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MERITVE VODNATOSTI SNEŽNE ODEJE NA VOGLU V ZIMI 2006/07, KOT
KAZALEC KOLIČINE PADAVIN
IZVLEČEK:
Meritve padavin v trdnem stanju na meteoroloških postajah predstavljajo problem. Še
posebej to velja za gorski svet, kjer je zaradi specifičnih mikroklimatskih pogojev
zmanjšana natančnost meritev z ombrometri. Merjenje količine padavin na običajen način
je torej pozimi v gorskem svetu pogosto nezanesljivo. Ob dovolj hladnem vremenu se vsa
količina padavin zadrži v snežni odeji. Količina padavin, ki se nahaja v snežni odeji, nam
pove vodnatost snežne odeje. Z meritvami vodnatosti snežne odeje lahko dobimo podatek
o tem koliko padavin je padlo na določenem mestu v nekem časovnem obdobju. Če so
meritve izvedene pravilno, so lahko celo bolj točen pokazatelj količine padavin kot pa
meritve z ombrometrom. Za meritve vodnatosti snežne odeje je pri nas še posebej
primeren gorski svet. Zaradi tega smo se odločili terensko metodo meritev vodnatosti
snežne odeje preizkusiti na Voglu. Vogel smo izbrali tudi zaradi tega, ker je v neposredni
bližini meteorološka postaja za primerjavo rezultatov. Meritve vodnatosti snežne odeje so
se pokazale za boljšega pokazatelja količine padavin kot pa meritve na meteorološki
postaji.
KLJUČNE BESEDE: snežna odeja, vodnatost snežne odeje, meritve padavin, Vogel,
klimatogeografija

SNOW WATER EQUIVALENT MEASURMENTS ON VOGEL IN WINTER
2006/07 AS AN INDICATOR OF PRECIPITATION
ABSTRACT:
Measuring winter precipitation on meteorological stations represents a problem.
Especially in mountainous terrain, due to specific microclimatological conditions,
measuring precipitation with rain gauge is less precise. Measuring winter precipitation in
mountainous areas the usual way is ineffective. When the temperatures are low enough
all the precipitation is stored in snow cover. Measuring the snow water equivalent
provides us information of precipitation stored in snow cover. If the measurements are
well and correctly performed, they can be more accurate than the results of measurements
with rain gauge. The conditions in Mountainous areas of Slovenija are suitable for snow
water equivalent measurements. Because of that, we decided to try this terrain method of
measuring snow water equivalent, on Vogel. We also chose Vogel because there is one of
few mountainous meteorological stations placed. We were able to compare the results
from both methods of measurement precipitation. We found snow water equivalent better
indicator of precipitation.
KEY WORDS: snow cover, snow water equivalent, prcipitation measurments, Vogel,
climate geography
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1. Uvod
V Sloveniji je sneženje v zimskem času, z izjemo Primorske, običajen pojav. Sneg je
vrsta padavin, ki padejo v trdi obliki. Merjenje količine padavin poteka na meteoroloških
postajah, za katere je zadolžena državna meteorološka služba, ki deluje v okviru Agencije
Republike Slovenije za okolje (ARSO). Ta podatke hrani in jih posreduje uporabnikom.
Med uporabniki se velikokrat znajdemo tudi geografi, ki podatke o količini padavin
uporabljamo pri svojem delu. Ali smo se kdaj že vprašali, kako natančni so ti podatki?
Zbiranje podatkov o količini snežnih padavin in višini snežne odeje se v Sloveniji
večinoma opravlja na meteoroloških postajah s Hellmanovimi ombrometri in latami ter s
totalizatorji na odročnejših krajih. Slabosti tako pridobljenih podatkov predstavljajo
merske napake. Za gorski svet je znano, da so napake pri merjenju količine snežnih
padavin z ombrometri zaradi sovpliva vetra in reliefa ter višje postavitve ombrometrov
precejšnje. Problem predstavlja tudi redka pokritost z meteorološkimi postajami, zlasti v
višje ležečih gorskih in težje dostopnih območjih. Ravno v gorskem svetu Slovenije se
zaradi razgibanega reliefa mikroklimatske razmere spreminjajo že na zelo kratke razdalje,
kar je potrdila tudi naša raziskava, saj je na merilnih mestih, ki sta oddaljeni dober
kilometer, prišlo do velikih razlik v količini padavin. Iz tega lahko sklepamo, da so
podatki ARSO o količini padavin v zimskem času za gorski svet precej nezanesljivi.
Snežna odeja nam zaradi svojih fizičnih lastnosti nudi dober vpogled v količino padavin
na določenem območju. Ob dovolj hladnem vremenu v njej ostane vsa količina padavin
določenega časovnega obdobja. Z meritvami vodnatosti snežne odeje dobimo podatke o
količini padavin v tem obdobju. Meritve vodnatosti snežne odeje so zaradi tega
primernejši pokazatelj količine padavin v zimskem času kot pa klasične meritve z
ombrometri. V državah, kjer imajo dejavnosti na snegu in v povezavi s snegom (na
primer zimski turizem, hidroenergetika ali pa zaščita pred naravnimi nesrečami) dovolj
velik ekonomski pomen, so se razvile številne tehnike za meritve vodnatosti snežne
odeje.
Pri nas je za meritve vodnatosti snežne odeje preko daljšega obdobja primeren gorski
svet. Zaradi nižjih temperatur snežna odeja tam obleži preko cele zime. V našem
alpskem svetu je že bilo izvedenih nekaj raziskav vodnatosti snežne odeje. Vse raziskave
so temeljile na največ dveh nizih meritev. S sistematično primerjavo vodnatosti snežne
odeje in meritvami na meteorološki postaji se ni ukvarjal še nihče. Pri pričujoči
diplomski nalogi smo želi izvesti ravno to primerjavo. Zaradi tega smo si za območje
raziskave izbrali Vogel. Vogel leži dovolj visoko in ima meteorološka postajo. Podatke z
meteorološke postaje smo primerjali s podatki, ki smo jih dobili z meritvami vodnatosti
snežne odeje.
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1.1 Namen, cilji, hipoteza
Namen diplomske naloge je predstaviti metodo meritve vodnatosti snežne odeje, jo
uporabiti in dobljene rezultate primerjati z meritvami ARSO.
Cilji diplomskega dela:
• Predstaviti, osnovne lastnosti snežne odeje in njene vodnatosti, ki predstavlja
sposobnost zadrževanja vode v njej.
• Opisati metode merjenja vodnatosti snežne odeje.
• Ugotoviti uporabnost metode merjenja vodnatosti snežne odeje iz geografskega
vidika.
• Klimatogeografski opis obravnavanega območja (Vogel).
• Izvedba meritev vodnatosti snežne odeje na terenu in predstavitev rezultatov.
• Primerjava dobljenih rezultatov, z uradnimi, ki jih posreduje ARSO.
Dosedanje raziskave so opozorile in dokazale, da so meritve padavin na klasičen način, še
posebno v gorskem svetu nenatančne in pokažejo premajhno količino padavin. Meritve z
ombrometri, ki jih uporabljajo na naših meteoroloških postajah, so manj natančne v
zimskem kot pa poletnem času. Mnogo boljši pokazatelj količine padavin v zimskem
obdobju je vodnatost snežne odeje. Na podlagi dosedanjih raziskav smo postavili
hipotezo: Meritve v okviru državne mreže meteoroloških opazovalnic na postaji
Vogel, bodo pokazale manjšo količino padavin, kot jo bomo dobili z meritvami
vodnatosti snežne odeje.

1.2 Dosedanje raziskave vodnatosti snežne odeje doma in po svetu
Za “očeta” raziskav snežne odeje v gorah velja dr. James Edward Church. Nad snežno
odejo se je navdušil med pohodi v pogorju Sierra Nevada (snežno gorovje) na meji med
ameriškima zveznima državama Kalifornija in Nevada. Kmalu so za njegov hobi izvedeli
lokalni vremenoslovci in lastniki elektrarne, ki jo poganja voda z gorovja. Leta 1906 so
ga prosili, naj med svojimi pohodi izmeri snežno odejo, na podlagi česar bi lahko
predvideli, koliko vode je v snegu in bo ob spomladanskem odtoku pritekla skozi turbine
elektrarne. Dr. Church je kmalu prišel do ugotovitve, da so samo meritve višine snežne
odeje premalo. Ugotovil je, da je velika razlika med pršičem, ki je lahek, in trdno snežno
odejo. Leta 1909 je iznašel “vzorčevalnik snega” - kovinsko cev, ki jo je porinil v sneg. S
tehtanjem snega iz cevi je lahko ugotovil količino vode v snežni odeji. Preprosta metoda,
ki jo je iznašel dr. Church pred skoraj stoletjem, je povsod po svetu v uporabi še danes in
smo jo uporabili tudi za meritve vodnatosti snežne odeje v naši raziskavi. Dr. Church je
zaradi svojih raziskav snežne odeje postal cenjen in znan strokovnjak. Postal je
predsednik mednarodne komisije za sneg in ledenike (the International Commission of
Snow and Glaciers). Komisija je za raziskave snega poizkušala uveljaviti tudi pojem
Nivometrologija (Niphometrology) – veda o merjenju snega, ki pa se ni nikoli prijel. Dr.
Church je pomagal vzpostaviti raziskave snežne odeje po celem svetu (Norveška,
Švedska, Kanada, Indija, Švica, Rusija, Čile, Argentina) (Grandfather of the Snow,
1951).
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Slika 1: Dr. James Edward Church

Vir: onlinenevada, 2008
Področju raziskave sta najbližji znanosti meteorologija in hidrologija. Glavnino literature
s teh področji smo našli v knjižnici fakultete za gradbeništvo in geodezijo. V knjigi Snow
and glacier hydrology sta avtorja knjige (Prapt, Vijay Singh, 2001) pod eno streho zbrala
razširjeno znanje o snežni in ledeniški hidrologiji; tako s področja hidrologije kot
področij meteorologije, geologije, klimatologije, geografije, fizike, kemije,…
Raziskave in spremljanje snežne odeje sta povezana z interesom za uporabo tovrstnih
podatkov. V ZDA se vsako leto spopadajo s spomladanskimi snežno-dežnimi poplavami.
S podobnimi problemi se srečujejo v Franciji in Švici, kjer letno pade veliko snega,
problem predstavljajo tudi snežni plazovi. V Skandinaviji je od količine snežnice odvisno
tudi elektro gospodarstvo. V teh državah se za opazovanje in spremljanje snežne odeje
nameni precej sredstev, zato je bolj razvito in razširjeno. V zadnjem času se raziskave
usmerjajo v daljinsko zaznavanje in modeliranje lastnosti snežne odeje s pomočjo GIS
orodji. Predvsem ameriške institucije imajo svoje delo obširno predstavljeno na svojoh
spletnih straneh (NOAA, 2007).
V Sloveniji se s sistematičnim preučevanjem vodnatosti snežne odeje ne ukvarja nihče.
Na podcenjeno količino padavin v gorskem svetu Slovenije so opozorili avtorji vodne
bilance Slovenije (Pristov in ost., 1998).
V zadnjem desetletju je bilo izdelanih nekaj raziskav, ki sta jih opravila Vrhovec (2000)
in Sluga (1998). Na podlagi meritev vodnatosti snežne odeje sta se ukvarjala s prostorsko
razporeditvijo padavin od grebena Spodnjih bohinjskih gora preko Vogla, Komne do
konca doline Triglavskih jezer. V gosti mreži merilnih mest so bile opravljene meritve v
dveh časovnih terminih. Rezultati so pokazali, da največja količina padavin pade vzdolž
grebena Spodnjih bohinjskih gora med Voglom in Komno.
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Zadnja leta se je z raziskavami vodnatosti snežne odeje ukvarjal Ogrin (2005, 2007). V
raziskavi iz leta 2005 je preučeval razlike v zimski količini padavin med Trnovskim
gozdom, Julijskimi Alpami in Zahodnimi Karavankami. Z meritvami na nekaj izbranih
mestih raziskava potrjuje, da količina padavin pada od juga proti severu in da padavine
oslabijo nad Zgornjesavsko dolino. Potrjuje tudi znano dejstvo, da je višek padavin v
Spodnjih bohinjskih gorah. Avtor ugotavlja tudi padec količine padavin vzdolž grebena
Spodnjih bohinjskih gora proti vzhodu. Izpostavi dejstvo, da so vrednosti vodnatosti
snežne odeje večje, kot jih namerijo redki dežemeri in so zaradi tega zanesljivejše. V
raziskavi Ogrin in Ortar (2007) s pomočjo meritev vodnatosti snežne odeje predstavita
njeno sposobnost vpijanja snežnice. Pri vpijanju se (dokler ne pride do odtoka) bistveno
poveča gostota snežne odeje, ki ni posledica sesedanja. Povečana vodnatost pomeni večje
snežne obtežbe, ki lahko povzročijo škodo na infrastrukturi (navajata primer poškodbe na
objektu mejnega prehoda Rateče). Meritve predstavita tudi kot kazalec količine padavin,
ki potrdijo izsledke prejšnjih raziskav (višek v grebenu Spodnjih bohinjskih gora in upad
proti vzhodu). Predstavita tudi problem vetra pri meritvah vodnatosti snežne odeje.
Njegov vpliv je v naših gorah izrazitejši v suhih in sončnih zimah. Na nekaterih mestih se
zaradi tega ne da izvesti meritev vodnatosti snežne odeje.
Članki omenjenih avtorjev predstavljajo edina dela s področja meritev vodnatosti snežne
odeje v slovenskem jeziku, ter na slovenskem ozemlju in so mi bili v veliko pomoč pri
pisanju diplomskega dela. Naslednje pomembno delo s področja preučevanja snega je
delo Šegule (1986): Sneg, led, plazovi. V njem so podrobno opisani osnovni fizikalni
procesi ob sneženju in v snežni odeji. Klimatske značilnosti snežne odeje v Sloveniji je v
svojem diplomskem delu opisal Janez Markošek (1982).
V Sloveniji na nekaterih meteoroloških postajah merijo gostoto snežne odeje, po metodi,
ki je opisana v Navodilih za opazovanje in merjenje na glavnih meteoroloških postajah
(1974).

