidnega neba je 0,919), toda ohlajanje je večinoma izrazitejše v
Medvedovi konti.

Slika 19: Planina Javornik na Pokljuki; plitvo in odprto Slika 20: Medvedova konta na Pokljuki; globoko in
mrazišče (Foto: J. Ortar).
zaprto mrazišče (Foto: J. Ortar).
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5.5. VPLIV RASTJA IN TAL
Kot je ugotovil že Martinčič (1975), pokrovnost in stanje tal precej vplivata na pojav
temperaturnega obrata v kotanjah. Pokrovnost tal vpliva zaradi zmanjšanja deleža vidnega
neba, zakrivanja direktnega Sončevega obsevanja (senčenje) in spremenjenega toka
dolgovalovnega sevanja.
Gozd na robu kotanje zniža skupni sevalni delež vidnega neba kotanje. V iglastem gozdu
lahko pride do tal v povprečju le 10 % direktnega Sončevega obsevanja, v neolistanem
listnatem pa več (ok. 50 %). Drevesa se preko dneva zaradi Sonca ogrejejo in ponoči oddajajo
energijo v okolico kot dolgovalovno sevanje; vpliv tovrstnega prenosa energije je največji
blizu dreves (DeWalle, Rango, 2008).

neporaščeno
brezlistni listnati
gozd
gosti iglasti gozd

kratkovalovna sevalna dolgovalovna
bilanca [W/m2]
bilanca [W/m2]
31
–81

sevalna skupna sevalna
bilanca [W/m2]
–50

9

–24

–15

2

–5

–3

Tabela 1: Celodnevna sevalna bilanca 7. februarja na 55° severne geografske širine (povzeto po: DeWalle,
Rango, 2008, str. 201).
Negativnejša sevalna bilanca na neporaščenem površju kot v gozdu povzroči izrazitejše ohlajanje neporaščenih
delov površja.

Gozd povzroča tudi oviro vetru, zato je hitrost vetra pod drevesi nižja, kot bi bila brez dreves
– opažena razmerja se gibljejo med 0,3 in 0,8, odvisno od vrste dreves in hitrosti vetra
(DeWalle, Rango, 2008).
Zračnost in vlažnost tal vplivata na toplotno prevodnost in kapaciteto tal; to vpliva na toplotni
tok (TT, slika 2), ki ponoči zavira ohlajanje zraka. Temperatura se tlom najbolj spreminja na
površini, dnevna amplituda se z globino zmanjšuje. Tla imajo najvišjo temperaturo malo za
tem, ko je Sonce najvišje na nebu, in najnižjo ob Sončevem vzhodu.
Whiteman ugotavlja, da so v alpskih kotanjah zabeležene najnižje temperature zraka v
visokem zračnem tlaku po sneženju in da so za izrazit temperaturni obrat najprimernejši
zaporedni dnevi z jasnim in mirnim vremenom (Steinacker in sod., 2007).
Primeri najbolj najhitrejšega izmerjenega ohlajanja zraka v slovenskih mraziščih kažejo na to,
da je ohlajanje v mraziščih najhitrejše takrat, ko je energijska bilanca najbolj negativna, npr.
ob nenadni razjasnitvi po oblačnem dnevu in ob umiritvi močnega vetra ob jasnem vremenu.
Največji urni padci temperature so bili zabeleženi v nočeh, ki so sledile oblačnemu (npr. 20
25

K/h 14. 2. 2010, 16 K/h 8. 2. 2010) ali pa suhemu in vetrovnemu dnevu (npr. 17 K/h 13. 2.
2008, vse na Hribaricah). Celodnevna (ali večdnevna) oblačnost onemogoča direktno
Sončevo obsevanje mrazišča in prisojnih pobočij v njegovi okolici, to pa pomembno vpliva na
energijsko bilanco tal predvsem pozimi, ko je dotok toplote iz tal lahko skoraj povsem
onemogočen zaradi debele snežne odeje.

Slika 21: Grafični prikaz izjemne ohladitve v mrazišču Hribarice.
Tudi ob prisotnosti snežne odeje pojav ni zanemarljiv; večji del kratkovalovnega sevanja
prodre v snežno odejo le nekaj 10 cm globoko (pribl. 30 cm) in tam se toplota porablja za
taljenje snega (Corripio, 2002). Ob večernem ohlajanju se sprošča latentna toplota zaradi
ponovnega zamrzovanja snega, ki se je stalil čez dan; to pa zavira oz. upočasnjuje ohlajanje
zraka nad snežno odejo.
Hladen veter, ki piha preko snežne odeje, pospešuje sublimacijo vodne pare s površine snežne
odeje – ta se zato ohlaja in zavira taljenje snega zaradi direktnega kratkovalovnega obsevanja.
V primerih spuščanja subsidenčne inverzije, ko se zrak suši od zgoraj navzdol, v spodnjih
plasteh ozračja pa je nizka oblačnost (ta se zniža zaradi okrepitve anticiklona), je sevalna
bilanca tal odvisna od nadmorske višine. V višje ležečih mraziščih, ki najprej pridejo pod
vpliv suhega zraka, lahko prej nastopijo ugodni pogoji za radiacijsko ohlajanje kot v
mraziščih na nižjih nadmorskih višinah. Med Hribaricami (2306 m), ki so najvišje mrazišče z
meritvami v Sloveniji, in sredogorskimi mrazišči Julijskih Alp je časovni zamik včasih tudi
24 ur. Najprej so vlažnostne razmere ugodne na više ležečih Hribaricah; potem ko se nizka
oblačnost umakne tudi z višine sredogorskih mrazišč, so tam izpolnjeni pogoji za radiacijsko
ohlajanje. V mraziščih, ki so bila nad nizko oblačnostjo že en dan prej, pa se v drugi noči
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kljub izboljšanju atmosferskih pogojev praviloma ne ohladi tako močno kot prvo noč; to je
verjetno posledica dnevnega Sončevega obsevanja, ki je v jasnem dnevu povzročilo
povečanje toplote v tleh oz. v snegu, ta pa je preprečila izrazitejšo nočno ohladitev kljub
izboljšanju vremenskih razmer.

5.6. ASTRONOMSKI DEJAVNIKI
Med kroženjem Zemlje okoli Sonca se spreminjata vpadni kot Sončevih žarkov na površje in
vpliv reliefa na senčenje. Pozimi, ko je vpadni kot žarkov najmanjši, je zasenčen večji del
površja kot poleti, ko je vpadni kot žarkov največji; to pomeni, da pozimi prejema direktno
Sončevo obsevanje manjši del površja kot poleti.
V pokrajinah z večjo reliefno energijo in še zlasti severno od slemen, ki potekajo v smeri
vzhod-zahod, obstajajo območja, ki določeno število dni v letu sploh ne prejmejo nič
direktnega Sončevega obsevanja. Ob kombinaciji ugodnih atmosferskih pogojev in reliefno
pogojene senčnosti je zato tam v dneh, ki so časovno blizu zimskemu solsticiju, najbolj
verjeten razvoj in obstanek celodnevnega temperaturnega obrata.

Slika 22: Srednje Kriško jezero – primer mrazišča, v katerem sta nekaj zimskih dni večji del pobočja in dno
neprestano v senci, 30. 12. 2006 (Foto: J. Ortar).