2. Teoretična izhodišča o snegu, snežni odeji in meritvah
padavin
Sneg je definiran kot kristalčki ledu, ki nastanejo s subliminacijo vodnih hlapov v
ozračju. Je vrsta trdih padavin v obliki posamičnih sprejetih ledenih kristalčkov. Pojem je
razumljen tudi kot plast snežnih kristalov ali zrn, ki pokrivajo tla (Šegula, 1995).
Na tleh odložen in nakopičen sneg, ki je padel v obliki padavin, imenujemo snežna odeja
(Šegula, 1995).
Sneg je pomemben z več vidikov, najpomembnejša je vloga shranjevanja vode preko
hladnejših obdobij in taljenje ob otoplitvah. Ker je v snegu veliko zraka, je posledično
sneg zelo dober izolator, kar preprečuje globljo pomrznitev tal. Velika površinska
odsevnost snega, albedo (80 – 90 %), pripomore k drastični spremembi pretoka energije
med površino in atmosfero. Meritve so pokazale, da je temperatura zraka ob prisotnosti
snežne odeje nižja tudi za 5 – 10ºC. Neprekinjena snežna odeja hladnemu zraku omogoča
gibanje in vdore na toplejša območja, tako so zime s snežno odejo hladnejše od tistih brez
snega. Pomembnost snega in ledenikov pa ni samo v tem, da preko daljšega obdobja
akumulirajo velike količine vode, ampak tudi pripomorejo k bolj enakomernim pretokom
skozi vse leto. Zaradi vseh naštetih lastnosti imajo spremembe v podnebju oziroma
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količini snega velike ekološke in ekonomske posledice (Prapt, Vijay Singh, 2001). S
preučevanjem vodnatosti snega dobimo kakovostnejše podatke o vodi, ki je nakopičena v
snegu. Z njimi lahko bolj natančno predvidimo tudi posledice, ki bodo nastopile ob
taljenju.

2.1 Nastanek snežnih padavin
Snežne padavine nastanejo na enak način kot ostale padavine. Bistveno je, da se ledeni
kristali ali vodne kapljice v oblaku večajo do take velikosti, da zaradi teže pričnejo padati
in dosežejo tla. Za nastanek padavin sta bistvena dva procesa Rast kristalov na račun
kapljic in zlivanje kapljic pri trkih. Pri prvem imamo v oblaku podhlajeno vodno kapljico
in ledeni kristal (tvorijo se okrog prašnih delcev). Parni pritisk je neposredno ob kapljici
večji, kot ob ledenem kristalu z enako temperaturo. Zaradi tega nastane tok vodne pare
od vodnih kapljic h kristalom, kjer vodna para direktno subliminira v led. Tako rastejo
ledni delci na račun vodnih kapljic. Pri drugem procesu se vodne kapljice različnih
velikosti (zaradi razlik v teži) različno hitro gibljejo ob medsebojnih trkih se zlivajo
(Hočevar, Petkovšek, 1995).
Slika 2: Različne oblike snežnih kristalov

Vir: Snowcrystals, 2008
V zmernih geografskih širinah v višjih delih oblaka vedno sneži. Kakšne padavine pa
bodo prispele do tal, je odvisno od temperaturnih in vlažnostnih razmer v prizemni plasti
ozračja (Rakovec, Vrhovec, 2000).
Snežne padavine so najpogostejše in najobilnejše pri temperaturah prizemskih plasti
zraka od -4 ºC do +5 ºC, najpogosteje v zmernih geografskih širinah sneži pri temperaturi
od -4 ºC do +2 ºC (Prapt, Vijay Singh, 2001). Snežne padavine so pri zelo nizkih
temperaturah redke in pičle. To pa zaradi tega, ker ima pri nizkih temperaturah zrak
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veliko nižji parni tlak kot pri višjih. Pri -20 ºC se v kubičnem metru zraka lahko
spremeni v sneg samo 1,08 g vodne pare, pri 0 ºC pa kar 4,835 g (Šegula, 1986).
Glede na razmere ob sneženju ločimo več vrst snega: pršič, puhec, ledene iglice in južen
sneg. Med seboj se razlikujejo po velikosti in obliki kristalov, gostoti,.. Na to, kakšne
vrste sneg bo padel, najbolj vpliva temperatura ob sneženju (Šegula, 1986).
Največ padavin, tudi snežnih, pade v gorskem svetu zaradi orografskega dviganja zračnih
mas ter posledično orografskih padavin ter nadmorske višine in s tem nižjih temperatur
preko celega leta. Raziskave v Himalaji so pokazale, da se sneženje z nadmorsko višino
povečuje skoraj linearno. Če so temperature pri tleh nižje od 0 ºC, potem navadno na
podlagi tvorijo snežno odejo (Prapt, Vijay Singh, 2001). Za nastanek snežne odeje mora
biti temperatura tal enaka ali nižja od 0 ºC.
Deli snežink, zrak in voda med ledenimi kristali torej sestavljajo snežno odejo. Snežna
odeja je sestavljena iz ene ali več plasti, ki imajo različne fizikalne lastnosti. Snežna
odeja se ves čas svojega obstoja preobraža. S časom se snežna odeja seseda, snežni
kristali se preobražajo (zrnjenje). Zaradi fizikalnih sprememb se spreminja gostota snežne
odeje (Šegula, 1986). Bistveno spoznanje za meritve vodnatosti snežne odeje je, da se
kljub preobrazbi snežne odeje in temperaturam zraka, ki so lahko tudi daljše obdobje
pozitivne, vsa voda zadrži v snegu. Do odtoka pride šele ko voda prodre skozi vse plasti
snežne odeje in je temperatura v celotnem profilu snežne odeje enaka 0 ºC. Ko se ob teh
pogojih snežna odeja zasiti z vodo, se prične odtok. Snežna odeja tudi izhlapeva. Vendar
je za subliminacijo snega potrebna velika količina energije. Za subliminacijo 1 kilograma
snega je potrebno 2822 kJ toplote. Količina vodne pare, ki izhlapi iz snežne odeje, je ob
hladnem vremenu zelo majhna in je zanemarljiva (Ogrin, Ortar, 2007).

2.2 Fizikalne lastnosti snega
Poznavanje tako fizikalnih, optičnih in termičnih lastnosti snega je za razumevanje snega
in procesov v njem zelo pomembno. Z vidika preučevanja vode v snegu je njihovo
poznavanje nujno, saj s poznavanjem teh lastnosti lahko razložimo zakaj v snežni odeji
voda ostaja. Na določenih fizikalnih lastnostih snega temeljijo tudi nekatere modernejše
metode za preučevanje njegove vodnatosti.
2.2.1 Gostota snega
Gostota je definirana kot masa na enoto volumna izražena v kg/m3 in je ena glavnih
lastnosti snežne odeje. Gostota snega je odvisna od vrste snega oziroma količine zraka v
snežni odeji, kar je pogojeno s temperaturo zraka med sneženjem, vlažnostjo in starostjo
snežne odeje.
Glede na temperaturo se tvorijo različni kristali različnih velikosti, gostota zapadlega
snega zato niha med 50 do 120 kg/m3, nižje gostote so pri snegu nastalem pri nizkih
temperaturah (-2 ºC do -4 ºC) in suhih pogojih, višje vrednosti pa pri vlažnih in toplejših
temperaturah (-4 ºC do +4 ºC). Po sneženju se prične višina snežne odeje manjšati zaradi
preobražanja oziroma sesedanja, s tem pa se gostota snega povečuje. Preobražanje je
posledica meteoroloških pojavov, nihanja temperatur, osončenosti, vetra in količine
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padavin. Višina snežne odeje se z odlaganjem novih plasti snega povečuje, kar poveča
pritisk na spodnje, starejše plasti. Pri tem se spreminja velikost, oblika in sprijetost
snežnih kristalov. Pogosto imamo opravka z različnimi plastmi in starostmi snega z
različnimi gostotami (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Tabela 1: Vrste snega in njegova gostota
tip snega
novozapadel pršič
novozapadel sneg
uležan sneg
kložast sneg
napihan sneg
moker sneg
ledeniški sneg
ledeniški led
Vir: Prapt, Vijay Singh, 2001

gostota [g/cm3]
0,01 - 0,07
0,07 - 0,20
0,20 - 0,30
0,20 - 0,30
0,35 - 0,40
0,40 - 0,65
0,70 - 0,80
0,85 - 0,91

Iz tabele 1 je razvidno, da se gostota snega povečuje s starostjo, ta proces pospešijo še
močnejši vetrovi, povišane temperature in taljenje zgornjih plasti snega. Kljub temu je
čas še vedno glavni dejavnik, zato lahko predpostavimo, da se gostota snega s starostjo
povečuje (Prapt, Vijay Singh, 2001).
2.2.2 Vsebnost proste vode
Količina proste vode v snegu predstavlja vlažnost snega (Šegula, 1995). Izražena je z
volumskim deležem. V snegu lahko prosto vodo najdemo v treh oblikah: kapilarna,
gravitacijska in najpogosteje hidroskopska (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Hidroskopsko vodo drži v snegu nasproti gravitacijski sili, površina ledenih kristalov.
Hidroskopska voda ne prispeva k taljenju in odtekanju vode, dokler se ledni kristal ne
stali. Takrat površinske napetosti ni več in higroskopska voda se zaradi gravitacijske sile
prične pomikati navzdol. Kapilarno vodo v snegu drži površinska napetost v kapilarnih
prostorih med kristali. Lahko se prosto giblje po prostorih glede na površinske sile,
vendar ne more prosto odteči, dokler se sneg ne stali ali se ne spremenijo prostori med
kristali. Gravitacijska voda je z vidika taljenja najpomembnejša. Iz snežne odeje odteka s
pomočjo gravitacijske sile. Ta voda postane mobilna, ko je dosežen prag 3 % vsebnosti
vode. Količina proste vode v snegu je definirana kot maksimalna količina proste vode v
snegu v danem času, ki še ne odteka pod vplivom gravitacije. Odvisna je od globine,
gostote, števila plasti, oblike in velikosti kristalov. Normalno ima snežna odeja pri 0 ºC
vsebnost proste vode 2-5 % teže. Odvisna je tudi od terena. Snežna odeja na ravni podlagi
ima večjo vsebnost vode zaradi hitrejšega odtekanja, kot snežna odeja na nagnjeni
podlagi (Prapt, Vijay Singh, 2001).
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Slika 3: Voda v snegu

Vir: Povzeto po plazovni slovar, 2008

2.2.3 Vodnatost snežne odeje
Največkrat nas zanima, kakšna zaloga vode se je v določenem obdobju preko zime
nabrala v snežni odeji. Vodnatost snežne odeje je definirana kot višina vodnega stolpca v
milimetrih, ki bi ga dobili, če bi stalili snežno odejo. Izračuna se iz višine snežne odeje in
gostote (Maidment, 1993).
V literaturi je moč zaslediti več različnih izrazov za vodnatost snežne odeje. Vodni
ekvivalent (Šegula, 1995), “snow water equivalent” (Prapt, Vijay Singh, 2001) “snow
water accumulation” (Cline, 1999), vodnatost snežne odeje (Ogrin, 2005).
Vodnatost snežne odeje je podana v mm. V povprečju velja za novo zapadel sneg gostota
100 kg/m3, kar pomeni 1 enoto vode na 10 enot višine snežne odeje (Prapt, Vijay Singh,
2001). V praksi izmerjene gostote močno odstopajo od te “teoretične” vrednosti.
Podatek o vodnatosti snežne odeje nam pove, kakšna količina padavin je uskladiščena v
snežni odeji. Količina padavin nakopičenih v snegu je pomembna iz več vidikov.
Količina padavin v snegu lahko ob taljenju vpliva na ekstremne pojave kot so poplave in
nekateri pobočni procesi. Meritve vodnatosti snežne odeje nam z natančnimi meritvami
na terenu v poljubno gosti mreži dajo neposredno sliko prostorske razporeditve padavin.
Količina vode v snegu je pomembna z vidika upravljana z vodami; napovedovanja
pretokov, višine podtalnice, načrtovanja rabe vodnih teles, energetskega hidropotenciala.
Prav tako je potrebno pri gradnji hiš in infrastrukture poznati snežne obtežbe, na katere
prav tako vpliva količina padavin, ki se lahko nakopiči v snegu.
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2.2.4 Poroznost
Poroznost snega je definirana kot razmerje med prostornino zraka in snega. Poroznost je
premo sorazmerna z gostoto (Prapt, Vijay Singh, 2001). Pore, ki niso zapolnjene z vodo
so zapolnjene z zrakom. Poroznost izražamo v odstotkih. Bolj ko je snežna odeja
porozna, lažje prepušča zrak. Poroznejša snežna odeja je bolj podvržena vetrnemu
raznosu (Šegula, 1986).
Tabela 2: Poroznost različnih vrst snega
vrsta snega
puhec
pršič
napihan sneg
uležan suh sneg
uležan moker sneg
globinski srež
suh srenec
moker srenec
vodni led
Vir: Šegula 1986

poroznost (%)
99 - 97
97 - 93
93 - 67
78 - 56
70 - 50
78 - 67
56 - 24
50 - 20
0

2.2.5 Temperaturne lastnosti
Temperaturne lastnosti snega so pomembne pri procesu taljenja in energijski izmenjavi
med površino in atmosfero. Specifična toplota snega je toplota, ki je potrebna, da enemu
kilogramu snega zvišamo temperaturo za eno stopinjo Celzija. Na specifično toploto
vplivajo nečistoče v snegu, zračni tlak in temperatura. V praksi se naštete dejavnike
zanemari in privzame za specifično toploto snega 2,0934 kJ/kgºC (Prapt, Vijay Singh,
2001).
Zaradi vsebnosti zraka je sneg dober izolator, zato je zanj značilno, da se temperatura
spreminja z globino in zunanjo temperaturo, ki niha preko dneva (Prapt, Vijay Singh,
2001). Gradient (sprememba) temperature v navpični smeri od vrha do dna snežne odeje
je značilen za porazdelitev temperature v njej. V splošnem je temperatura na dnu okrog 0
ºC, na površini suhega snega pa je lahko dosti nižja, saj včasih doseže celo -20 do -30 ºC.
Vertikalni temperaturni gradient je razmerje med temperaturno razliko dveh ravni snežne
odeje in njuno navpično oddaljenostjo. Odvisen je od izolacijskih lastnosti snega, torej je
posledica količine zraka v snegu, z drugimi besedami, odvisen je od njegove
prostorninske mase oz. gostote. V splošnem bomo na velik temperaturni gradient naleteli
v vrhnjih, ne preveč debelih plasteh novega suhega snega, medtem ko je pojav v gostejših
spodnjih plasteh manj izrazit. V mokrem snegu pa temperaturnega gradienta ni, saj je
zaradi tekoče vode temperatura povsod enaka 0 ºC (Sergent, 2001).
Latentna toplota je toplota potrebna za spremembo agregatnega stanja iz trdnega v tekoče
pri enaki temperaturi. Odvisna je predvsem od količine vsebovane vode v snegu. Za sneg
pri 0 ºC in atmosferskem tlaku (1013 mb) je privzeta 333,5 kJ/kg. Latentna toplota
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potrebna za izhlapevanje pri 0 ºC znaša 2488 kJ/kg. Za sublimacijo snega je potreben
seštevek obeh latentnih toplot, tako dobimo 2822 kJ/kg (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Latentna toplota, ki se porablja za taljenje in izhlapevanje vode iz višjih plasti znižuje
temperaturo snežne odeje. Sneg zato na osojnih in ravnih legah ostaja suh ali zmrznjen
tudi pri pozitivnih temperaturah, izhlapevanje je takrat tako rekoč zanemarljivo (Prapt,
Vijay Singh, 2001). Tudi Vrhovec (2000) za naše gore ugotavlja, da snežna odeja sicer
izhlapeva, vendar je ta proces ob nizkih temperaturah v primerjavi s taljenjem in
odtekanjem zanemarljiv.
Slika 4: Nihanje temperature v snežni odeji

Vir: Povzeto po Cline, 1999

2.2.6 Optične lastnosti
Med optične lastnosti snega štejemo albedo ali svetlobno odbojnost. Albedo predstavlja
razmerje med odbito in vpadno svetlobo. Pomemben je pri razumevanju taljenja, saj
visok albedo snega odbije precejšen del sončne energije nazaj v atmosfero, zato se snežna
odeja blešči. S staranjem snega se zmanjšuje tudi albedo, zato se energijska izmenjava
povečuje, sneg pa postaja dovzetnejši za taljenje.
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Tabela 3: Albedo različnih površin
površina
novi sneg
stari sneg
ledenik
zemlja
voda
Vir: Prapt, Vijay Singh, 2001

Albedo
0,75 – 0,95
0,40 – 0,80
0,30 – 0,40
0,08 – 0,19
0,04 – 0,13

2.3 Preobrazba snežne odeje
Snežna odeja je ves čas svojega obstoja podvržena spremembam. Preobrazba je posledica
nihanja temperatur, osončenosti, vetra in količine padavin. Višina snežne odeje se z
odlaganjem novih plasti snega povečuje, kar poveča pritisk na spodnje starejše plasti. Pri
tem se spreminja velikost, oblika in sprijetost snežnih kristalov. Zaradi tega se spreminja
gostota snežna odeja. Višina snežne odeje se manjša, pravimo, da se sneg seseda.
Vodnatost snežne odej kljub tem spremembam ostaja nespremenjena.
Ločimo štiri različne vrste preobrazbe: drobljenje, zrnjenje, srenjenje in sreženje (Šegula,
1986).
Slika 5: Zrnjenje in srenjenje snega
Zrnjenje (levo) snežinke iz prvotne kristalne oblike postajajo okrogle. Srenjenje (desno),
vodna para med zrni zmrzuje in jih povezuje med seboj.

Vir: Sergent, 1998, str. 263
V trenutku, ko snežinka prileti na tla, se prične spreminjati. Najprej se polomijo nežni
kraki snežink. Kadar sneženje spremlja močan veter, priletijo snežinke ob tla z veliko
hitrostjo in se močno polomijo. Drobci krakov se nabirajo med snežinkami. Na drobljenje
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vpliva tudi teža novega snega, saj nove snežinke pritiskajo na stare, ki se pod njihovo
težo zopet lomijo in drobijo. Novozapadli sneg se tako prične sesedati. Čim bolj se
temperatura snega bliža 0 ºC, hitreje se seseda. Hkrati z drobljenjem se prične spreminjati
tudi oblika snežink. Izbokline (špice) na snežinkah prično izhlapevati in vodna para se
zaradi razlike v parnem tlaku odlaga v vdolbinicah. Tako snežinke postajajo vse bolj
okrogle. Masa posameznega kristala ostaja enaka, a njegova prostornina se zmanjša.
Temu pojavu pravimo zrnjenje. Višina snežne odeja se zmanjša in zgosti. Sočasno z
zrnjenjem poteka tudi srenjenje. To poteka tako, da vodna para, ki je prav tako prisotna
med posameznimi zrni, poveže zrna med seboj. Ko se dve zrni dovolj približata drug
drugemu, zopet zaradi razlike v parnem tlaku, med njima nastane mostiček. Sren je vrsta
snega kjer so posamezna zrna med seboj povezana z ledenimi mostički. Procesa zrnjenja
in srenjenja sta odvisna od temperature snega. Pri nizkih temperaturah se bo snežna odeja
počasi preobražala, pri temperaturah blizu ledišča pa bosta oba procesa precej hitra.
Posledica preobražanja (srenjenja) snega je tudi večja trdnost snežne odeje. Srenjenje je
izotermen proces in za razliko od sreženja ni odvisen od temperature.
Kadar so temperature dovolj visoke, se sneg na površju snežne odeje tali. Med zrni se
pojavi voda, ki lahko pronica v globlje plasti. Ta voda ob ohladitvi (ponoči) zamrzne in
snežno odejo dodatno poveže. Na površini snežne odeje lahko zaradi dnevnih nihanj
temperature nastane skorja, ki ji pravimo osrenica. Večkrat se pojavlja na prisojnih
pobočjih zaradi sonca, ki ogreje snežno odejo (Kastelec, Petkovšek, Vrhovec, 2006).
Ob velikih temperaturnih razlikah znotraj snežne odeje prihaja do sreženja. Kadar se
vrhnje plasti v snežni odeji dovolj ohladijo (pod -10 ºC), se iz globljih toplejših plasti
dviga vodna para proti površju. Ko postane para nasičena, se prično na površju ali nekje
pod njim izločati novi kristali. Na površju snega se tvorijo krhki listnati kristali. Globlje
v snežni odeji nastaja tako imenovani globinski srež. Vodna para tam zmrzuje v obliki
šesterooglatih čašastih kristalov. Ti novi kristali med seboj niso povezani in slabijo
trdnost snežne odeje (Kastelec, Petkovšek, Vrhovec, 2006).
Slika 6: Sreženje snega

Vir: Sergent, 1998, str. 266
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Slika 7: Sneg pred preobrazbo in po njej
Nov sneg se globoko predira (levo). Preobražen sneg ima veliko večjo trdnost in se ne
predira (desno).

Foto: Kogovšek, 2006

2.4 Taljenje snega
Taljenje je kompleksen proces v katerega je vključenih veliko dejavnikov, ki se skupaj
povezujejo v energijsko bilanco oziroma razliko med vstopno in izstopno energijo, ki je
glavno gonilo taljenja. Glavni dejavnik je kratkovalovno sončno sevanje. To nam nazorno
prikaže razlika v hitrosti taljenja snega na severnih ali južnih straneh pobočij. Na severnih
straneh je sončne obsevanosti manj kot na južnih, razlikuje pa se tudi vpadni kot sončne
obsevanosti in s tem njegova moč, ki se z manjšanjem vpadnega kota zmanjšuje. Pozimi
do taljenja ne prihaja zaradi krajših dni in velikih vpadnih kotov sončnega obsevanja. K
taljenju veliko pripomore tudi latentna toplota, ki se sprošča ob kondenzaciji zračne vlage
na površini snežne odeje (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Samo taljenje snežne odeje še ne pomeni takojšnega odtoka oziroma infiltracije staljene
vode v podlago. Ob otoplitvi in pričetku taljenja se talijo le vrhnje plasti, katerih staljena
voda pronica v globlje plasti snežne odeje in tam postopno zmrzuje in zvišuje
temperaturo snežne odeje do 0 ºC. Do gravitacijskega odtoka proste vode pride takrat, ko
se temperatura celotne snežne odeje dvigne na 0 ºC in je snežna odeja nasičena s staljeno
vodo (Prapt, Vijay Singh, 2001).
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Proces taljenja pospešita še zmanjšan albedo starega snega, ki pripomore k večji
absorbciji sončnega sevanja in morebitne deževne plohe. Ko dežne kaplje padejo na sneg,
se ohladijo na 0 ºC in pri tem oddajajo toploto, ki dodatno pripomore k procesu taljenja.
Padavinska in staljena voda tako hitreje nasitita snežno odejo in s tem pospešita
gravitacijski odtok. V Severni Ameriki pojav “rain – on – snow – event” (dežna odjuga)
predstavlja velik problem, saj povzroča velike spomladanske poplave. Prvo pomladno
taljenje ali odjuga je kombinacija dnevnega taljenja ter nočnega zmrzovanja. Pozneje ob
toplejših nočeh se taljenje odvija tudi ponoči, vendar z manjšo intenziteto (Prapt, Vijay
Singh, 2001).
Za napovedovanje taljenja je potrebno poznati osnovne podatke o albedu, temperaturi
zraka, sončni obsevanosti, zaznavni in latentni toploti, oddani toploti od morebitnega
dežja ter podlage. Končna posledica taljenja snega ali ledu je najprej bazni odtok oziroma
infiltarcija vode v podlago do nasičenja in nato tudi površinski odtok (Prapt, Vijay Singh,
2001).
Slika 8: Taljenje snega
Ob odjugi se najprej stali sneg na prisojah, najkasneje pa v senci in v zametih (desno).

Foto: Kogovšek, 2007
V snežni odeji, ki ne leži na neprepustni podlagi (zmrznjena tla so neprepustna), voda
navadno odteka, čim je prekoračena njena zmogljivost zadrževanja vode. Ta je odvisna
od gostote snežne odeje pred navlažitvijo in niha med 12 % skupne gmote v snegu z
gostoto okoli 250 kg/m3 in 7 % v snegu z gostoto okoli 500 kg/m3 (Sergent, 2001).
Če so tla zamrznjena, predstavljajo oviro za infiltracijo vode. Voda, ki je že odtekla iz
snega, lahko ob stiku z zmrznjenimi tlemi ostane tam dlje časa. S svojo energijo (v obliki
toplote) lahko na enak način kot snežno odejo odtali zamrznjena tla ali pa odda svojo
toploto in zamrzne (ponavadi dobimo ledeno plast med snegom in tlemi). Če se to dogaja
na nagnjenem terenu, voda odteče po terenu navzdol (Cline, 1999).
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V snežni odeji, ki vsebuje veliko količino proste vode popuščajo vezi in kapilare med
zrni. Opraviti imamo z rastočo gostoto in upadanjem kohezije. V takih situacijah prihaja
do talnih plazov mokrega snega. Če pride ob mokrem snegu do močne ohladitve, se
snežna odeja poveže v kompaktno gmoto, ki je bolj odporna na procese taljenja (Sergent,
2001).

2.5 Merjenje padavin in meteorološki podatki v Sloveniji
Za izvajanje meritev padavin je v Sloveniji zadolžena državna meteorološka služba, ki
deluje v okviru ARSO. V ta namen vzdržujejo mrežo meteoroloških postaj. Najpopolnejši
nabor opazovanj in meritev imajo klimatološke postaje, ki so namenjene izdelavi
napovedi in sprotnemu obveščanju javnosti. Vremenske, pa tudi podnebne razmere se v
tako razgibanem površju, kot je slovensko, opazno spreminjajo že na kratkih razdaljah.
Zato je merilna mreža za spremljanje podnebnih razmer gostejša. Na teh postajah
opravljajo meritve honorarni opazovalci trikrat dnevno, takih postaj je vključno s prej
omenjenimi 40. Ker je prostorska spremenljivost padavin večja, deluje tudi 172 postaj
(padavinske postaje), kjer opazujejo meteorološke pojave in enkrat dnevno merijo
padavine in snežno odejo. V višjih predelih Slovenije v času trajanja snežne odeje
delujejo tudi lavinske postaje, kjer merijo višine snega. Zbrani podatki so shranjeni v
meteorološkem arhivu (ARSO – meritve, 2008)).

2.5.1 Padavine
Na količino padavin vplivajo številni dejavniki, v največji meri orografija in veter.
Orientacija in tip reliefa določata prostorsko porazdelitev orografskih padavin, ki so v
Sloveniji najbolj pogoste. Na privetrni strani orografskih pregrad pade običajno več
padavin kot na zavetrni strani. Tako so padavine odvisne od nadmorske višine in
orientacije orografskih pregrad. Konvektivne padavine so manj odvisne od orografije,
vendar je delež konvektivnih padavin v Sloveniji precej manjši od deleža stratiformnih.
Od orientacije in tipa reliefa je odvisen tudi veter. Na izpostavljenih legah na višjih
nadmorskih višinah so močni vetrovi pogosti. Ti vplivajo predvsem na delež izmerjenih
padavin. Še posebno to velja za meritve snežnih padavin, ki so v gorskem svetu zaradi
močnih vetrov lahko močno podcenjene (ARSO - padavine, 2008).
Osnovno merjenje padavin je najstarejša meteorološka meritev predvsem zaradi svoje
preprostosti. Za merjenje padavin zadostuje že lovilna posoda postavljena na prostem in
odčitek prestreženih padavin. Pri odčitavanju je potrebno upoštevati še sistematično
napako, ki še danes kljub zmanjševanju ostaja problem (Navodila..., 1974).
Količina padavin je definirana kot višina vodne plasti, ki bi jo dobili, če ne bi nič vode
odteklo, izhlapelo ali pronicalo v tla. Debelina plasti vode je izražena v milimetrih in v
desetinkah milimetra. To pomeni, da je plast 1 mm padavin na površini 1 m2 enaka 1 litru
vode. Pri merjenju padavin se meri prestrežene padavine s pomočjo ombrometrov,
ombrografov in toalizatorjev ter vedno bolj tudi z novejšimi radarskimi metodami (Prapt,
Vijay Singh, 2001).
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Višina padavin je meteorološka spremenljivka, ki se meri na meteoroloških postajah
enkrat dnevno, in sicer ob 7. uri zjutraj. Meritev predstavlja višino padavin v zadnjih 24ih urah. Na osnovi dnevnih višin so izračunana mesečna in letna povprečja. Intenzivnost
padavin se meri sproti z ombrografi in na avtomatskih meteoroloških postajah. Na osnovi
teh podatkov so izračunane 12- in 24-urne padavine. (ARSO - padavine,.2008)
Za meritve količine (višine) padavin se pri nas uporablja Hellmannov tip ombrometra oz.
pluviometer, ki je narejen iz pocinkane pločevine in je valjaste oblike. Visok je okoli pol
metra in pobarvan z belo ali aluminijevo barvo. Vsaka glavna meteorološka postaja mora
imeti dva ombrometra. Eden ves čas stoji na prostoru, določenem za merjenje padavin,
drugi pa je za zamenjavo.V krajih, kjer je snežna odeja lahko debelejša od pol metra,
mora biti nosilni steber daljši. Za merjenje padavin v gorskem svetu, kjer je letno več
padavin, uporabljamo poseben višinski ombrometer. Po obliki je enak kot navaden
(Hellmanov) ombrometer ,le da je večji. Visok je 65 cm, površina odprtine pa je pri njem
500 cm2. Višinski ombrometer stoji na železnem trinožniku, visokem okoli 2 m. Zgornji
del trinožnika je obdan s tremi železnimi obroči, v katerih stoji ombrometer.
Meteorološke postaje, na katerih je višinski ombrometer, morajo imeti dva taka
ombrometra, tako da je eden postavljen, drugi pa je pripravljen za zamenjavo. K
višinskemu ombrometru spada posebna menzura, ki ustreza površini odprtine
ombrometra, ki znaša 500 cm2. Za merjenje padavin z višinskim ombrometrom veljajo
enaka določila glede časa in načina kot za merjenje z navadnim ombrometrom
(Navodila…, 1974).
Opazovalci vsakodnevno ob istem času z menzuro izmerijo količino vode, ki se je natekla
v kanglico znotraj dežemera. Intenzivnost padavin se meri sproti z ombrografi, ki prek
peresa zapisuje potek padavin. Na avtomatskih postajah so v uporabi dežemeri, ki
količino dežja bodisi tehtajo ali štejejo število napolnitev čašic. Na osnovi teh podatkov
so izračunane 12- in 24-urne padavine (ARSO - padavine, 2008).
V nenaseljenih in odročnih območjih, kjer ni možno meriti padavin z običajnim
ombrometrom, se uporablja totalizatorje. Totalizator je vrsta ombrometra z veliko
posodo, ki se uporablja za zbiranje padavin v daljšem časovnem obdobju več mesecev.
Navadno se meri padavine v totalizatorju dvakrat na leto, enkrat poleti in drugič jeseni.
Jesensko merjenje je obvezno, ker se hidrološko leto šteje od 1. oktobra do 30.
septembra. Obroč za prestrezanje padavin totalizatorja je oblikovno enak navadnemu
ombrometru (površina 200 cm2). Na vrhu ima dodaten vetrobran (Niferov ščit), ki
obkroža odprtino totalizatorja in preprečuje škodljive vplive vetra pri prestrezanju
padavin v totalizator. Prostor za postavitev totalizatorja ne sme biti izpostavljen
premočnemu vetru, tudi ne sme biti v zavetju, kjer nastajajo snežni zameti ali v kakšni
vrtači, kamor bi lahko veter nanesel sneg iz okolice. V bližini totalizatorja niso zaželena
visoka drevesa ali skale, ki bi v vetrovnem vremenu ovirali padanje dežja ali snega v
totalizator (Navodila…, 1974).
Podatki pridobljeni s pomočjo totalizatorjev imajo zaradi različnih pomanjkljivosti le zelo
omejene vrednosti, kajti meritve padavin s totalizatorji pokažejo premajhne količine in jih
zato uporabljajo le za medsebojno primerjavo pri izdelavi padavinskih kart (Pristov in
ost., 1998).
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Slika 9: Instrumenti za merjenje padavina