Dolžina noči ima v mraziščih manjši vpliv na izrazitost temperaturnega obrata, in sicer zato,
ker se večji del ohladitve zgodi zelo hitro (tj. v 2–3 urah; gl. zgoraj). V daljših nočeh pa je
časovno okno, v katerem lahko nastane temperaturni obrat, daljše.
Astronomski dejavniki povzročajo tudi letne čase in zanje značilne vremenske razmere; vpliv
vremenskih razmer na nočno ohlajanje zraka v kotanjah je bil prikazan že v prejšnjem
poglavju.
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Slika 23: Shema dejavnikov, ki vplivajo na nastanek nočnega prizemnega temperaturnega obrata v mraziščih.
V ugodnih vremenskih razmerah za nastanek nočnega prizemnega temperaturnega obrata pridejo do izraza
reliefni dejavniki; tla in rastje lahko vpliv reliefa poudarita ali omilita, astronomski dejavniki pa vplivajo na
trajanje temperaturnega obrata in so hkrati eden od vzrokov za spreminjanje vremena. Rdeča zasenčena polja so
bila upoštevana pri regionalizaciji, modra pa pri tipizaciji slovenskih mrazišč.

Vremenske razmere, ki so osnovni dejavnik nastanka prizemnega temperaturnega obrata, so
odvisne od tipa vremena – ta pa se na raznih območjih različno odraža. V obdobju z visokim
zračnim tlakom nad Srednjo in Vzhodno Evropo je pri nas v nižjih plasteh ozračja večinoma
prisoten severovzhodni veter, ki na privetrni strani dinarskega gorstva lahko povzroči
nastanek orografske oblačnosti; na območju pregrade je prisoten močnejši veter, za njo pa
bolj suh zrak ter sunkovit in okrepljen veter – burja. Sočasno je lahko v sredogorju Julijskih
Alp hitrost severovzhodnega vetra bistveno manjša, zračna vlažnost pa nižja in zato ni
oblačnosti. V istem vremenskem tipu torej obstajajo regionalne vremenske razlike in te
bistveno vplivajo na nastanek prizemnega temperaturnega obrata v kotanjah. Na podlagi teh
regionalnih razlik oz. podobnosti vremena v istih vremenskih tipih je tudi izdelana
regionalizacija slovenskih mrazišč.
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6. REGIONALIZACIJA SLOVENSKIH MRAZIŠČ
Osnovno merilo za regionalizacijo slovenskih mrazišč je sočasnost pojavljanja izrazitega
temperaturnega obrata; ta je bila raziskana
1) na podlagi podatkov s štirih ARSO-vih agrometeoroloških postaj, ki ležijo v reliefnih
depresijah (Kočevje, Postojna, Nova vas na Blokah in Babno polje); ti podatki so bili
pridobljeni s spletne strani ARSO (Izpis dnevnih …, 2011) ter
2) na podlagi meritev v 38 slovenskih mraziščih, v katerih so doslej potekale samodejne
meritve temperature pod okriljem Slovenskega meteorološkega foruma, Oddelka za
geografijo FF UL in Gozdarskega inštituta Slovenije. V različnih mraziščih je bila
temperatura merjena v različno dolgih časovnih obdobjih (najstarejši uporabljeni izmerki so z
dne 24. 9. 2005, najmlajši pa 20. 3. 2011; slika 24), z različnimi napravami v različnih
sončnih zaslombah, tudi časovni korak meritev ni bil povsod enak. Zato je bilo potrebno iz
nizov podatkov pred njihovo uporabo izločiti morebitna odstopanja, ki so posledica
nezanesljivosti merilnih naprav in/ali sončnih zaslomb, ter odpraviti neprimerljivost izmerkov
zaradi različnega časovnega koraka.

Vala
Padežnica
pl. Govnjač
Mrzla Komna
Luknja
Najen
Smrekova Draga
Črni dol
Velika Kolobarnica
pl. Ovčarija
pl. Poljanica
Krošnja
Bela glava
Vrtec
Hribarice
Kriški podi
Medvedova konta
pl. Klek
Sklede
pl. Javornik
Raskovec
Ribenska pl.
Ledine
Kraj Kala
Snežna konta
Rovnik
Dupeljsko jezero
Podpreska
Retje
Mali dol
Veliki dol
Vrtače
pl. Pečana
Velika Osojnica
Ravne
Ograde
Dobrnič

Slika 24: Grafični prikaz obdobja merjenja temperature v mraziščih, ki so bila uporabljena za izdelavo regionalizacije.
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Trošt (2008) ugotavlja, da so uporabljeni registratorji temperature in sončne zaslombe
primerni in zanesljivi za raziskovanje mrazišč. Ker večinoma preučujemo temperature v
nočnem času, to drži. Zaradi neprimerne zaščite pred kratkovalovnim obsevanjem so bile
podnevi večkrat zabeležene nerealno visoke temperature; ker pa je bil predmet preučevanja
nočni prizemni temperaturni obrat, so bili za regionalizacijo slovenskih mrazišč uporabljeni le
izmerki iz časovnega obdobja brez direktnega Sončevega obsevanja, tj. »prihod merilnega
mesta v senco + 15 minut« – »prihod merilnega mesta iz sence + 15 minut«.
Točna časa Sončevega vzhoda in zahoda za reliefno pogojeno obzorje sta bila ugotovljena z
GIS. Program MicroDEM ima funkcijo, ki med drugim izračuna čas vzhoda in zahoda Sonca
za reliefno pogojeno obzorje za dano točko glede na izbrane podatke o nadmorskih višinah.
Podatki o nadmorskih višinah so bili pridobljeni iz DMV12,5 m.

Slika 25: Izsek iz preglednice s podatki o vzhodu in zahodu
Sonca v mrazišču Bela glava.

V MS Excelu so bili nato s funkcijami podatkovnih baz (INDEX, MATCH, OFFSET) iz
osnovne baze podatkov izvlečeni podatki za želen časovni interval. Razlika med izvornimi
podatki (vključujoč nepravilnosti zaradi direktnega Sončevega obsevanja) in prečiščenimi
podatki je grafično prikazana na grafikonu (slika 26). Črtkani črti (modra za mrazišče Mrzla
Komna in črna za mrazišče na planini Javornik) predstavljata odstranjene izmerke,
neprekinjene črte pa obdržane izmerke. Na merilnih mestih »Komna – planota«, »Luknja« in
»Medvedova konta« se temperatura zraka meri v meteoroloških hišicah, ki ustrezajo
standardom Svetovne meteorološke organizacije, zato jih lahko vzamemo za referenčne.
Grafikon jasno kaže, da so bili na opisani način odstranjeni vsi napačni izmerki dnevne
temperature in včasih še izmerki iz časa obstoja temperaturnega obrata po vzhodu Sonca.
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V MS Excelu je bilo v okviru funkcije OFFSET preprosto spreminjati ciljni časovni interval
glede na Sončev vzhod in zahod izza lokalnega obzorja; najnižje temperature v ciljnem
časovnem intervalu (torej obdobje brez Sonca) so bile primerjane z najnižjimi temperaturami
v časovnem intervalu od 12. ure tega dne do 12. ure naslednjega dne. Na ta način je bilo
ugotovljeno, da izbrani časovni interval (od zahoda Sonca + 15 minut do vzhoda Sonca + 15
minut) najbolj natančno zajame obdobje pojavljanja nočnega temperaturnega obrata in
povsem zajame najnižje nočne temperature. To je vidno v primeru noči, ki so prikazane na
grafikonu (slika 26).
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Slika 26: Grafikon s prikazom načina odstranjevanja dnevnih izmerkov temperature.