Vir: Arhiv ARSO
Na podlagi podatkov iz meteoroloških postaj so izdelane tudi karte padavin, vendar na
ARSO opozarjajo, da so podatki o količini padavin najmanj natančni na nadmorskih
višinah nad 1000 m in sicer zaradi dveh vzrokov: na teh višinah je zelo malo merilnih
postaj, poleg tega pa so meritve zaradi močnih vetrov lahko podcenjene (ARSO –
padavine, 2008).
2.5.2 Merjenje snežne odeje na meteoroloških postajah
V Sloveniji je snežna odeja po vsej državi, razen na Primorskem, običajen pojav. Največ
padavin, letno 2000–4000 mm, pade prav na prvi alpski pregradi, ki se vleče v smeri
vzhod-zahod in je sestavljena iz Spodnjih bohinjskih gora, Krnskega pogorja in
Kaninskega masiva. Količina padavin se nato proti vzhodu zmanjšuje vse do Pohorja kjer
letno pade le še 1500 mm (Ogrin, 2005).
Trajanje snežne odeje v Sloveniji kaže veliko časovno in prostorsko variabilnost, saj na
snežne razmere vpliva več dejavnikov. V največji meri je trajanje snežne odeje odvisno
od različnih dejavnikov reliefa. Nadmorska višina vpliva na porazdelitev temperatur
zraka. V višjih legah je zaradi nižjih temperatur sneženje pogostejše kot v nižjih legah.
Sneg se tudi počasneje tali. Na trajanje snežne odeje vplivajo tudi oblika in tip reliefa ter
orientacija terena, pa tudi bližina morja. V slabo prevetrenih senčnih kotlinah in dolinah,
kamor se steka hladen zrak, se sneg lahko obdrži veliko dlje kot na prisojnih pobočjih in
grebenih. Od orientacije in tipa reliefa je odvisna verjetnost za nastanek snežnih zametov.
Na izpostavljenih legah, kjer so pogosti močni vetrovi (v gorah), se snežne razmere že na
zelo majhnih razdaljah močno spremenijo. Nekje je sneg odpihan, drugje nastanejo
snežni zameti in tam se sneg lahko obdrži zelo dolgo. Na strmih pobočjih in stenah gora
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sneg ne obleži in se zbira na snežiščih pod stenami. Na takih snežiščih, ki so različno
velika, se sneg lahko obdrži tudi celo sezono. Slovenija ima precej razgiban relief. Še
posebej to velja za gorski svet, zato bi bilo potrebno veliko meteoroloških postaj na
različnih lokacijah, ki kažejo razmere na različnih nadmorskih višinah. Mikrolokacija
pomembno vpliva na klimatske razmere in na trajanje snežne odeje (ARSO – padavine,
2008).
Meritve količine padavin v obliki snega se enako kot za dež opravljajo na meteoroloških
postajah med sneženjem. Merjenje snežnih padavin se meri s pomočjo instrumentov za
merjenje padavin naštetih v poglavju o padavinah, ki pa pri snegu niso tako učinkoviti
(ARSO – padavine, 2008).
Potrebno se je zavedati, da ob meritvah z ombrometri prihaja do napak. Največje in
najpogostejše so napake zaradi vetra. Pojavijo se predvsem zaradi višje postavitve
merilnikov. Višje kot merimo, večji vpliv ima veter na meritev. Pri dežju je v lovilni
posodi primanjkljaj, odvisen od hitrosti vetra in intenzivnosti padavin. Pri snegu pa
imamo lahko tako primanjkljaj kot tudi presežek, kadar veter prinaša sneg. Normalno
prihaja do okoli 10 % izmerjene vrednosti napake pri dežju in do 50 % pri sneženju. V
razgibanem reliefu s prisotnostjo močnega vetra pa so lahko napake tudi do 30 - 40 % pri
dežju in 100 - 200 % pri sneženju. V goratem svetu prihaja še do večjih napak, zaradi
terena, lokalnih vetrov in mikroefektov vetra (Sluga, 1998). Yang ugotavlja, da meritve
padavin s Hellmannovim ombrometrom pokažejo ob vetrovnem vremenu premalo
padavin. Poskusi so pokazali, da pri sneženju ob vetru nad 5 m/s, pri nizkih temperaturah
izmeri le 22 % in pri dežju 87 % dejanskih padavin (Yang, 1984).
Poleg višine padavin se ob sneženju meri tudi višina novo zapadlega in skupna višina
snega (ARSO – padavine, 2008). Ločimo debelino in višino snežne odeje. Debelina
predstavlja sloj snežne odeje, ki se meri v smeri pravokotno na podlago, višina pa se
vedno meri navpično, ne glede na lego podlage. Na ravni podlagi med tema pojmoma ni
razlike (Šegula, 1986).
Za merjenje višine snežne odeje se uporablja stalne in prenosne snegomere na zato prej
pripravljeni lokaciji. Stalni snegomer se uporablja na postajah, kjer je sneženje reden
pojav, prenosni snegomer pa tam, kjer je sneženje redek pojav ali izjemoma na terenu,
kjer je potrebna meritev (Navodila…, 1974).
Višina novo zapadlega in skupna višina snega sta meteorološki spremenljivki, ki ju
merijo na meteoroloških in lavinskih postajah enkrat dnevno. S pomočjo snegomerov s
centimetrsko skalo odčitajo višino skupnega snega na travnati površini in novega snega
na posebni deski, ki je vtisnjena v star sneg. Meritev predstavlja višino novozapadlega
snega in skupno višino snežne odeje v zadnjih 24-ih urah. Ob 7. uri zjutraj se opazuje tudi
trajanje snežne odeje, na ta način dobimo podatke o številu dni s snežno odejo. Na osnovi
dnevnih vrednosti so izračunana mesečna in letna povprečja ter maksimumi (ARSO –
padavine, 2008).
Na nekaterih meteoroloških postajah izvajajo tudi meritve vodnatosti snežne odeje.
Meritve izvajajo na postajah Bilje pri Novi Gorici, Celje, Kredarica, letališče Maribor,
Ljubljana Bežigrad, Murska Sobota, Novo mesto, Rateče in Šmartno pri Slovenj Gradcu.
V gorskem svetu se vodnatost meri le na Kredarici, v preteklosti pa se je merila tudi na
Komni in Voglu (Arhiv ARSO).
Za meritve gostote snega uporabljajo Hellmanov denzimeter in tehtnico na kembelj. Na
podlagi dobljenih rezultatov o gostoti in višini snega je možen izračun vodnatosti.
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Redna merjenja gostote snega naj bi se opravljala vsak peti dan, če je višina snega enaka
ali večja od 5 cm in sicer 5., 10., 15., 20., 25., in zadnji dan v mesecu. Opravljala naj bi se
tudi prvi dan, ko nova snežna odeja ob 7. uri doseže vsaj 5 cm, na dan ko so namerili več
kot 10 cm novega snega in vsak dan, ko sneg naglo kopni (Navodila…, 1974).
2.5.3 Mreža meteoroloških postaj v Sloveniji
V Sloveniji deluje 40 klimatoloških in 172 padavinskih postaj. Poleg tega so na
odročnejših mestih postavljeni še totalizatorji za merjenje količine padavin. Nabor ter
način meritev posameznih metoroloških spremenljivk se razlikuje glede na tip postaje. Na
klimatoloških postajah potekajo opazovanja 3-krat dnevno (7, 14, 21 CET). Opravljajo se
naslednje meritve: količina padavin, temperatura zraka, vlažnost, zračni tlak, smer in
hitrost vetra, temperatura tal, izhlapevanje, sončno obsevanje, temperatura morja. Vršijo
se tudi nekatera opazovanja: oblačnost, vidnost, stanje tal in morja, pojavi v atmosferi. Na
padavinskih postajah potekajo dnevna opazovanja ob 7 CET. Na njih opravljajo naslednje
meritve: količina padavin v zadnjih 24 urah, glavni vremenski pojavi, pozimi tudi višino
snežne odeje ter novo zapadlega snega. Avtomatske meteorološke postaje javljajo
podatke v intervalih. Interval vzorčenja za padavine je 5 minut in 30 minut za ostale
spremenljivke s statistikami (minimum, maksimum, povprečje, standardni odklon)
(Meteorološke meritve, 2008).
Karta 1: Merilna mesta ARSO v sredogorju in visokogorju Julijskih Alp

Vir: Atlas okolja, 2008
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Če si ogledamo mrežo meteoroloških postaj v gorskem svetu Slovenije lahko ugotovimo,
da je le ta zelo redka. V Julijskih Alpah je le malo meteoroloških postaj. Na Kredarici
(2515 m) je klimatološka postaja, kjer merijo tudi vodnatost snežne odeje. Kredarica je
edina meteorološka postaja v slovenskem visokogorju! Prav tako je klimatološka postaja
tudi na Voglu (1535 m). Na Rudnem polju (1347m) in Predelu (1156 m) sta avtomatski
meteorološki postaji. Ostale postaje so večinoma v dolinah Julijskih Alp (Log pod
Mangrtom, Soča, Žaga, Lepena, Trenta, Ukanc, Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Bled,
Zgornja Radovna, Hrušica, Mojstrana, Kranjska Gora, Kneške Ravne, Rut, Podbrdo,
Zgornja Sorica, Dražgoše). Klimatološka postaja je še v Ratečah (864 m) vendar je že
povsem dolinska. Na Kaninu (2222 m) in Predelu sta merilni mesti za spremljanje višine
snega v okviru lavinske mreže.
Za opis razmer v visokogorju sta tako primerni le postaji Kredarica in Kanin, delno pa
tudi Vogel in Rudno polje (Velkavrh, Vrhovec, 2001). V visokogorju Julijskih Alp so
postavljeni še štirje totalizatorji, ki jih praznijo enkrat letno. Totalizatorji so postavljeni
na Dupeljski planini (1410 m med Komno in Krnom), na Bogatinskem sedlu (1700 m nad
Komno), na Žagarjevi glavi (1633 m nad planino v Lazu) in na Velem polju (1760 m)
(Atlas okolja, 2008). Zaradi velike reliefne razčlenjenosti v goratem svetu, se prostorska
razporeditev padavin spreminja že na zelo majhne razdalje. Zaradi majhnega števila
merilnih mest in nenatančnosti totalizatorjev ostaja prostorska razporeditev padavin v
gorskem svetu precejšnja neznanka. Tudi številni avtorji, ki so se ukvarjali s padavinami
v gorah, opozarjajo na pomanjkanje meteoroloških postaj v gorskem svetu Slovenije in s
tem povezanimi pomanjkljivimi podatki (Ogrin 1996; Sluga 1998; Pristov in ost., 1998;
Kerbler, 1998; Vrhovec, 2000; Ogrin, 2005).

3. Metode in tehnike merjenja vodnatosti snežne odeje
Merjenje snega in trdih padavin je veliko težje od tekočih padavin zato natančnost
snežnih meritev še danes predstavlja problem. Da so meritve pravilno izvedene moramo
zadostiti nekaterim osnovnim pogojem. Vremenske razmere morajo biti takšne, da
procesi taljenja ob visokih temperaturah in morebitna deževnica ne prodrejo skozi snežno
odejo do tal, kjer bi voda vanje pronicala ali odtekala (Sluga1998; Ogrin, 2005). Poleg
tega je pomembna tudi izbira mesta, kjer se izvajajo meritve. Idealno je, če se čim bolj
zadosti pogojem, ki veljajo za postavitev meteoroloških postaj. Merilno mesto in njegova
okolica ne smeta biti poraščeni, tla morajo biti ravna, mesto ne sme biti izpostavljeno
močnim vetrovom, v njegovi bližini ne sme biti reliefnih preprek. Mesto ne sme biti
izpostavljeno snežnim plazovom, prav tako v bližini ne sme biti virov toplote, ki bi lahko
stalili sneg (Navodila..., 1974, Vrhovec, 2000; Sluga; 1998; Ogrin, 2005).
Spremljanje snežne odeje je povezano z interesom za uporabo te vrste podatkov. 70 %
tekoče vode v ZDA je posledica taljenja snega. Tam se vsako leto spopadajo s
spomladanskimi snežno-dežnimi poplavami, ki so leta 1997 v Dakoti in Minesoti
povzročile škodo v vrednosti 2 - 3 milijarde dolarjev. S podobnimi problemi se srečujejo
v Franciji in Švici, kjer letno pade veliko snega. V Skandinaviji je od količine snežnice
odvisno tudi elektro gospodarstvo. V teh državah se za opazovanje in spremljanje snežne

- 20 -

Primož Kogovšek

Meritve vodnatosti snežne odeje na Voglu v zimi 2006/07 kot kazalec količine padavin

odeje nameni precej sredstev, zato je bolj razvito in razširjeno (Prapt, Vijay Singh, 2001).
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj metod, ki so v uporabi pri ugotavljanju vodnatosti
snežne odeje.