Namesto običajne klimatološke analize temperatur (najnižja dnevna temperatura je najnižja
temperatura med 21. uro prejšnjega dne in 21. uro tega dne po lokalnem času), ki za analizo
temperaturnega obrata v nočnem času ne pride v poštev, ker temperaturni obrat ene noči
vpliva na dva dneva v statistiki, je bilo za osnovno časovno enoto določeno obdobje noči med
vzhodom in zahodom Sonca za lokalno obzorje. Temperaturne značilnosti noči so bile
zapisane k datumu začetka noči. V MS Excelu so bile nato izračunane različne statistične
izpeljave izmerjenih nočnih temperatur po datumih začetka noči; med njimi so
najpomembnejše naslednje:
– T1, tj. temperatura ob zahodu Sonca, ki je bila v nadaljevanju privzeta kot temperatura ob
začetku ohlajanja,
– T2, tj. temperatura ob vzhodu Sonca, ki je bila v nadaljevanju privzeta kot temperatura pred
razbitjem obrata,
– Tmin, tj. najnižja nočna temperatura,
– Tpov, tj. povprečna nočna temperatura,
– Tmax, tj. najvišja nočna temperatura,
– dTinv = T1 – Tmin, tj. razlika med temperaturo ob zahodu Sonca in najnižjo nočno
temperaturo, ki je pokazatelj »moči« temperaturnega obrata,
– dTamp = Tmax – Tmin, tj. nočna temperaturna amplituda.
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Slika 27: Izsek iz preglednice najnižjih nočnih temperatur v mraziščih.

Za določitev noči z izrazitim radiacijskim ohlajanjem in nastankom izrazitega temperaturnega
obrata je bila izbrana mejna vrednost Tinv ≥ 10 K. Izkušnje kažejo na to, da je taka nočna
ohladitev lahko povezana le z izrazitim radiacijskim ohlajanjem, medtem ko se manj izrazite
ohladitve lahko pojavljajo tudi zaradi ostalih vzrokov, predstavljenih v poglavju 5.
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Slika 28: Izsek iz preglednice nočnih temperaturnih razlik v mraziščih.

Tabelarični prikaz izračunanih vrednosti je bil osnova za opredelitev noči, v kateri je bil v
vsaj enem mrazišču prisoten izrazit temperaturni obrat. S svetlo vijolično barvo so na izseku
(slika 28) iz baze dnevnih (nočnih) vrednosti označene vrstice dni, v katerih je bil zabeležen
izrazit temperaturni obrat, s svetlo modro pa noči, v katerih je bil zabeležen izrazit
temperaturni obrat v vsaj enem od mrazišč.
Nato so bile za vsako mrazišče posebej izločene noči, v katerih se je ohladilo za manj kot 10
K (Tinv < 10 K), temperature preostalih noči pa so bile zamenjane z zaporedno številko dneva,
kot jih šteje MS Excel (število 0 predstavlja 1. januar 1900, 40641 pa 8. april 2011). Sledila je
navzkrižna primerjava mrazišč (slika 29):
– če je bila v mrazišču A na neki dan zapisana zaporedna številka tistega dne, v mrazišču B pa
prav tako, sta se obe vrednosti ohranili,
– če je bila v mrazišču A na neki dan zapisana zaporedna številka tistega dne, v mrazišču B pa
se tisti dan temperatura zraka ni merila (tj. ni bilo nobene vrednosti dne), se je v mrazišču A
brisala vrednost dne,
– če je bila v mrazišču A na neki dan zapisana zaporedna številka tistega dne, v mrazišču B pa
se je tisti dan temperatura zraka merila, a ni bilo izrazitega temperaturnega obrata (Tinv< 10
K), se je v mrazišču A vrednost ohranila, v mrazišče B pa se je zapisala vrednost nič (0).
– če v mrazišču A na neki dan ni bilo nobene vrednosti (torej se temperature zraka ni merilo),
se je tudi v mrazišču B izbrisala morebitna vrednost.
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Tako je bilo mogoče izpeljati primerjavo sočasnega pojavljanja dni s Tinv ≥ 10 K.
Naslednji korak je bil izračun korelacije med zaporedjem dni, v katerih je bil izrazit
temperaturni obrat v mrazišču A, in zaporedjem dni, v katerih je bil izrazit temperaturni obrat
v mrazišču B.
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Slika 29: Grafični prikaz metode za ugotavljanje korelacije.
Primer 1: V mrazišču A in B se je izrazit temperaturni obrat vedno pojavil hkrati; ugotovljena je visoka stopnja
korelacije. Primer 2: V mrazišču A in B se je izrazit temperaturni obrat včasih pojavil hkrati (črni križci), včasih
pa ne (črtkana črna črta gre navzdol do 0), zato je korelacija zelo nizka. Stopnja korelacije je odvisna od števila
noči, v katerih je izrazit temperaturni obrat le v enem od mrazišč.

Za vse kombinacije obravnavanih mrazišč je bila izdelana korelacijska matrika pojavljanja
noči z izrazitim temperaturnim obratom v mraziščih A in B (slika 30).
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Slika 30: Izsek iz korelacijske matrike sočasnega pojavljanja izrazitega temperaturnega obrata.

Višja stopnja korelacije pomeni izrazitejšo sočasnost pojavljanja dni z izrazitim
temperaturnim obratom. Z izseka iz korelacijske matrike (slika 30) je moč opaziti relativno
visok korelacijski koeficient med bližnjimi mrazišči (npr. med mraziščema Kraj Kala in
Luknja, Kraj Kala in Govnjač, Luknja in Govnjač, Krošnja in Govnjač) ter relativno nizek
korelacijski koeficient med mraziščema Pl. Klek in Luknja, Kriški podi in večino drugih
mrazišč, Hribarice in večino drugih mrazišč.
Večji korelacijski koeficienti se pojavljajo
– med mrazišči, ki so med seboj malo oddaljeni (npr. med mrazišči na Komni, Kaninskih
podih, Pokljuki), in
– mrazišči, ki ležijo na podobni nadmorski višini (npr. mrazišča na Kaninskih podih in
mrazišče Bela glava v Fužinskih planinah, mrazišči Vrtače v Savinjskih Alpah in Sklede v
Karavankah).
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Ta analiza je torej precej jasno pokazala, da so med posameznimi mrazišči časovne
podobnosti v pojavljanju izrazitega temperaturnega obrata in da so te lahko posledica majhne
medsebojne razdalje ali lege na podobni nadmorski višini. Nadmorska višina bi tako lahko
bila posebno dodatno merilo za regionalizacijo mrazišč.
Dodatne primerjave pojavljanja temperaturnega obrata v raznih mraziščih so bile opravljene
tudi kvalitativno, in to v naslednjih korakih:
1) podroben pregled poteka temperature v vseh mraziščih v nočeh, ki so bile določene z
barvanjem vrstic,
2) pregled izmerkov radiosondaž tistih noči (Soundings for Europe, 2011),
3) ugotovitev tipa vremena v tistih nočeh na podlagi Mesečnih biltenov ARSO (Mesečni
bilteni ARSO, 2011),
4) dopolnitev razumevanja vremenske situacije s podatki s sinoptičnih postaj (Meteorološki
arhiv, 2011; Ogimet, 2011),
5) ugotavljanje odvisnosti pojava temperaturnega obrata od vremenske situacije.
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Nekaj primerov raznih tipov vremena in z njimi povezanih razlik v pojavljanju
temperaturnega obrata je prikazanih v nadaljevanju:
1) 7.–11. 2. 2008: Vzhodno od nas je bilo območje visokega zračnega tlaka, nad nami so
pihali vzhodni vetrovi. V takem vremenu je na območju dinarske pregrade in pod njo običajna
burja, drugod pa severovzhodni veter. Na privetrni strani dinarske pregrade lahko pride do
nastanka orografske oblačnosti, na zavetrni strani pa do nastanka zavetrnih oblakov. V
drugem tednu februarja 2008 je očitno, da so bile razmere za ohlajanje v mraziščih najmanj
ugodne v mraziščih Padežnica in Podpreska, deloma ugodne v mrazišču Sklede, najugodnejše
pa na Komni. Padežnica leži sredi dinarske pregrade jugovzhodno od vrha Snežnika,
Podpreska pa na privetrni strani pregrade, zato sta ohlajanje tam motila oblačnost in veter.
Snežna konta leži tik pod glavnim grebenom Peči1 (pod Vrhom nad Škrbino) in tam je bilo
očitno tudi preveč vetrovno za nizke temperature. Komenska mrazišča so od glavnega
grebena Peči dovolj umaknjena, da veter ni povsem preprečil ohlajanja, zato je tam prišlo do
izrazitejšega ohlajanja zraka.