3.1 Meritve na terenu
Meritve vodnatosti snežne odeje na terenu, se opravijo posredno preko njegove gostote.
Temeljijo na fizikalni osnovi, da je masa snega enaka masi vode , če zanemarimo maso
zraka v snegu. Ker je gostota vode enaka 1 kg/dm3 in ker je 1 dm3 enak 1 l, velja za vsako
plast snega, da je 1 kg snega na 1 kvadratnem metru površine enako litru vode na
kvadratnem metru površine. Če liter vode razlijemo npr. po kvadru s površino spodnje
ploskve 1 m2, ugotovimo, da 1 l padavin na kvadratni meter ustreza plasti deževnice z
debelino 1mm (Ogrin, 2005).
Slika 10: Terenske meritve vodnatosti snežne odeje

Foto: Kogovšek, 2007

3.1.1 Merjenje vodnatosti snežne odeje z vzorčevalnikom v snežnem profilu
Na terenu lahko določimo vodnatost snežne odeje tako, da v snežno odejo izkopljemo
luknjo do podlage. Ko imamo vertikalni profil odeje, izmerimo višino celotne snežne
odeje in debeline posameznih snežnih plasti. S posebnim vzorčevalnikom, ki je lahko v
obliki delne prizme, kocke ali valja z znano prostornino, iz vsake plasti vzamemo enega
ali več vzorcev. Z vzorčevalnikom zarežemo v plast in z ostro pločevino prisekamo
manjkajočo stranico vzorčevalnika. Vzorce stehtamo in iz znane prostornine
vzorčevalnika in teže vzorca izračunamo gostoto plasti. Vodnatost celotne snežne odeje
dobimo s seštevkom vodnatosti snega vseh plasti. Napake so odvisne od velikosti
vzorčevalnika in vodnatosti snega. Napaka pri merjenju v bolj vodnatem snegu pomeni
večjo napako v skupni vodnatosti snežne odeje (Sluga, 1998).
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Dobra lastnost te metode je vpogled v lastnosti posameznih plasti snežne odeje, slaba pa
naraščanje napak, ki se seštevajo pri vzorčenju vsake plasti. (Ogrin, Ortar, 2007).
Problem predstavlja tudi debelina posameznih plasti, saj so nekatere debele le nekaj
centimetrov, tako da jih ne moremo zajeti z merilnim valjem in je težko natančno določiti
njihovo vodnatosti.
3.1.2 Merjenje vodnatosti snežne odeje z merilno cevjo
Najstarejša, najenostavnejša in najbolj razširjena metoda za določanje vodnatosti snežne
odeje na terenu je uporaba vzorčevalne cevi. Cev je narejena ponavadi iz aluminija
dolžine enega ali več metrov in ima na ustju ojačano kronsko rezilo za trše plasti snega.
Na drugem koncu ima navoj za podaljševanje cevi v primeru večjih globin. Ustje je
oblikovano tako, da odvzeti vzorec ostane v cevi tudi potem, ko cev izvlečemo (NOAA,
2008). Vzorec se skupaj s cevjo stehta. Nekatere tehtnice že same pokažejo vodnatost
snežne odeje, pri navadni tehtnici pa odštejemo težo cevi in z enostavnim preračunom
premera cevi in višine snežne odeje določimo vodnatost snega. Pri vzorčenje z merilno
cevjo se izognemo napakam, ki jih dobimo pri vzorčenju posameznih plasti, saj so pri tej
metodi vse plasti v vzorcu zajete v enakem razmerju, kot so zastopane v snežnem profilu.
Hellmanov denzimeter, ki ga uporabljajo za meritve gostote snega na meteoroloških
postajah, je kovinska cev dolga 60 cm in prav tako spada v omenjeni način opravljanja
terenskih meritev.
Metodo vzorčenja z merilno cevjo, smo uporabili tudi v dilomskem delu, zato je
podrobneje opisana v poglavju 3.4.

3.2 Instrumenti za merjenje vodnatosti snežne odeje
Najbolj enostavno je vodnatost snežne odeje določiti z merjenjem višine snežne odeje in
določitvijo povprečne gostote. Ker se gostota novo zapadlega snega spreminja od 0.06 do
0.18 g/cm3, velja ocena 0.10 g/cm3. Za grobo določitev vodnatosti snežne odeje nam tako
zadostuje že podatek o višini snežne odeje in ocena gostote, kar pomeni, da odgovarja
debelina 1 cm novo zapadlega snega 1 mm debeli plasti vode. Tak postopek določanja
vodnatosti snežne odeje je razširjen in priznan v mnogih državah. Natančnejše meritve se
izvajajo s posebnimi merilniki ali avtomatskimi merilnimi postajami (Prapt, Vijay Singh,
2001).
3.2.1 Aktivni radio-izotopni merilec
Radioaktivni merilnik deluje na podlagi gama sevanja oziroma absorbcije sevanja, ki
potuje skozi medij, kar je uporabno pri merjenju vodnatosti snežne odeje. Gama žarki, ki
potujejo skozi sneg, se absorbirajo v vodi. Tako je možno na osnovi zmanjšanja sevanja,
ki je prišla skozi snežno odejo, določiti vsebnost vode v snegu. Če je sistem združen še z
oddajnikom podatkov, je tak merilec zelo uporaben, ker omogoča neprekinjeno
spremljanje snežne odeje na odročnih gorskih območjih, kjer konvencionalne meritve
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niso mogoče. Izvor radioaktivnega sevanja sta navadno cezij ali kobalt, ki se nahajata v
svinčenem ovoju na nivoju podlage, Geiger-Mullerjev merilec sevanja pa nad virom na
višini višji od maksimalne predvidene snežne odeje (Prapt, Vijay Singh, 2001).

3.2.2 Merilec gama sevanja
Vodnatost snežne odeje je lahko merljiva tudi s pomočjo zaznavanja gama sevanja.
Naravno gama sevanje izvira iz zemeljske površine in je posledica rahlo radioktivnih
naravnih izotopov elementov kalija, urana, in torija ki so prisotni v podlagi. 96 % gama
sevanja izvira iz vrhnjih 20 cm zemeljske plasti. Ker voda gama žarke absorbira, lahko na
podlagi razlike med sevanjem tal brez snega in sevanjem s snežno odejo določimo
količino vode nakopičene v snežni odeji (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Ročni ali stacionarni merilci vodnatosti snega na podlagi gama sevanja morajo biti pred
meritvijo umerjeni na naravno gama sevanje brez prisotnosti snega, nato pa lahko na
istem mestu merimo spremembo sevanja zaradi snežne odeje. S to tehniko je možno
meriti vodnatost snežne odeje do 300 mm. Tovrstne meritve imajo odstopanje do 6 mm,
odvisno od vlažnosti same podlage (Prapt, Vijay Singh, 2001).
3.2.3 Kozmično sevanje
Eden od inovativnejših pristopov merjenja vodnatosti snežne odeje je prav gotovo
merjenje s pomočjo senzorjev kozmičnega sevanja. Kozmično sevanje je posledica
delovanja zvezd, ki Zemljo neprestano “bombardirajo” z visokoenergijskimi delci, v
večini protoni, 9 % je helijevih jeder, nekaj elektronov in gama sevanja. Merilnik za
merjenje vodnatosti snežne odeje je sestavljen iz dveh senzorjev občutljivih na sevanje.
Prvi je nameščen pod snežno odejo, drugi pa nad njo. Voda v snežni odeji določen del
tega sevanja absorbira, zato je na podlagi razlike v sevanju nad snežno odejo in pod njo
možno določiti njeno vodnatost.
Ker je kozmično sevanje močno povezano z nam najbližjo zvezdo Soncem, je potrebno
senzorje umerjati glede na geografski položaj in intenzivnost sevanja (enajstletni sončni
cikel). Omenjena metoda v svetu še ni uveljavljena, za enkrat se uporablja v Franciji (25)
in Španiji (4), poskusno pa jo uvajajo tudi v Kanadi (Prapt, Vijay Singh, 2001).
3.2.4. Snežne blazine
Potreba po samostojnih, avtomatiziranih merilnih napravah, ki podatke pošiljajo v
nadzorni center je vse večja. Ena od takih naprav so snežne blazine, ki direktno merijo
vodno vsebnost snežne odeje. Njihova uporaba je razširjena predvsem v Združenih
državah Amerike in Kanadi. V principu delovanja gre za hidravlično tehtnico. Merilna
enota je sestavljena iz štirih blazin, ki so napolnjene s tekočino proti zmrzovanju in
povezane z merilnikom tlaka. Med sneženjem se sneg kopiči na blazinah in s svojo težo
povzroča spremembo tlaka, ki je direktno povezan z ekvivalentom vode v snegu, ki se je
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nabral na blazini. Blazine so lahko gumijaste, neoprenske ali kovinske, njihova velikost je
odvisna od količine pričakovanega snega (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Napake, ki se pojavljajo pri meritvah, so posledica temperaturnih nihanj in posledično
raztezanja tekočine proti zmrzovanju. Napaka je značilna za začetek in konec hladnega
obdobja in se zmanjšuje z debelino snega. Napake se pojavljajo tudi zaradi sprijemanja
snega z okoliškim snegom, ki tako tvori nosilno plast, ki prenaša del pritiska snega na
okolico in ne na blazine. Napaka se poveča, če pride do tvorjenja ledene plasti.
Pomemben je tudi vpliv blazin samih, ki imajo drugačne temperaturne lastnosti kot
podlaga, zato lahko pride do večjega izhlapevanja (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Slika 11: Snežne blazine

Vir: California cooperative snow surveys, 2008

3.3 Daljinsko zaznavanje
Uporaba daljinskega zaznavanja je v meteorologiji vedno bolj pomembna in dostopna. Z
uporabo senzorjev na letalih in satelitih omogoča pokrivanje širokih in nedostopnih
območij ter meritve različnih parametrov hitreje in pogosteje (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Tabela 4: Lastnosti snega glede na zaznavanje senzorjev
Senzor
gama žarki
vidna in
svetloba

Lastnost snežne odeje
bližnja

globina snega
infrardeča velikost kristalov, vsebnost vode, površinska
struktura

infrardeča svetloba

temperatura, velikost zrn, vsebnost vode

mikrovalovi

vsebnost vode, temperatura, gostota, velikost
kristalov

Vir: (Prapt, Vijay Singh, 2001)
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Radiometri na satelitu zaznavajo elektro-magnetno sevanje v različnih delih spektra.
Pasovom, kjer zaznavajo posamezni radiometri, pravimo kanali. Posnetek radiometra v
posameznem kanalu predstavlja satelitsko sliko (Iršič Žibert, 2005) .
Najbolj razširjeno je predvsem zaznavanje v vidnem spektru svetlobe, ki je primerno za
določanje pokritosti površine s snegom (Prapt, Vijay Singh, 2001)
Tudi na uradu za meteorologijo Agencije RS za okolje sprejemajo satelitske slike v
trenutno najboljši možni ločljivosti, to pomeni v dvanajstih kanalih vidnega in
infrardečega dela spektra vsakih 15 minut (Iršič Žibert, 2008).
3.3.1 Vidna in infrardeča svetloba
Sneg je zaradi svoje odbojnosti zelo dobro viden in enostaven za zaznavanje z vidno
svetlobo v primerjavi z okolico brez snega. Z analizo aerofoto posnetkov je možno
določanje površine zasneženih območij, do neke mere pa je s fotogrametrijo možno
določiti tudi višino snežne odeje. Sneg je možno opazovati tudi z dolgovalovnimi
detektorji bližnje infrardeče svetlobe. Kontrast med snegom in okolico se zelo zmanjša v
primerjavi z vidno svetlobo, vendar se poveča razlika med oblaki in snežno odejo. To
pomeni, da pri združevanju slik vidne in infrardeče svetlobe lahko zelo natančno
določimo površino snežne odeje. Uporabimo lahko še podatke o temperaturi snežne odeje
in okolice, s katerimi si prav tako lahko pomagamo pri razlikovanju zasneženih območij
in oblakov (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Slabosti so vezane predvsem na vremenske razmere, saj je razlikovanje snega in oblakov
zelo zahtevno. Podoben problem predstavlja sneg v gozdovih, saj je zaznavanje snega na
in pod krošnjami zelo težavno (Prapt, Vijay Singh, 2001).
S to metodo ne moremo določiti vodnatosti snežne odeje. Dobimo lahko le podatek o
njenem obsegu. Rezultate je možno združiti s terenskimi meritvami vodnatosti snežne
odeje. Na ta način dobimo dobro oceno vodnatosti snežne odeje določenega območja.
3.3.2 Naravno gama sevanje
Kot je bilo že omenjeno v poglavju o instrumentih za merjenje vodnatosti snežne odeje,
je to lastnost snega možno meriti s pomočjo zaznavanja gama sevanja. Naravno gama
sevanje je posledica rahlo radiaktivnih naravnih izotopov elementov kalija, urana in
torija, ki so prisotni v vrhnjih 20 cm podlage. Ker voda gama žarke absorbira, lahko na
podlagi razlike med sevanjem tal brez snežne odeje in sevanjem s snežno odejo določimo
količino vode uskladiščene v snegu. Sama razlika v jakosti sevanja je odvisna tudi od
vlažnosti same podlage. Meritve se najpogosteje opravljajo z nizko letečimi letali, ki
merijo gama sevanje in s tem določajo vodnatost snežne odeje. Zaradi vlage v atmosferi,
ki prav tako absorbira sevanje, morajo letala leteti zelo nizko, tudi do 150 m nad terenom.
Namestitev senzorjev na letalo omogoča zvezne meritve večjih območij. Tako kot
stacionarne senzorje je potrebno umeriti tudi senzorje v letalu, ki pred nastopom snežne
odeje preletijo teren in izmerijo jakost sevanja. Ob meritvi snežne odeje mora letalo leteti
po enaki trasi kot pri umeritvi senzorjev. Meritve so učinkovite na odprtih območjih. Na
območjih poraslih z gozdom in goratem terenu pa meritve niso več tako dobre, ker je
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sevanje zelo šibko. Na ta način lahko merimo vodnatost snežne odeje do 100 mm.
Metoda je bila najprej uporabljena v nekdanji Sovjetski zvezi in se nato hitro prenesla v
ZDA in Kanado, kjer danes letno opravijo 1400 letov (Prapt, Vijay Singh, 2001).
Slika 12: Merjenje vodnatosti snežne odeje s pomočjo gama sevanja

Vir: NOHRSC (citirano 20.3.2008)

3.3.3 Uporaba satelitov
Slika 13: Multispektralna slika satelita Meteosat

Vir: Iršič Žibert, 2005
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Uporaba satelitov v namene preučevanja snežne odeje in vode v njej se je v nekaterih
regijah sveta močno razširila. Ameriška National Oceanic and Atmospheric
Administration trenutno s sateliti opazuje 3000 rečnih povodij in s pomočjo dobljenih
podatkov napoveduje pretoke vodotokov (NOAA, 2008). V delih spektra, kjer je
atmosfera za infrardeče sevanje prosojna, lahko zaznavamo sevanje predmetov v
atmosferi (sevanje oblakov in tal). Slike infrardečega sevanja v dveh kanalih je zaradi
fizikalnih povezav med temperaturo sevalca in energijo sevanja hkrati tudi slika
temperatur sevalcev. Slike vidnega dela spektra pa podajajo odbojnosti objektov (tal,
snega ali oblačnosti). Satelitska slika satelita Meteosat, prva v visoko ločljivem vidnem
kanalu, nam omogoča da ločimo med seboj tudi oblake in sneg. Oblaki in sneg imajo
večjo odbojnost kot morje. Kombinacija vidnega in bližnje-infrardečega dela spektra
omogoča določitev snega in visoke oblačnosti. Kot vidimo na sliki 13 nam
multispektralna slika omogoča določitev jasnine (rdeče-rjavo), nizke oblačnosti (belorumeno), snega (turkizno), visoke oblačnosti (turkizno) (Iršič Žibert, 2005).

3.3.4 Aktivni in pasivni mikrovalovi
Najobetavnejša metoda daljinskega zaznavanja je metoda mikrovalov, valovnih dolžin od
0,1 do 100 cm. Glavni lastnosti mikrovalov sta, da pri interakciji s površino omogočajo
interpretacijo grobosti površine in vlažnosti. Odbojnost valov se zaradi dielektričnosti z
višanjem vlažnosti povečuje, puščavski pesek se zato na posnetkih ne vidi. Ker prodrejo
skozi oblake, meritve niso odvisne od vremena. Z mikrovalovi je možno ovrednotiti
različne lastnosti snežne odeje kot na primer globino ter vodnatost (Prapt, Vijay Singh,
2001).
Površje je možno opazovati s pomočjo umetno odprtinskega radarja, ki pošilja aktivne
mikrovalove ali z zaznavanjem naravnih ali pasivnih mikrovalov. Sama interpretacija
dobljenih podatkov je odvisna od programske opreme in algoritmov s katerimi se
dobljene podatke obdeluje (Prapt, Vijay Singh, 2001).

3.4 Metode in tehnike ugotavljana vodnatosti snežne odeje uporabljene
v diplomski nalogi
V diplomski nalogi smo uporabili kabinetno metodo (analiza in sinteza), ter terensko
metodo dela. Z analizo virov in literature smo pripravili teoretična izhodišča na katerih
temelji izvedena raziskava, ter so predstavljena v poglavjiu 2. V poglavju 4 je
predstavljeno območje raziskave s poudarkom na klimatogeografiji.
Pri terenskem delu smo se odločili za metodo merjenja vodnatosti snežne odeje z merilno
cevjo. Izvedba metode je zvesto sledila vsem pogojem, ki so opisani v literaturi. To je
zagotovilo natančnost meritev.
Za uporabo metode z merilno cevjo smo se odločili zaradi njene preprostosti. Pribor za
izvedbo meritev je z nekaj iznajdljivosti dostopen vsakemu posamezniku. Uporabljali
smo plastično (odtočno) cev premera 10,4 cm, višine 150 cm. K opremi za merjenje
spada še lavinska sonda, lopata za izkop snežne luknje, manjša lopatka (uporabljali smo
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zidarsko žlico), ki je širša od premera cevi, meter in digitalna tehtnica, ki je po podatkih
proizvajalca na 2 g natančna.
Slika 14: Pribor za merjenje vodnatosti snežne odeje
lopata, merilna cev, lavinska sonda, manjša lopatka, meter, tehtnica

Foto: Kogovšek, 2007
Ob prihodu na merilno mesto je na začetku potrebno preveriti ali je pod mestom vzorca
ravna podlaga. To smo storili tako, da smo v okolici mesta večkrat zabodli lavinsko
sondo do tal. Če smo ob vsakem vbodu lavinsko sondo porinili enako globoko smo
predpostavili, da so tla pod mestom vzorčenja ravna.
Za tem smo se lotili jemanja vzorca. Vzorec smo vzeli tako, da smo cev vertikalno
potisnili v snežno odejo skozi vse plasti dokler nismo dosegli trde podlage. Za tem smo
Izkopali luknjo do tal in z metrom pomerili višino snežne odeje. Okoli cevi smo očistili
sneg in pod spodnji del cevi, ki je bil na tleh porinili manjšo lopatko, ki je preprečila, da
bi nam odvzeti vzorec padel iz cevi. Če s prvim vzorčenjem nismo prišli do tal, smo
postopek ponovili od mesta, do koder smo zajeli snežno odejo pri prvem vzorčenju.
Kadar je spodnja plast ledena njen odvzem ni mogoč. Takrat smo privzeli, da je vsebnost
vode v ledeni skorji enaka 0,88 g/cm3. Celoten vzorec iz cevi smo stresli v plastično
vrečo in ga stehtali. Odšteli smo težo vreče in dobili težo vzorca. Vse podatke o višini in
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teži vzorca smo zabeležili v terenski zvezek. Nekatere tehtnice že same pokažejo
vodnatost snežne odeje, pri navadni tehtnici pa z enostavnim preračunom premera cevi in
višine snežne odeje določimo vodnatost snega.
Luknjo smo po vzorčenju zasuli. Ob vsaki naslednji meritvi smo pazili, da nismo kopali
luknje tam, kjer smo že izvajali meritve pred tem.
Doma smo dobljene rezultate preračunali. Gostoto snega smo izračunali po formuli:
φ =M/P*h
Kjer je:
φ - gostota snega
M - masa vzorca [kg]
P - površina odprtine na cevi = 0,00849 m2
h – višina snežne odeje
Dobili smo gostoto snega v [kg/m3]. Na površino 1 m2 se tako ustvarja pritisk snežne
odeje nad njo. Ta pritisk je odvisen od višine snežne odeje. Če torej gostoto pomnožimo z
višino snega, dobimo maso na enoto površine [kg/m2], kar je snežna obtežba, ki je
praktično enaka masi vode v snegu, torej vodnatosti. Za vodo pa velja, da 1 kg ustreza 1
litru in tudi 1 mm/m2.
Slika 15: Merjenje vodnatosti snežne odeje na Voglu
Na začetku s sondo preverimo ali je teren pod nami raven (levo). Potisnemo merilno cev
do tal in jo odkopljemo (sredina). Vzorec iz cevi stresemo v vrečo in jo stehtamo (desno).

Foto: Kogovšek, 2007
Meritve vodnatosti snežne odeje smo opravljali na merilnih mestih Prvi in Zadnji Vogel v
zimi 2006/07, po vsakem močnejšem sneženju. V obdobju od 27. decembra 2006 do 28.
marca 2007 je bilo opravljenih 6 meritev vodnatosti snežne odeje. Da smo izničili vpliv
različne prostorske razporeditve padavin, smo meritve vedno izvajali na istih mestih.
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3.4.1 Lokaciji meritev vodnatosti snežne odeje
Karta 2: Lokaciji meritev vodnatosti snežne odeje v zimi 2006/2007

Vir podlage: Atlas okolja, 2008
Lokaciji za izvedbo meritev vodnatosti snežne odeje smo izbrali na podlagi kriterijev, ki
veljajo za meteorološke postaje. Izbrali smo dve merilni mesti. Merilni mesti nista
poraščeni, prav tako v okolici ni dreves in reliefnih preprek, ki bi omogočale zamete. Tla
so relativno ravna, mesti nista izpostavljen močnim vetrovom in snežnim plazovom. V
bližini merilnih mest tudi ni virov toplote. Merilna mesta so bila določena še preden je tla
pokril sneg, saj smo se le tako lahko prepričali, da izpolnjujejo vse potrebne pogoje. S
tem smo zmanjšali možnost napake pri meritvah.
Za merilno mesto 1 smo izbrali planino Prvi Vogel. Nahaja se na nadmorski višini 1540
m in je le dobrih 500 m zračne linije proti jugu oddaljeno od meteorološke postaje na
Voglu. Ravnino smo našli v neposredni bližini smučišča, vendar je dovolj oddaljena od
smučarskih prog, da ostane snežna odeja nepoškodovana. Od grebena Spodnjih
bohinjskih gora je merilno mesto 1 oddaljeno 2,3 km.
Merilno mesto 2 smo določili na planini Zadnji Vogel na nadmorski višini 1415 m. Leži
na ravnini, ki je od meteorološke postaje oddaljena 1800 m proti jugozahodu. Merilno
mesto je dovolj oddaljeno od smučarskih prog. Od grebena Spodnjih bohinjskih gora je
oddaljeno 1,2 km.

- 30 -

Primož Kogovšek

Meritve vodnatosti snežne odeje na Voglu v zimi 2006/07 kot kazalec količine padavin

Slika 16: Merilno mesto 1 (Prvi Vogel)

Foto: Kogovšek, 2008

Slika 17: Merilno mesto 2 (Zadnji Vogel)

Foto: Kogovšek, 2008.
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4. Predstavitev raziskovanega območja
Za izvedbo meritev vodnatosti snežne odeje smo si izbrali okolico Vogla nad Bohinjem.
Kraški planotast svet se nahaja na severni strani grebena Spodnjih bohinjskih gora. Le ta
se vleče od vrhov Koble (1498 m), preko Črne prsti (1844 m) do Rodice (1966 m) skoraj
pravilno v smeri vzhod – zahod. Na Rodici greben zaznavno zavije proti severu tako, da
poteka v smeri jugovzhod – severozahod, preko vrhov Šije (1800 m), Vogla (1922 m),
Vrha nad Škrbino (2054 m), Tolminskega Kuka (2085 m) do Mahavščka (2008 m), ki se
dviga nad še eno kraško planoto Komno. Skupaj s Kaninskim pogorjem in Trnovskim
gozdom predstavlja greben Spodnjih bohinjskih gora visoko orografsko pregrado zračnim
masam, ki k nam prihajajo od jugozahoda. Na jugu se greben strmo spušča v Baško grapo
in dolino Soče v okolici Tolmina. Na severu se preko planot Komne in Vogla strmo
spusti preko prepadnih ledeniško preoblikovanih pobočji v dolino Bohinja (Atlas okolja,
2008).
Kraška planota Vogel se v obliki pomola dviga južno od Bohinjskega jezera nad strmimi
dolomitnimi pobočji Mirnjaka. Na vzhodni strani je planota odrezana s krnicami in
grapami nad erozijsko globeljo Suhe planine. Na zahodni jo omejujeta erozijsko globoko
zarezan Žagarjev graben in globel planine Zadnji Vogel, južno je že omenjeni greben
Spodnjih bohinjskih gora. Celotna površina znaša 5,25 km2. Planota je precej razgibana s
kraškimi vrtačami, kontami, suhimi grapami in žlebovi (Skoberne, 1998), ter nekaj
manjšimi jamami (Atlas okolja, 2008). Ker je s treh strani obdana s strmimi pobočji,
kaže, da je ostanek nekoč v okolici precej razširjenega pliocenskega ravnika. Območje
planote Vogel leži na nadmorski višini med 1400 in 1922 m (Vogel). Geološko je
kamnita skladovnica sestavljena pretežno iz različnih triasnih kamnin, manj je jurskih in
krednih, nekaj malega oligocenskih. Med kamninami prevladuje nekoliko bolj drobljiv
dolomitiziran apnenec (Skoberne, 1988). Zaradi kamninske zgradbe, ki pogojuje kraški
odtok vode, še vedno ni natančno določena razvodnica na območju spodnjih bohinjskih
gora (Pristov in ost., 1998). Velika večina padavin odteče po kraških kanalih in
hudournih strugah v Bohinjsko jezero (Atlas okolja, 2008))
Gozdna meja sega do okoli 1600 m, nad njo prevladuje rušje (Skoberne, 1988). Na
severozahodnem delu planote je gozdni rezervat imenovan Lopata, ohranjena naravna
vegetacija, ki sodi v register naravnih vrednot. Gre za pragozdni ostanek alpskega
bukovega pragozda. Celotno območje je zaradi svojih ekoloških posebnosti uvrščeno tudi
med ekološko pomembna območja, območja Natura 2000 in Triglavski narodni park
(Naravovarstveni atlas, 2008).
Na uravnanem svetu so se v preteklosti razvile planine, kamor še danes v poletnih
mesecih iz doline vodijo živino (planina Zadnji Vogel, planina Prvi Vogel, Suha planina).
Na Zadnjem Voglu je v preteklosti delovala sirarna, ki je danes preurejena v dom in ga
pašna skupnost oddaja v turistične namene. Vzpeti svet na dokaj visoki nadmorski višini
in na osojni strani grebena z veliko padavinami je praktično idealen za nastanek
smučišča. Tudi zaradi tega se je tu leta 1964 pričelo razvijati smučišče Vogel. Skupaj s
smučiščem so se pojavile tudi koče, namenjene nastanitvi smučarjev in Ski hotel Vogel.
Ker območje pripada Triglavskemu narodnemu parku, veljajo tu strogi okoljevarstveni
režimi. Med njih spada tudi prepoved umetnega zasneževanja smučišča (Felc, 2008).
Poleg smučarskega turizma je območje privlačno tudi za planince, gorske kolesarje in
turne smučarje.
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Slika 18: Vogel, v ozadju se vidijo vrhovi v grebenu Spodnjih bohinjskih gora

Vir: Gore-ljudje, 2008

4.1 Meteorološka postaja Vogel
Meteorološka postaja Vogel se nahaja na nadmorski višini 1535 m tik ob zgornji postaji
gondolske žičnice. Neprekinjeno deluje od leta 1982. Postaja je opremljena s
Hellmanovim ombrometrom in ombrografom, termografom in higrografom. Za
opazovanje so zadolženi žičničarji. Na Voglu deluje tudi avtomatska meteorološka
postaja. V okviru meteorološke postaje je tudi lavinska postaja, kjer ob sneženju merijo
višino novo zapadlega snega ter skupno višino snega. (Atlas okolja, 2008).
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Slika 19: Meteorološka postaja Vogel