Slika 31: Grafikon najnižjih nočnih temperatur v mraziščih 4. –14. 2. 2008 in satelitski posnetek
zahodnega dela Slovenije 8. 2. 2008.

Na grafikonu je prikazano daljše obdobje.

1

Z zemljepisnim lastnim imenom Peči je poimenovan razvodni greben med Savo na severu ter Bačo, Zadlaščico
in Tolminko na jugu. V geografiji je zanj bolj uveljavljeno ime »Spodnje bohinjske gore«, ki pa ga Komisija za
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije odsvetuje in namesto njega priporoča uporabo
»Peči« (Topole, 2006).
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2) 15.–20. 12. 2009: Nad Jadranom in Balkanom je bilo območje nizkega zračnega tlaka, nad
srednjo Evropo pa dolina s hladnim zrakom, ki se je nato odcepila v jedro hladnega zraka.
Prve dni je na Primorskem pihala močna burja, na privetrni strani dinarske pregrade je rahlo
snežilo; 17. 12. burja ni bila več tako močna. V takih pogojih je bil izrazit temperaturni obrat
v mraziščih Savinjskih Alp (Vrtače), Kanina (Mali dol) in Julijskih Alp, medtem ko ga v
mraziščih južne Slovenije ni bilo. Burja se je umirjala, zato je bilo v mraziščih zelo mraz; 18.
12. je bilo že ob 18. uri zvečer v mrazišču Vrtače –40,5 °C, nato pa so se razmere poslabšale.
Po kratkotrajnem sneženju, ki ga je povzročilo približanje ciklona nad Jadranom, se je nad
naše kraje razširilo območje visokega zračnega tlaka iznad Alp, zato je s severozahodnimi
vetrovi dotekal hladen in suh zrak. V takih razmerah se je močno ohladilo tudi v mrazišču
Padežnica pod Snežnikom.

Slika 32: Grafikon najnižjih nočnih temperatur v mraziščih 12.–21. 12. 2009 in satelitski posnetek zahodnega dela
Slovenije 18. 12. 2009.
Na grafikonu je prikazano daljše obdobje.
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3) 31. 1.–3. 2. 2010: Po prehodu fronte se je iznad Alp k nam razširilo območje visokega
zračnega tlaka, nad Evropo pa je bila dolina s hladnim zrakom. S severozahodnimi vetrovi je
dotekal suh zrak. V takih razmerah se je precej ohladilo v večini mrazišč, razen v Podpreski in
v mrazišču Sklede v Karavankah – to leži na glavnem grebenu Karavank in je precej
izpostavljeno vetru, verjetno se zato ni tako zelo ohladilo.

Slika 33: Grafikon najnižjih nočnih temperatur v mraziščih 28. 1.–7. 2. 2010 in satelitski posnetek zahodnega dela
Slovenije 1. 2. 2010.
Na grafikonu je prikazano daljše obdobje.
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4) 14.–15. 2. 2010: Nad srednjo Evropo se je krepilo območje visokega zračnega tlaka, k nam
pa je od jugovzhoda pritekal vlažen zrak. Taka vremenska situacija po navadi povzroči
oblačno vreme v večjem delu Slovenije, le na Primorskem in v višjih legah je sončno. Zato je
pričakovano, da je bil v noči 14.–15. 2. 2010 izrazit temperaturni obrat le v višje ležečih
mraziščih (nad pribl. 1700 m: Veliki dol, Sklede, Vrtače, Bela glava in Hribarice), medtem ko
v nižje ležečih mraziščih hudega mraza ni bilo.

Slika 34: Grafikon najnižjih nočnih temperatur v mraziščih 10.–20. 2. 2010 in satelitski posnetek zahodnega dela
Slovenije 15. 2. 2010.
Na grafikonu je prikazano daljše obdobje.
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Na osnovi tovrstnega sklepanja in primerjave raznih vremenskih situacij se da slovenska
mrazišča razvrstiti v več območij:
1) Mrazišča dinarske pregrade (39,0 % od vseh slovenskih mrazišč) – tu je izrazit
temperaturni obrat mogoč ob odsotnosti močne burje in z njo povezane orografske oblačnosti;
ta kombinacija je pogosta v sicer zelo mrzlem sibirskem anticiklonu. V obdobju z JZ vetrom
izrazit temperaturni obrat ni pogost. Najugodnejša vremenska situacija je razširitev visokega
zračnega tlaka iznad Alp in z njo povezan suhi SZ veter.
2) Mrazišča matičnega Krasa in Slovenske Istre (15,8 %) – tu je temperaturni obrat
najpogostejši in najizrazitejši v obdobjih s SZ vetrom (podobno kot v prvem območju),
nastane pa lahko tudi ob šibki burji in vlažnem JV vetru, ker so ta mrazišča že na zavetrni
strani dinarske pregrade.
3) Mrazišča soškega dela Julijskih Alp (0,7 %) – primorski oz. posoški del Julijskih Alp je
v obdobju z JV vetrovi, povezanimi z anticiklonom nad Evropo, brez nizke oblačnosti, zato se
tedaj lahko tu v primerjavi z mrazišči drugod po Sloveniji zelo ohladi. Severozahodni in
severni veter, ki sta posledica anticiklona nad Alpami oz. SZ Evropo, po dosedanjih meritvah
nista ugodna za pojav izrazitega temperaturnega obrata.
4) Mrazišča savskega dela Julijskih Alp in Karavank (6,0 %) se od tretjega območja
mrazišč ločijo zaradi nizke oblačnosti, ki v sicer zelo ugodnih pogojih anticiklona z JV
vetrom preprečuje nastanek izrazitega temperaturnega obrata. Najugodnejše razmere za
ohlajanje zraka nastopijo ob anticiklonu nad Alpami (SZ veter), anticiklonu nad V Evropo
(SV veter) in tudi v obdobjih z JZ vetrom – v mraziščih Karavank oz. v tistih, ki so bolj
oddaljena od Peči, lahko tudi v takih pogojih nastane izrazit temperaturni obrat.
5) Mrazišča Kamniških in Savinjskih Alp (3,0 %) – tu je temperaturni obrat izrazit ob
anticiklonu nad Alpami oz. nad našimi kraji; če je prisoten malo močnejši SV ali S veter,
izrazit temperaturni obrat ne nastane. Ta mrazišča so dovolj oddaljena od dinarske pregrade,
da so lahko tudi v obdobju z JZ vetrom tu včasih ugodne razmere za izrazit temperaturni
obrat.
6) Mrazišča Dolenjskega podolja in Bele krajine (30,0 %, zelo malo meritev) –
temperaturni obrat se tu verjetno ne pojavlja v obdobju z mrzlim SV in vlažnim JV vetrom,
zanj ugodna pa je vremenska situacija s SZ vetrom v višinah.
7) Mrazišča nižin osrednje in vzhodne Slovenije (5,5 %) – razmere za nastanek izrazitega
temperaturnega obrata so tu odvisne predvsem od prisotnosti nizke oz. srednje oblačnosti;
temperaturni obrat je tu najmanj pogost in najmanj izrazit.
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Slika 35: Kartografski prikaz regionalizacije slovenskih mrazišč.
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7. GENETSKA TIPIZACIJA SLOVENSKIH MRAZIŠČ
Kazalci za genetsko tipizacijo slovenskih mrazišč so bili izbrani tako, da čim bolj odražajo
tiste značilnosti reliefa, ki so pomembne za nastanek prizemnega temperaturnega obrata. Vir
podatkov o oblikovanosti reliefa je bil Digitalni model višin DMV 12,5 m, kazalci pa so bili
pridobljeni z GIS-analizo.
Za genetsko tipizacijo mrazišč so bili uporabljeni naslednji kazalci:
– nadmorska višina dna,
– globina,
– površina,
– sevalni delež vidnega neba (SVF) in
– topografsko ojačanje sprememb temperature (TAF).
Število mrazišč v splošnem pada z nadmorsko višino dna. Na sliki 36 je opaznih nekaj izjem –
te so povezane z geološko sestavo tal posameznega višinskega razreda. Nižek 300–500 m
n.m. je posledica prevladujočih rečnih nanosov brez kotanj na teh nadmorskih višinah,
medtem ko je nižje (200–300 m) število mrazišč večje zaradi kraškega površja matičnega
Krasa, malo višje (500–600 m) pa zaradi dinarskega krasa. Najnižja mrazišča v Sloveniji so
na skrajnem zahodnem robu matičnega Krasa; tam imajo dno že pod 100 m n.m. Najviše
ležijo mrazišča okoli Triglava in Škrlatice, tj. nad 2400 m.
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Slika 36: Porazdelitev mrazišč glede na nadmorsko višino dna.
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Globina mrazišča je višinska razlika med dnom in najnižjo točko oboda mrazišča. Najplitvejša
mrazišča, ki so še bila obravnavana, so globoka 5 m. Najgloblje mrazišče v Sloveniji je Loški
potok, le nekaj metrov plitvejša pa so dolina reke Reke, Praprotna draga in Pekel na Snežniku.
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Slika 37: Porazdelitev mrazišč glede na globino.

Površina je 2D-površina gladine jezera, ki bi kotanjo zalilo do najnižje točke oboda. Največjo
površino ima mrazišče Pivška kotlina, (114,8 km2), sledita mu dolina reke Reke (75,7 km2) in
Cerkniško polje (42,9 km2).
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Slika 38: Porazdelitev mrazišč glede na površino.
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7.1. KAZALEC TOPOGRAFSKEGA OJAČANJA SPREMEMB
TEMPERATURE
Razmerje med zgornjo površino konkavne reliefne oblike in njeno prostornino vpliva na
razlike v temperaturi; te pa poganjajo dnevno cirkulacijo zraka. Modelski izračuni kažejo, da
je v kotanjah, ki imajo bolj konveksna pobočja, večji dnevni razpon temperature zaradi
najnižjih temperatur (Whiteman in sod., 2004).
V literaturi (Kondo, Okusa, 1990) se je najprej pojavil t. i. kazalec oblikovanosti (»shape
parameter«):

 ൌ



(17)



V je dejanska prostornina reliefne oblike (v primeru japonskih raziskovalcev je šlo za kotlino),
M je globina kotanje in A je površina tlorisa kotanje (zgornjega roba). Kazalec primerja
dejansko prostornino reliefne oblike s prostornino valja, ki bi imel enako zgornjo površino in
globino. Za kotline z različno oblikovanimi pobočji je bila izračunana vrednost kazalca:
r = 0,4 pri kotlini s konveksnimi pobočji
r = 0,55 pri kotlini s »skledastim« pobočji
r = 0,7 pri kotlini z ravnim dnom
Oblikovanost reliefa s tega vidika podobno opisuje kazalec topografskega ojačanja sprememb
temperature (topographic amplification factor, tudi terrain amplification factor); ta je bil v
osnovi namenjen uporabi v normalnem reliefu, zato predstavlja razmerje med ploščino
vertikalnega prečnega preseka doline in ploščino preseka, ki bi jo imel enako širok in globok
del zraka na ravnini. Posredno nudi informacijo o poteku delne prostornine doline od dna
navzgor v odvisnosti od višine (Müller, Whiteman, 1988):
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(18)

ୗభ

S1 je ploščina preseka doline nad površjem, S2 pa ploščina preseka doline pod površjem (slika 39).

Tudi Müller s sodelavci (1988) omenja nekatere značilne vrednosti kazalca:
TAF = 4,66 v zaprti dolini s konveksnimi pobočji (prekinjena siva črta; slika 39),
TAF = 2,0 v V-dolini (neprekinjena rjava črta; slika 39),
TAF = 1,27 v U-dolini (prekinjena temno rumena črta; slika 39).
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S1

S2

S2

Slika 39: Shematski prikaz različnih presekov dolin.

Izračun topografskega ojačanja sprememb temperature se da prilagoditi tudi za konkavne
reliefne oblike v 3D-prostoru (Hahnenberger, 2008):
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Slika 40: Shematski prikaz različnih prostornin kotanj.

Kazalec topografskega ojačanja sprememb temperature je torej v primeru koncentričnih
kotanj (slika 40) obratnosorazmeren kazalcu oblikovanosti r.

 ൌ

ଵ

(20)

୰

Za tipizacijo slovenskih mrazišč je bil kazalec topografskega ojačanja sprememb temperature
vsake kotanje izračunan z GIS. Za vsako kotanjo sta bili že v začetku izračunani globina in
površina, z ukazom Fill/Cut pa še prostornina; ta ukaz namreč primerja prostornino med
dvema rastrskima slojema, v našem primeru sloj kotanj z najmanjšo nadmorsko višino oboda
in izvorni digitalni model višin.

46

PORAZDELITEV MRAZIŠČ GLEDE NA KAZALEC TOPOGRAFSKEGA
OJAČANJA SPREMEMB
TEMPERATURE
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Slika 41: Porazdelitev mrazišč glede na kazalec topografskega ojačanja sprememb temperature.