Foto: Kogovšek, 2008

4.2 Vreme in podnebje na Voglu
Vreme pri nas v glavnem določajo štiri zračne mase. Zračne mase nastajajo nad
obsežnimi homogenimi deli zemeljskega površja in se navzamejo njegovih temperaturnih
in vlažnostnih lastnosti. Nato v obliki tople ali hladne fronte preidejo naše ozemlje
(Rakovec, Vrhovec, 2000). Oglejmo si značilnosti posameznih vremenskih tipov v
Sloveniji.
Vreme ob razširitvi azorskega anticiklona nad južno Evropo
Azorski anticiklon se poleti pogosto razširi iznad vzhodnega Atlantika in Sahare tudi v
naše kraje. Gre za tople zračne mase, ki v spodnjih plasteh nosijo veliko aerosola (še
posebno veliko ga je, če se k nam razširijo iznad Sahare). K nam prinašajo toplo in
sončno vreme, ki lahko traja dalj časa. Če se zračne mase k nam razširijo iznad Atlantika,
so vlažne in lahko pride do poletnih neviht. Ob prisojnih pobočjih se lahko razvijejo
kopasti oblaki. Pozimi prinese k nam jasno in toplo vreme v višjih legah, kar pomeni da
je v gorah razmeroma toplo in jasno. V dolinah in kotlinah pozimi ob tej vremenski
situaciji prihaja do temperaturne inverzije. Lepo in suho vreme lahko traja cele tedne
(Rakovec, Vrhovec, 2000). Opisani vremenski tip pozimi ponavadi prinašajo odjugo.
Snežna odeja se zaradi višjih temperatur hitreje preobraža in seseda. Lahko pride tudi do
taljenja snega. Kadar je snežna odeja dovolj debela, snežnico vpije in se njena vodnatost
ne spremeni. V nasprotnem primeru lahko prid do odtoka vode iz snežne odeje. Na
površini snežne odeje se lahko pojavi osrenica, kadar so dnevne temperature višje, nočne
pas nižje od 0 ºC.
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Vreme ob razširitvi sibirskega anticiklona
Sibirski anticiklon se razvije nad subpolarnimi predeli Evrazije v hladni polovici leta.
Naše kraje suhe hladne zračne mase dosežejo od vzhoda. Njihov prihod spremljajo
močne ohladitve in vzhodni vetrovi, lahko pa tudi manjše padavine, ki lahko nastanejo na
jugovzhodni strani alpsko-dinarske pregrade. Postopno se zjasni, zrak je izrazito suh. Ob
takih razmerah so bile pri nas izmerjene najnižje minimalne temperature. Spomladi lahko
prihod hladne fronte iznad Sibirije spremljajo konvekcijske padavine (Rakovec, Vrhovec,
2000). Srenjenje in zrnjenje snežne odeje ob tem vremenskem tipu potekata počasi.
Zaradi nizkih temperatur na površini snežne odeje poteka tudi sreženje, ki slabi njeno
trdnost. Ob jasnih dnevih na južnih pobočjih nastaja osrenica.
Vreme ob prehodu hladne fronte prek srednje Evrope
Na vreme nad Evropo najbolj vplivajo cikloni, ki nastajajo nad severovzhodnim
atlantikom. Cikloni se od tam pomikajo proti vzhodu. Fronte prečijo Evropo vse do
Sredozemlja. Pred prihodom fronte se pri nas pojavijo višinski jugozahodni vetrovi. S
temi vetrovi k nam priteka bolj vlažen zrak in vreme se začne postopoma slabšati. V
gorskem svetu zahodne Slovenije se pojavi oblačnost. Poleti lahko v Julijskih Alpah pride
do neviht. Naslednji dan, ko fronta doseže Alpe, je pri nas večinoma oblačno, so pogoste
plohe in nevihte. Nevihte so izrazitejše poleti in spomladi. Nevihte so najbolj pogoste in
izrazite na Štajerskem, v Pomurju in goratem svetu osrednje in zahodne Slovenije. V
hladni polovici leta se fronta pokaže kot oblačno vreme s padavinami, lahko tudi
nevihtami. Več dežja ali snega pade v severnih predelih. Po prehodu fronte se vreme hitro
izboljša (Rakovec, Vrhovec, 2000). Snežna odeja se ob padavinah debeli, in ker ta
vremenski tip pozimi navadno ublaži predhodni mraz, hitro preobraža.
Vreme ob sredozemski ciklogenezi
Največ padavin v Sloveniji dobimo, kadar se v severnem Sredozemlju, ponavadi nad
Genovskim zalivom, včasih pa tudi nad severnim Jadranom poglobi sekundarni ciklon.
Ta tip vremena je najpogostejši pozimi in spomladi. Sekundarni ciklon nastane, ko hladna
fronta iznad Atlantika doseže Alpe. Ob gorski pregradi se zaustavi in zalomi. Del
hladnega zraka vdre v Sredozemlje, del pa se premika prek srednje Evrope. Na južni
strani Alp ostane topel zrak. Ta topel zrak vlažni jugozahodni vetrovi narivajo na južna
pobočja Alp. Ob tem se na gorskih pregradah zahodne in severne Slovenije zaradi
prisilnega dviga pojavijo slojasti oblaki in padavine. Pozimi in spomladi zaradi
prevladujočega toplega zraka pride do odjug. Ko se ciklon povsem razvije in doseže naše
kraje, je povsod oblačno, padavine so izrazitejše v zahodni Sloveniji. Pozimi je meja
sneženja sprva lahko precej visoko, saj neredko dežuje do višine 2000 m. Z
intenzivnejšimi padavinami se meja sneženja znižuje do nižin. Ob tem vremenskem tipu
pade največ padavin v Julijskih Alpah vzdolž južnega obrobja. Poslabšanje vremena
lahko traja več dni. Po prehodu fronte padavine v zahodni Sloveniji hitro oslabijo in
ponehajo (Rakovec, Vrhovec, 2000). Na Voglu se v zimskem času ob prehodu ciklona iz
nad Sredozemlja snežna odeja navadno močno odebeli. Zaradi toplih zračnih mas niso
izključene niti močne odjuge. Morebitni dež še pospeši taljenje snega (dežna odjuga). V
takih primerih se snežna odeja tanjša in, ko je dovolj nasičena z vodo, voda prične iz nje
odtekati.
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Slika 20: Sredozemski cikon 19.3.2007

Vir: Mesečni bilten 3, 2007
4.2.1 Podnebje Vogla
Geografska lega Vogla na osojni strani, tik za orografsko pregrado Spodnjih bohinjskih
gora, v višinskem pasu nad 1400 m, skupaj z zahodno cirkulacijo zraka najbolj vpliva na
njegovo podnebje. Največ padavin v Sloveniji dobimo ob razširitvi sredozemskega
ciklona, ki mu Spodnje bohinjske gore s Krnskim in Kaninskim pogorjem predstavljajo
prvo visoko orografsko pregrado na njegovi poti. Vlažne mase iznad Sredozemlja tu
pustijo največjo količino padavin. Preučevano območje sodi med najbolj namočena
območja v Sloveniji. Dolgoletno povprečje količine padavin (1982-2007) je 2682,7 mm.
Največja izmerjena letna količina padavin v tem obdobju je bila 3393 mm (1987),
najmanjša pa 1985,6 mm (2005) (Arhiv ARSO). Zaradi napak pri merjenju padavin, ki
smo jih obdelali že v poglavju o meritvah, so te številke po vsej verjetnosti podcenjene in
predstavljajo problem, s katerim se ukvarjamo tudi v tej diplomski nalogi. Po meritvah
ARSO ima največje dolgoletno povprečje količine padavin meteorološka postaja Žaga
(pri Bovcu), in sicer 3016 mm za obdobje 1971 - 2000. Največja letna količina padavin je
bila izmerjena na postaji Berginj, 4605 mm leta 1960. K temu je potrebno dodati, da je na
nekaterih postajah v Julijskih Alpah, kjer se meri le letna količina padavin (totalizatorji),
letno povprečje dosti večje. Natančnost teh meritev je slabše kakovosti, iz podatkov pa se
vseeno da sklepati, da je padavinski maksimum v Spodnjih Bohinjskih gorah. Tu je
dolgoletno povprečje prek 4000 mm padavin letno. Na postajah Bogatinsko sedlo in
Zadnji Vogel, ki merita le letno količino padavin, je bilo v enem letu izmerjeno tudi že
več kot 5000 mm padavin (Slovenski vremenski rekordi, 2008).
Razporeditev padavin skozi leto je razvidna iz slike 21. Primarni višek padavin je jeseni
(oktober, november) in je precej višji od sekundarnega junija. Najbolj namočen mesec je
oktober, za katerega je dolgoletno (1982-2007) povprečje 380,4 mm. Sekundarni višek je
pozno spomladi (junij 244,5 mm). Najmanj padavin pade pozimi. Najmanj namočen
mesec je februar, ko v povprečju pade le 105,5 mm (Arhiv ARSO). Glede na razporeditev
padavin preko leta lahko izračunamo indeks mediteranskosti padavin. Indeks ima
vrednost 9,1, kar je glede na preučevanje Ogrina (Ogrin, 1996) med najvišjimi
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vrednostmi v Sloveniji. Iz tega lahko zaključimo, da ima Vogel mediteranski padavinski
režim.
Slika 21: Klimogram Vogla za obdobje (1982 – 2007)

Vir: Arhiv ARSO
Povprečna letna temperatura na meteorološki postaji Vogel je 4,5 ºC, za obdobje 19822007. Najtoplejše leto je bilo 2006 (5,5 ºC), najhladnejše pa 1984 (3,1 ºC). Najtoplejši
mesec je julij (13,6 ºC), najhladnejši pa februar (-3,2 ºC) (Arhiv ARSO). Poletni
najtoplejši mesec sovpada s tistimi v dolinah. Pozimi pa je najhladnejši mesec mesec dni
kasneje glede na meteorološke postaje v dolinah. Kerbler (Kerbler, 1998) to posebnost
omenja kot značilnost gorskega podnebja v Sloveniji.
Podnebje Vogla je gorsko podnebje, točneje gre za podtip podnebje nižjega gorskega
sveta v zahodni Sloveniji. Po Ogrinovi klasifikaciji (Ogrin, 1996), katere izhodišče je
Koppenov podnebni sistem, zadosti vsem merilom za ta tip. Povprečna temperatura
najhladnejšega meseca je pod 3 ºC. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je nad
10 ºC, ima mediteranski padavinski režim in povprečno letno količino padavin med 1600
in 3000 mm.
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4.3 Primerjava zime 2006/2007 na Voglu z dolgoletnim povprečjem
Zima 2006/07 je nadaljevala trend nadpovprečno toplega leta 2006. V grobem lahko
rečemo, da je bila zima izjemno topla in bogata s padavinami.
Decembrske, januarske in februarske temperature so bile skoraj za 3 ºC višje kot je
dolgoletno povprečje. Le februarska povprečna temperatura je bila pod 0 ºC, pa še ta le 0,2 ºC.
Graf 1: Primerjava zime 2006/07 z dolgoletnim povprečjem

Vir: Arhiv ARSO
Padavine so bile v zimi 2006/07 nad dolgoletnim povprečjem, saj je v štirih obravnavanih
mesecih padlo za 300 mm več padavin. Najbolj izstopa december, vendar je takrat velika
večina padavin padla v obliki dežja. Temperature so se prvič spustile pod 0 ºC
10.decembra. Hladno obdobje je trajalo le 3 dni. 10. in 11. decembra je zapadel tudi prvi
sneg, vendar se je zaradi toplega vremen v naslednjih dneh večino snega stalilo. Do
naslednje ohladitve je prišlo 18.decembra. Takrat je padlo nekaj malega snega. Sledilo je
precej sušno obdobje, povprečne temperature so se gibale večinoma okoli 0 ºC. med 8. in
20. januarjem je bilo obdobje izredno toplega vremena, ko temperature praktično niso
padle pod 0 ºC. Najtopleje je bilo 19.januarja. Ko je bila povprečna dnevna temperature
9,2 ºC. Za tem se je močneje ohladilo in prišlo je do prvih obilnejših snežnih padavin to
zimo. V petih dneh je zapadlo več kot meter snega. V februarju so se izmenjavali dnevi,
ko so bile dnevne temperature nekaj nad ali pod 0 ºC. Padavinsko je februar najrevnejši
na Voglu in tudi v tej zimi je v 9 dneh zapadla povprečna količina padavin za ta mesec.
Prvi dve tretjini marca se je temperatura le redko spustila pod 0 ºC. Intenzivnejše
padavine so padle od 7. do 10. marca. Zopet je sledilo toplejše obdobje, ki je trajalo do
19.marca. Takrat je na Voglu zopet pričelo močneje snežiti in največja dnevna količina
padavin v zimi je padla 20.marca. Za tem je sledilo obdobje relativno hladnega in suhega
vremena. April je bil topel in suh, padlo je le 32,9 mm padavin (Arhiv ARSO).
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Glede na potek zime je bil primeren čas za izvajanje meritev vodnatosti snega od konca
decembra do konca marca.

5. Vodnatost snežne odej na Voglu pozimi 2006/07 – razprava
in rezultati
5.1. Rezultati meritev
5.1.1 Razvoj vremena v decembru 2006
Prvo v nizu meritev smo opravili predvsem zaradi tega, da bi dobili začetno stanje. Stanje
od katerega bi začeli spremljati količino padavin na meteorološki postaji in jo primerjati s
praktičnimi meritvami vodnatosti snežne odeje. Na podlagi dolgoletnih povprečji smo
sklepali na to, da se zadrževanje padavin v obliki snega prične decembra.V začetku
decembra je bilo nad Alpami območje visokega zračnega pritiska. V višinah se je nad
našimi kraji zadrževal topel in suh zrak. 2. decembra se je iznad Atlantika proti zahodni
Evropi pričela premikati dolina s hladnim zrakom. V višjih legah je zapihal jugozahodni
veter. Povprečna dnevna temperatura na Voglu je bila nad 2 ºC. Območje visokega
zračnega pritiska je nad našimi kraji oslabelo. Hladna fronta se je od zahoda bližala
Alpam. V severovzhodni Sloveniji in sprva na Gorenjskem je bilo delno jasno, nekoliko
se je ohladilo. 4. decembra je pričel v višinah nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi
pritekati topel in vlažen zrak. Pričelo je rahlo deževati. Temperature so se dvignile na 4-5
ºC. Nad severno, zahodno in srednjo Evropo ter zahodnim in osrednjim Sredozemljem je
bilo obsežno in globoko območje nizkega zračnega pritiska. 9. decembra se je
sekundarno ciklonsko območje nad severno Italijo še poglobilo in se nato počasi
pomikalo proti vzhodu. Na Voglu je med 4. in 11. decembrom padlo 340 mm padavin,
kar je bilo v tem obdobju največ v vsej Sloveniji (Mesečni bilten 12, 2006). Večina
padavin je padla v obliki dežja. Snežiti je pričelo v noči z 9. na 10. december. Takrat so
se temperature prvič v decembru spustile pod 0 ºC. Obdobje hladnega vremena je trajalo
le 3 dni. V območju visokega zračnega pritiska se je nad našimi kraji zopet ustalil topel in
suh zrak. Povprečne dnevne temperature so se zopet dvignile nad 0 ºC in za dva dni celo
presegle 6 ºC (Arhiv ARSO). 17. decembra je bilo nad severno Evropo območje nizkega
zračnega pritiska, nad Italijo in Jadranom pa je nastalo sekundarno ciklonsko območje. V
višinah je bila nad zahodno in srednjo Evropo dolina s hladnim zrakom, katere južni del
se je južno od nas odcepil v slabo izraženo samostojno jedro. V nižjih plasteh ozračja je
od vzhoda pritekal hladen zrak. 18. in 19. decembra je rahlo snežilo, zapihal je
severovzhodni veter, na Primorskem burja. Meja sneženja se je ponekod spustila do nižin.
Ohladilo se je, temperature so zopet padle pod 0 ºC Hladen zrak je vztrajal do 22.
decembra. Tedaj so se temperature zopet dvignile nekoliko nad 0 ºC, v nižjih plasteh
ozračja je od jugovzhoda v naše kraje pritekal hladen in vlažen zrak. Izgledalo je da se
zima začenja (Mesečni bilten 12, 2006).
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5.1.2 Meritve 27. 12. 2006
Tabela 5: Meritve 27. 12. 2006
višina snega
teža vzorca
vodnatost snežne odeje
Vir: Kogovšek, 2007