7.2. SEVALNI DELEŽ VIDNEGA NEBA
Sevalni delež vidnega neba (sky view factor – SVF) predstavlja delež gostote toka
dolgovalovnega sevanja, ki vpada z vidnega dela neba na vodoravno ploskev, in to glede na
teoretični primer z matematičnim obzorjem (obsežna ravnina). Odvisen je od naklona in
orientacije gledišča, deleža vidne polsfere in anizotropije difuznega obsevanja (Dozier, Frew,
1990).
To definicijo pozna večina avtorjev, toda kljub temu prihaja do napačnega izračunavanja
SVF, zato bodo na kratko predstavljeni razni načini izračunavanja raznih kazalcev, ki jih razni
avtorji občasno zmotno enačijo.
Steyn (Steyn, 1980) je za izračun sevalne bilance tal izračunal vpliv vidnega dela neba z
analizo vsenebnega fotoposnetka (z objektivom ribje oko). Zaradi popačitve objektiva je bila
fotografija okrogla s središčem v zenitu, z roba proti središču pa so bile vidne ovire. Steyn je
nato za vsak obroč (krog je razdelil na poljubno število obročev; sliki 17 in 18) izmeril in
izračunal, kolikšen delež zavzamejo ovire. Delež vidnega neba v obroču je projeciral na
ravnino glede na zenitni kot (jakost sevanja na ravnino je odvisna zlasti od zenitnega kota
izvora sevanja) in dobil sevalni delež vidnega neba obroča i (VFi).
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(21)

n je število obročev, na katere je bila razdeljena fotografija, i pa zaporedna številka obroča.
Seštevek prispevkov vseh obročev (od i=0 do i=n) od zenitnega kota 0° do 90° je imenoval
view factor.
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Oke (1987) je ob predpostavki, da smo na dnu zaprte simetrične kotanje, v kateri je višina
obzorja (x v enačbi 22) v vseh smereh enaka, izračun SVF poenostavil:

 ൌ   ଶ 

(22)

Dozier (Dozier, Frew, 1990) je predstavil način izračuna SVF ob upoštevanju anizotropičnosti
difuznega sevanja, naklona in ekspozicije točke gledišča:
ଵ

ଶ

ୌ
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(23)

ߠ je zenitni kot računanja, ߶ je azimut računanja, S je naklon gledišča, A je ekspozicija
gledišča, ܪథ je zenitni kot obzorja, ߟௗ je faktor anizotropičnosti.
Brez upoštevanja anizotropičnosti je SVF izračunaval tako:
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GIS-program SAGA GIS ima funkcijo izračuna SVF na način, kot ga je predstavil Dozier
(enačba 24), le da drugače vpelje višino obzorja – namesto od zenita proti vodoravnici računa
od vodoravnice proti zenitu (Boehner, Antonic, 2008):
ଵ
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(25)

߶ je azimut računanja, S je naklon gledišča, A je ekspozicija gledišča, ߮ je i–ta višina
obzorja.
V tem programu je bil izračunan tudi SVF za tipizacijo slovenskih mrazišč.

Nekateri avtorji (Grimmond in sod., 2001; Li in sod., 2004; Zakšek, 2006; Zakšek in sod.,
2010; Zakšek in sod., 2011) pravilno interpretirajo sevalni delež vidnega neba (sky view
factor oz. SVF) kot kazalec, ki je pomemben za določanje nebesnega difuznega obsevanja,
vendar ga ne izračunavajo na tak način. Sevalni delež vidnega neba (SVF) namreč ni isto kot
vsota prostorskih kotov, ali prostorski kot vidnega neba, ali delež vidnega neba ipd.:
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୬
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SVF* v enačbi 26 predstavlja vsoto prostorskih kotov vidnega neba za simetrično višino
obzorja. Ta enačba ni pravilna za izračun difuznega obsevanja točke na površju z vidnega dela
neba, ker zanemarja odvisnost jakosti sevanja od višinskega kota in naklon točke gledišča.
Odvisnost raznih kazalcev, povezanih z reliefno pogojenim zastiranjem neba, od višine
obzorja je za teoretični primer dna koncentrične kotanje prikazana na grafikonu (slika 42). Tu
je jasno razvidno, da se sevalni delež vidnega neba (SVF), izračunan po enačbi 22, loči od
vsote prostorskih kotov vidnega neba (SVF*, enačba 26) in od raznih drugih možnih načinov
izražanja deleža vidnega neba.

PRIMERAJVA KAZALCEV, KI OPISUJEJO DELEŽ VIDNEGA NEBA
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Slika 42: Grafična primerjava poteka raznih kazalcev, ki opisujejo delež vidnega neba, v odvisnosti od višine
obzorja.

Ker za pravi »sky view factor« v slovenščini še nimamo ustreznega izraza, predlagam
pomenski prevod »sevalni delež vidnega neba«, ki jasno opredeljuje pomen SVF.
Program SAGA GIS ima vgrajeno tudi funkcijo izračuna poenostavljenega SVF, kot ga
predlaga Oke (1987):
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ଶ

Iz tega izračuna sledi izračun sevalnega deleža vidnega površja (terrain view factor – TVF), ki
je tudi vključen v SAGA GIS (Dozier, Frew, 1990):
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Helbigova (2009) predlaga povsem drug pristop k ovrednotenju sevalnega deleža vidnega
neba za izračun skupne sevalne bilance tal, in sicer tako, da se najprej izračuna sevalni delež
vidnega površja; tak pristop je potreben, ker od površja odbito sevanje ni anizotropično (saj
obstajajo prostorske razlike v odbojnosti, pokrovnosti, temperaturi, naklonskem kotu).

 ൌ ͳ െ σିଵ
ୀ 

(29)

SVF je sevalni delež vidnega neba, TVF pa sevalni delež vidnega površja.

Sevanje, odbito od površja, je pomembno predvsem na majhnih razdaljah, zato bolj zakrito
nebo ne pomeni nujno nižjega sevalnega deleža vidnega neba, saj je lahko površje, ki zakriva
del neba, tako oddaljeno, da je njegov prispevek k skupnemu obsevanju relativno nizek.
Izračun SVF po enačbi 29, ki upošteva anizotropičnost površja, naj bi bil najpravilnejši; od
reliefa odbito sevanje je odvisno od pokrovnosti tal, kota, oddaljenost, albeda, temperature
ipd., zato je za pravilen izračun potrebno imeti precej vhodnih podatkov. Ta način je bil vpet v
model Alpine3D, ki napoveduje stanje površja v gorskem svetu (Helbig, 2009).
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Slika 43: Porazdelitev mrazišč glede na sevalni delež vidnega neba.

Grafikon na sliki 43 kaže, da ima velika večina slovenskih mrazišč visok (nad 0,96) povprečni
sevalni delež vidnega neba. Najvišjega imajo mrazišča, ki ležijo na ravninah ali planotah ter
niso globoka, najnižjega pa imajo zaprta in globoka mrazišča v bližini visokih pobočij.
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7.3. GENETSKI TIPI MRAZIŠČ
Glede na izbrane kazalce je bilo določenih 5 tipov mrazišč:
1) Globoko mrazišče na nadmorski višini nad 800 m (tj. nad 800 m n.v. in globlje od 30
m). Mejna nadmorska višina 800 m je določena zaradi pogostega pojava nizke oblačnosti v
zimskem času, ki pa večinoma ne presega te višine. Izbrana globina (30 m) je glede na
dosedanje meritve mejna za vpliv vetra; če je mrazišče plitvejše, veter zlahka prepreči
nastanek temperaturnega obrata, v globljem pa precej težje. Takih mrazišč je v Sloveniji 286
(2,6 % od vseh mrazišč), ležijo pa predvsem na visokih kraških planotah Snežnik, Trnovski
gozd, Pokljuka, Jelovica in Komna. Predvsem so to globlje konte in drage.
2) Plitvo mrazišče na nadmorski višini nad 800 m (tj. nad 800 m n.v. in globoko do
vključno 30 m). Takih mrazišč je 3434 (31,4 %), sem se uvrščajo vse manjše in plitvejše
kotanje (vrtače); največ jih je v Julijskih Alpah, precej pa tudi na Trnovskem gozdu in okoli
Snežnika.
3) Veliko nižinsko mrazišče (tj. pod 800 m n.v. in s površino, večjo od 5 km2). Poseben tip
mrazišč so velika mrazišča, ki so večinoma slepe doline, kraška polja in večje uvale.
Temperaturni hodi v njih so bolj podobni tistim na ravninah in v kotlinah kot v mraziščih.
Takih je v Sloveniji le 19 (0,2 %), zavzemajo pa večino površine slovenskih mrazišč.
4) Odprto nižinsko mrazišče s konkavnimi pobočji (TAF <= 2 in SVF >= 0,9). V ta tip
uvrščamo nižinska mrazišča (6536 mrazišč, 59,8 %), ki imajo visok sevalni delež vidnega
neba in konkavna pobočja, zato so ugodna za pojav izrazitejšega gornika.
5) Majhno, zaprto nižinsko mrazišče – to so vsa druga mrazišča pod 800 m n.v. Predvsem
so to manjše vrtače in večina antropogenih mrazišč, npr. dnevnih kopov, deponij ipd. Če so na
njihovem dnu večje uravnave, so lahko v njih v ugodnih vremenskih pogojih zabeležene
izjemno nizke temperature. Takih mrazišč je v Sloveniji 646 (5,9 %).
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Slika 44: Karta genetskih tipov mrazišč.
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8. GEOGRAFSKI POMEN RAZISKOVANJA MRAZIŠČ IN
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI PRISPEVEK
DIPLOMSKEGA DELA
Uporabljene metode dela, predstavljene ugotovitve in rezultati dela nadgrajujejo dosedanja
spoznanja predvsem na področju topoklime.
Pričujoča genetska tipizacija slovenskih mrazišč je prva, ki opredeljuje tipe mrazišč po
reliefnih pogojih za nastanek nočnega prizemnega temperaturnega obrata; ob tem se ne ozira
na morebitne posledice in učinke tega pojava (npr. na prisotnost vegetacijskega obrata).
Mrazišča so kvantitativno opredeljena z metodo samodejnega prepoznavanja kotanj z
digitalnega modela reliefa na podlagi zalivanja kotanj do najvišjega prelivnega roba; ta
metoda se je izkazala za nepopolno, ker je veliko kotanj manjših dimenzij združila v eno
zaradi lege v večji kotanji. Rešitev te težave je predlagal Obu (2011), vendar je njegova
metoda prepoznavanja kraških kotanj za izračun na ravni cele Slovenije zaenkrat procesorsko
prezahtevna.
Z uporabljeno metodo (gl. poglavje 4) je bilo na digitalnem modelu višin 12,5 m najdenih
10.921 kotanj, globljih od 5 m in večjih od 625 m2; to nudi dobro predstavo o zakraselosti
Slovenije.
Prikazana in komentirana je frekvenčna porazdelitev slovenskih mrazišč po nekaterih
topografskih kazalcih. Ta analiza bi bila lahko uporabna tudi za ugotavljanje skupnih
genetskih značilnosti raznih kraških kotanj.
Podrobna razčlenitev dejavnikov, ki vplivajo na nastanek nočnega prizemnega
temperaturnega obrata v mraziščih, razširja in dopolnjuje dosedanje opise. Ob tem posebej
poudarja pomen emisivnosti ozračja in sevalne anizotropičnosti ozračja, ki sta bila doslej
deležna manjše pozornosti, a sta v primeru konkavnih reliefnih oblik – še posebno mrazišč –
pomembna dejavnika.
Predstavljeni so razni kazalci, ki opisujejo delež vidnega neba; ob tem je za uveljavljeni
angleški termin sky view factor predlagan smiseln slovenski prevod sevalni delež vidnega
neba. Pojasnjene so tudi nekatere nedoslednost v rabi in prevajanju izrazov za razne kazalce
deleža vidnega neba. Sevalni delež vidnega neba je pomemben za izračun sevalne bilance,
uporaben pa je predvsem pri preučevanju topoklime in mestnega toplotnega otoka. Poleg tega
pa je, če je izračunan za celoten digitalni model višin, odličen način za plastičen prikaz
razgibanosti reliefa.
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Slika 45: Digitalni model višin, prekrit z izračunanim sevalnim deležem vidnega neba, za del Matarskega
podolja, Brkinov, Čičarije, Podgorskega krasa in doline Glinščice.

Hkrati je s sevalnim deležem vidnega neba predlagan tudi prevod za kazalec terrain view
factor, in sicer sevalni delež vidnega površja.
S primerjavo 16 slovenskih sredogorskih mrazišč je bilo ugotovljeno, da zveza med sevalnim
deležem vidnega neba in temperaturo zraka v mrazišču ni tako očitna, kot na podlagi
primerjave dveh mrazišč trdi Whiteman s sodelavci (2004). Verjetno je bolj kot sama odprost
mrazišča pomembna konfiguracija in ekspozicija okoliških pobočij; vendar to zahteva
nadaljnje raziskave.
Predstavljen je tudi kazalec topografskega ojačanja sprememb temperature (terrain /
topographic amplification factor) in njegov izračun za zaprte kotanje. Izračun kazalca bi bil
koristen tudi za preučevanje dolinskih vetrov, napovedovanje snežnih razmer, vlažnosti tal
ipd.
Izjemna urna ohladitev za več kot 20 K na Hribaricah je bila posledica nenadnega izboljšanja
vremenskih pogojev – tj. popoldanske razjasnitve oz. umiritve močnega vetra. Preučevanje
izjemno intenzivnih ohladitev zahteva poleg spremljanja vremenskih razmer tudi spremljanje
stanja (snežne) podlage, ki deluje kot shranjevalnik podnevi prejete energije. Zato predlagam,
da poleg merjenja temperature zraka v prihodnje spremljamo tudi stanje tal oz. snežne odeje.
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Za klimatološke analize temperaturnih podatkov iz mrazišč je predlagana metoda, s katero
a) se izognemo morebitnim napačno izmerjenim vrednostim v dnevnem času in
b) pravilneje obravnavamo glavni pojav v mrazišču, tj. prizemni temperaturni obrat.
Kvantitativna primerjava pojavljanja izrazitega temperaturnega obrata v raznih mraziščih je
dala pričakovane rezultate; temperaturni obrat večkrat nastopa v mraziščih, ki so si prostorsko
blizu, in v mraziščih, ki ležijo na podobni nadmorski višini.
Regionalizacija in tipizacija slovenskih mrazišč sta lahko podlaga za določitev mrazišč,
najprimernejših za prihodnje raziskave, saj lahko le s primerjavo različnih mrazišč ugotovimo
resnično vlogo posameznih dejavnikov sevalnega ohlajanja.
Poznavanje vremenskih razmer v mrazišču je pomembno za preučevanje prsti, rastlinstva,
intenzivnosti geomorfnih procesov in razvoja površja, preobrazbe snega in z njim povezane
plazovne (ne)varnosti, vodne bilance zaradi zadržka vode v dolgotrajnejši snežni odeji v
mrazišču, napovedovanje razmer na cestišču (kjer ceste prečkajo mrazišča). Pomen
razumevanja procesov, ki potekajo v mraziščih, so že zdavnaj odkrili pastirji – veliko večjih
mrazišč v gorskem svetu so zaradi pogostega temperaturnega obrata v poletnem času in s tem
pogoste rose ali slane uporabljali za pašnike in planine.
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9. ZAKLJUČEK
Med pripravo regionalizacije in genetske tipizacije slovenskih mrazišč so bile ugotovljene
razlike med mrazišči na dveh ravneh – na ravni oblikovanosti površja in časovnih razlik v
pojavljanju prizemnega temperaturnega obrata.
Različna oblikovanost mrazišč je bila ugotovljena z izračunom raznih morfometričnih
kazalcev z uporabo GIS. Ta metoda pa se je zaradi omejene zmogljivosti uporabljenih
računalniških sistemov izkazala za izjemno zamudno (deset- in večurno procesiranje),
nepredvidljivo (napake izračunov zaradi velikega obsega podatkov), a hkrati zaradi majhne
prostorske ločljivosti vhodnih podatkov tudi za ne dovolj zanesljivo. Uporabljena prostorska
ločljivost višinskih podatkov (12,5 m) je namreč prenizka za resne izračune in celostno
obravnavo slovenskih mrazišč, saj jih je mnogo manjših od rastrske celice (12,5 x 12,5 m).
Hipoteza II je tako potrjena. Obstoječa GIS orodja omogočajo potrebne analize, glavni
omejitvi pa sta računska sposobnost strojne opreme in natančnost vhodnih podatkov.
Z LIDAR snemanjem celotnega ozemlja Slovenije se bodo pojavile povsem nove možnosti za
tovrstne analize oblikovanosti površja, večja količina podatkov pa bo zahtevala še
zmogljivejše računalniške sisteme.
Sevalni delež vidnega neba (sky view factor) je tisti kazalec oblikovanosti površja, ki je zelo
pomemben za ugotavljanje energijske bilance tal; doslej je bil v slovenski literaturi napačno
prevajan in računan, zato je predlagan nov pomenski prevod »sevalni delež vidnega neba« in
prikazan pravilen način izračuna. Ta se loči od vsote prostorskih kotov vidnega neba, deleža
vidnega neba ipd. Meritve v slovenskih mraziščih kažejo na to, da je bil pomen sevalnega
deleža vidnega neba za radiacijsko ohlajanje zraka v mraziščih doslej precenjen, zato je
hipoteza III ovržena. Ob tem se je pokazala koristnost sočasnih meritev v več različno
oblikovanih mraziščih, ker lahko šele na podlagi večjega vzorca iščemo podobnosti in razlike
med njimi.
Med raznimi mrazišči po Sloveniji obstajajo časovne razlike v pojavljanju izrazitega
temperaturnega obrata; s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami je bila ugotovljena
povezanost pojava temperaturnega obrata z lokalnimi vremenskimi pojavi ob določenem tipu
vremena. Hipoteza I je tako potrjena.
Za ugotovitev regionalnih razlik v pojavljanju temperaturnega obrata v mraziščih so bili
uporabljeni predvsem izmerki Slovenskega meteorološkega foruma, Oddelka za geografijo FF
UL in Gozdarskega inštituta Slovenije, ki so se izkazali za dovolj uporabne in zanesljive kljub
nizkocenovnim napravam in raznim načinom postavitve. Tovrstne meritve temperature bi bilo
za bolj poglobljeno razumevanje topoklime mrazišč potrebno razširiti še na druga območja
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(npr. mrazišča Dolenjskega podolja in Bele krajine, mrazišča nižin in vzhodne Slovenije) in
na meritve drugih vremenskih spremenljivk na raznih mestih v mrazišču, npr. smer in hitrost
vetra, vlažnost zraka, jakost sevanja, temperatura tal na dnu, pobočju in obodu mrazišča.
Glavne značilnosti nastanka prizemnega temperaturnega obrata v mraziščih so: močna
ohladitev zaradi dotoka hladnega zraka s pobočij, onemogočen odtok najhladnejšega zraka,
izrazito radiacijsko ohlajanje na dnu in zmanjšan delež vidnega neba. Za kotline, v katerih
prav tako prihaja do pogostega nastanka prizemnega temperaturnega obrata, nekaj od teh
značilnosti ne velja, zato je z vidika nastanka temperaturnega obrata hipoteza IV ovržena:
kotline niso mrazišča.
Doslej smo se raziskovalci mrazišč Slovenskega meteorološkega foruma večinoma
osredotočali na iskanje tistih mrazišč, v katerih smo pričakovali najnižje temperature zraka.
Za prihodnje pa predlagam vzpostavitev merilne mreže v mraziščih, ki so si med seboj najbolj
različna (po topografskih dejavnikih, rastju in tipu tal) ter ležijo v raznih delih Slovenije. Prav
tako bi bilo potrebno spremljati temperaturo in vlažnost tal ter višino, temperaturo in
vodnatost snega v zimskem času. Merjenje raznih vrst sevanja in spremljanje polja
vetrovnosti na pobočjih mrazišča bi nam dalo koristne informacije o poteku izrazite in za
mrazišča značilne večerne ohladitve, radiosondažne meritve pa bi nam dale potrebne podatke
o stanju ozračja tik nad mraziščem. Snemanje s termalno kamero, ki se postopoma uveljavlja
tudi v raziskovanju topoklime, bi nam omogočalo spremljanje poteka ohlajanja v mrazišču v
realnem času, poleg tega pa bi na ta način lahko bolj točno ovrednotili vpliv temperature
pobočij mrazišča na potek ohlajanja.
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10. SUMMARY
Frost hollows are a topoclimate phenomenon which is connected to a typical relief shapes and
special weather conditions. In the graduation thesis importance of weather conditions is
explained with focus on the air emissivity and sky radiative anisotropy.
By using geomorphometrical calculations more than 10.000 relief shapes, which have
topographical characteristics of frost hollows, were found in Slovenia. Occurrence, build-up
and the strength of temperature inversion differs among multiple frost hollows, but some
common characteristics can be found.
The parameters of frost hollow's topographic characteristics were the basis for the typification
of Slovenian frost hollows. Special attention among topographic parameters was paid to
description and explanation of sky view factor and terrain (topographic) amplification factor.
The semantic Slovene translation for the both of them was also suggested because in the past
it was not used appropriately.
Temperature measurements, which were automatically recorded in 38 Slovene frost hollows
lead by Slovenian meteorological forum from September 2005 till March 2011, were
collected in the database. A special method for removing possible erroneous measurements
due to insufficient direct Sunlight protection was invented and the official climatological
temperature period was modified for research of nocturnal temperature inversion. For this
period (15 minutes after local Sunset to 15 minutes after local Sunrise) some typical
climatological statistical variables were calculated. Database of those variables was a basis for
comparing the occurrence of strong temperature inversion in different regions at the same
time. The reasons for those differences were explored by using weather information from
official meteorological stations, descriptions of the weather situation in Slovenia and satellite
images. It was found that regional differences in the occurrence of strong temperature
inversion at the same time are somehow connected to local weather phenomena which occur
by typical type of weather on a larger scale. That was the basis for regionalization of Slovene
frost hollows.
In the graduation thesis some new findings about frost hollows are presented on the basis of
researches, which are under the auspices of the Slovenian meteorological forum, as the
importance of sky view factor, weather conditions for the highest cooling rates, definition of
river basins as a frost hollows.
Described typisation and regionalization of Slovene frost hollows show some common
characteristics and some differences among frost hollows, so they could be used for deciding
which frost hollows are most interesting for further research.
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