Prvi Vogel (1415 m)
25 cm
548 g
64 mm

Zadnji Vogel (1540 m)
19 cm
457 g
54 mm

5.1.3 Razvoj vremena med 27. 12. 2006 in 29. 1. 2007
Temperature v tem obdobju so bile bolj spomladanske kot zimske, marsikje je bil januar
najtoplejši doslej (Mesečni bilten 1, 2007). Tudi na Voglu je bil januar zelo topel, saj je
povprečna mesečna temperatura druga najvišja izmerjena od leta 1982. V opazovanem
obdobju je bilo do 24. januarja le 7 od 27 dni povprečna dnevna temperatura pod 0 ºC.
Nobeden od teh dni ni bil hladnejši od 2 ºC.
Graf 2: Povprečne dnevne temperature na Voglu od 27. 12. 2006 do 29. 1. 2007
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Vir: Arhiv ARSO
Povprečna dnevna temperatura je za januar sicer 2,5 ºC. Višek je toplo obdobje doseglo
19. januarja, ko je bilo 9,2 ºC. (Arhiv ARSO). Ohladilo se je šele po 24. januarju, ko je v
zaledju sredozemskega ciklona od severovzhoda v naše kraje pritekal hladnejši zrak
(Mesečni bilten 1, 2007). 25. in 26. januar sta bila najhladnejša dneva v celotni zimi.
Padavine so bile zabeležene 2. januarja, ko je bilo nad severno polovico Evrope obsežno
območje nizkega zračnega pritiska in je nad severno Italijo in severnim Jadranom nastalo
sekundarno ciklonsko območje. Hladna fronta je v noči na 2. januar ob jugozahodnih
višinskih vetrovih prešla Slovenijo. Meja sneženja je bila na okoli 1600 metrov
nadmorske višine. Zjutraj in dopoldne je bilo oblačno s padavinami, vmes so bile tudi
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nevihte. Ohladilo se je, meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 700
metrov. Na Voglu je najprej deževalo, nato snežilo, zapadlo je 2 cm novega snega.
Naslednje poslabšanje vremena je prišlo med 8. in 11. januarjem. Nad Sredozemljem je
bilo območje visokega zračnega pritiska, drugod ciklonsko območje. Nad Evropo so
pihali močni zahodni vetrovi, atlantski frontalni valovi so se prek zahodne in srednje
Evrope hitro pomikali proti vzhodu. Povsod se je pooblačilo, občasno je deževalo. V
nižjih plasteh ozračja je z jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in vlažen zrak. Naše kraje
je oplazila topla fronta. Ob prehodu fronte se je prehodno pooblačilo in v severovzhodni
Sloveniji je za krajši čas deževalo. Pihal je jugozahodni veter. Na Voglu je v tem obdobju
zapadlo 4,6 mm dežja. Večja količina padavin je padla v zadnji tretjini meseca med 22. in
27. januarjem. Takrat se je nad severnim Sredozemljem razvil sekundarni ciklon. V noči
na 22. januar in dopoldne je bilo oblačno s padavinami, ki so popoldne ponekod
prehodno ponehale. Snežilo je do približno 800 metrov nadmorske višine. Tudi naslednji
dan je bilo oblačno s padavinami, vmes so bile posamezne nevihte. Ponekod se je meja
sneženja spustila do okoli 500 m nadmorske višine. V noči na 24. januar se je nadaljevalo
oblačno vreme s padavinami in krajevnimi nevihtami, ki so dopoldne prehodno ponehale.
Popoldne je spet, predvsem v severni Sloveniji, snežilo do nižin. V noči na 25. januar se
je meja sneženja povsod spustila do nižin, snežilo je tudi na obali. Čez dan so padavine
oslabele in do 27. januarja postopno ponehale (Mesečni bilten 1, 2007). Na Voglu je
najprej deževalo. Počasi je dež prehajal v sneg. V petih dneh poslabšanja je padlo 108 cm
snega. Skupna višina snežne odeje je bila 29. januarja 115 cm (Arhiv ARSO).
5.1.4 Meritve 29. 1. 2006
Tabela 6: Meritve 29. 1. 2006
višina snega
teža vzorca
vodnatost snežne odeje
Vir: Kogovšek, 2007

Prvi Vogel (1415 m)
69 cm

Zadnji Vogel (1540 m)
73 cm

1775 g
208,8 mm

1757 g
206,7 mm

5.1.5 Razvoj vremena med 29. 1. in 14. 2. 2007
Zadnje dni januarja in prva dva dni februarja je bilo razmeroma toplo in stabilno vreme,
temperature so vztrajale nad 0 ºC (Arhiv ARSO). Ciklonsko območje je bilo nad
severovzhodno Evropo. V naših krajih so zapihali vetrovi severnih smeri (Mesečni bilten
2, 2007). Ohladilo se je in na Voglu so nastopili hladni dnevi. Od 3. do 13. februarja so
bile povprečne dnevne temperature pod 0 ºC, le trije dnevi so imeli povprečno
temperature malenkost nad 0 ºC (Arhiv ARSO).

- 41 -

Primož Kogovšek

Meritve vodnatosti snežne odeje na Voglu v zimi 2006/07 kot kazalec količine padavin

Graf 3: Povprečne dnevne temperature na Voglu od 30. 1. do 14. 2. 2007
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Vir: Arhiv ARSO
Prve padavine v opazovanem obdobju so bile zabeležene 7. februarja. Nad zahodno in
srednjo Evropo je bilo območje nizkega zračnega pritiska. Z zahodnimi do
jugozahodnimi vetrovi je nad naše kraje pritekal vlažen zrak. Od zahoda se je povsod
pooblačilo. Dopoldne in v noči na 7. februar je v zahodni in osrednji Sloveniji pričelo
deževati (na Voglu snežiti) in do večera so se padavine razširile nad vso Slovenijo.
Najmanj padavin je padlo v severni Sloveniji. 8. februarja je bilo v severovzhodni
Sloveniji zmerno do pretežno oblačno in suho vreme, drugod je občasno še deževalo ali
snežilo. V višjih legah in ponekod po nižinah je pihal jugozahodni veter. Na Voglu je
zapadlo 30 cm novega snega. V celotnem obdobju je največ padavin zapadlo v
hribovitem svetu zahodne Slovenije, na Primorskem in Notranjskem. 9. in 10. februarja je
nastalo sekundarno ciklonsko območje nad severnim Sredozemljem in se pomikalo proti
južni Italiji. Spremljalo ga je manjše jedro hladnega in vlažnega zraka. V višinah je nad
nami prevladoval jugozahodni veter. Prvi dan je bilo oblačno, občasno je rahlo deževalo
ali snežilo. Drugi dan je bilo padavin manj, le v zahodni in južni Sloveniji je občasno še
rahlo deževalo. Na Voglu je snežilo. Zapadlo je 27 cm novega snega. Snežne padavine na
Voglu so bile še v noči na 13. februar, ko je hladna fronta dosegla Alpe in se ponoči
skupaj s sekundarnim ciklonskim območjem pomikala prek Slovenije. Preko dneva je že
dosegla Balkan. V višinah je sprva pihal jugozahodnik, drugi dan se je veter obrnil na
severozahodno smer. Povsod se je pooblačilo, v zahodni in osrednji Sloveniji je občasno
deževalo ali snežilo. Ponoči so se padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Zjutraj
in dopoldne so padavine povsod ponehale in popoldne se je delno razjasnilo (Mesečni
bilten 2, 2007). Na Voglu je zapadlo 30 cm novega snega. Skupna višina snega je bila 14.
februarja 145 cm (Arhiv ARSO).
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5.1.6 Meritve 14. 2. 2006
Tabela 7: Meritve 14. 2. 2006
višina snega
teža vzorca
vodnatost snežne odeje
Vir: Kogovšek, 2007

Prvi Vogel (1415 m)
132 cm

Zadnji Vogel (1540 m)
123 cm

2612 g
307,3 mm

3248 g
382,1 mm

5.1.7 Razvoj vremena med 14. in 28. 2. 2007
Povprečne dnevne temperature so se v opazovanem obdobju gibale med -3,2 in 1,9 ºC.
Polovico dni je bila temperatura pod, polovico pa nad 0 ºC (Arhiv ARSO).
Graf 4: Povprečne dnevne temperature na Voglu od 15. do 28. 2. 2007
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Vir: Arhiv ARSO
15. februarja je na Voglu zapadlo 5 cm snega, ko se je prek naših krajev v prvi polovici
dneva pomikala oslabljena vremenska fronta. V noči na 15. februar je pričelo rahlo
snežiti, tudi zjutraj in dopoldne je občasno naletaval sneg. Popoldne se je delno
razjasnilo. Količina padavin je bila razmeroma majhna. Manjše padavine so se pojavile
tudi 22. februarja, ko se je ob šibkih višinskih vetrovih nad našimi kraji zadrževal vlažen
zrak. Na Voglu je padlo 8 mm padavin v obliki dežja. Nad zahodno in srednjo Evropo je
bilo območje nizkega zračnega pritiska, ki se je pomikalo proti vzhodu. Hladna fronta je
ponoči prešla Slovenijo. 25. februarja se je nad Alpe od zahoda širilo območje visokega
zračnega pritiska. V noči na 26. februar so se padavine razširile nad vso Slovenijo, meja
sneženja se je v alpskih dolinah spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Zjutraj in
dopoldne so padavine povsod ponehale in od zahoda se je delno razjasnilo (Mesečni
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bilten 2, 2007). Na Voglu je padlo 42,6 mm padavin, kar je pomenilo 34 cm novega
snega. Višina snežne odeje 28. februarja je bila 154 cm (Arhiv ARSO).
5.1.8 Meritve 28. 2. 2007
Tabela 8: Meritve 28. 2. 2007
višina snega
teža vzorca
vodnatost snežne odeje
Vir: Kogovšek, 2007

Prvi Vogel (1415 m)
119 cm

Zadnji Vogel (1540 m)
126 cm

3682 g
433,2 mm

4345 g
511,2 mm

5.1.9 Razvoj vremena med 1. in 12. 3. 2007
Tudi marca se je nadaljevalo nenavadno toplo vreme. V obdobju med 1. in 12. marcem je
bila povprečna dnevna temperatura prvih 9 dni nad 0 ºC. Pod to vrednost ni padla niti
ponoči. Temperature so se pod to mejo spustile še le po 9. marcu, pa še tedaj so bile
temperature pod ničlo samo ponoči (Arhiv ARSO).
Graf 5: Povprečne dnevne temperature na Voglu od 1. do 12. 3. 2007
10
8
6

temperatura

4
2
0
1.3.

2.3.

3.3.

4.3.

5.3.

6.3.

7.3.

8.3.

9.3.

10.3.

11.3.

12.3.

-2
-4
-6
-8
-10

Vir: Arhiv ARSO
Padavine so v opazovanem obdobju padle dvakrat. V obeh primerih je večina padavin
padla v obliki dežja. Prvič se je vreme poslabšalo 2. in 3. marca. Ob močnih višinskih
zahodnih vetrovih se je 2. marca zjutraj prek Slovenije pomikala hladna fronta. Sprva je
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bilo oblačno in deževno, čez dan je dež od zahoda ponehal in delno se je razjasnilo.
Popoldne in zvečer so bile še krajevne plohe in nevihte. Naslednji dan je bilo nad večjim
delom Evrope še vedno obsežno območje nizkega zračnega pritiska, eno od središč je
bilo nad srednjo Evropo. Z zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi je pritekal vlažen zrak.
Občasno je rahlo deževalo. Na Voglu je padlo 13,5 mm dežja. Naslednjih padavin smo
bili deležni, ko je bilo 7. marca nad severno in srednjo Evropo ter zahodnim in osrednjim
Sredozemljem območje nizkega zračnega pritiska. Hladna fronta se je počasi pomikala
prek Slovenije. V višinah je bila nad zahodno Evropo obsežna dolina s hladnim zrakom,
katere južni del se je nad zahodnim Sredozemljem odcepil v samostojno jedro. Nad nami
je pihal jugozahodni do južni veter, ob morju jugo. V zahodni in osrednji Sloveniji je
deževalo, do večera se je dež razširil nad vso Slovenijo. Ponoči in drugi dan je bilo
oblačno s padavinami, na Voglu je dež prešel v sneg (Mesečni bilten 3, 2007).
Na Voglu je v tem obdobju padlo 57,8 mm padavin, večina kot dež. Zapadlo je le 5 cm
snega. Za primerjavo lahko navedemo, da je v istem obdobju na Kredarici zapadlo 32,1
mm padavin, vendar vse v obliki snega. Zapadlo je 38 cm snega. Skupna višina snega na
Voglu je bila 12. marca 110 cm (Arhiv ARSO).
5.1.10 Meritve 12. 3. 2007
Tabela 9: Meritve 12. 3. 2007
Višina snega
teža vzorca
vodnatost snežne odeje
Vir: Kogovšek, 2007

Prvi Vogel (1415 m)
98 cm

Zadnji Vogel (1540 m)
100 cm

3808 g
448 mm

3835 g
451,2 mm

5.1.11 Razvoj vremena med 13. 3. in 28. 3. 2007
Od 13. do 18. marca se je nadaljevalo nadpovprečno toplo obdobje. Povprečne dnevne
temperature niso padle pod 2,6 ºC, večino časa pa so bile celo nad 4 ºC (Arhiv ARSO).
19. marca je Slovenijo preplavil hladen zrak, ki je k nam pritekal od severovzhoda
(Mesečni bilten 3, 2007). V 24 urah se je na Voglu ohladilo za 7 ºC. Temperature se po
tej ohladitvi niso dvignile nad 0 ºC vse do konca meseca (Arhiv ARSO).
Količina novo zapadlega snega, to je snega, ki pade v 24 urah pred meritvijo, je dosegla
izjemne vrednosti. 20. marca ob 7. uri zjutraj so izmerili rekordno vrednost novo
zapadlega snega na postaji Vogel. Od začetka meritev pred 24 leti še niso namerili toliko
novega snega kot ob tem sneženju. Namerili so 80 cm novega snega (Vrtačnik, 2007).
Manjše padavine so bile zabeležene še ob koncu opazovanega obdobja med 24. in 26.
marcem. Tedaj je na vreme pri nas vplivalo območje nizkega zračnega pritiska s
središčem nad Italijo. Višinsko jedro hladnega zraka je bilo nad Alpami, delom zahodne
in srednje Evrope in nad severnim ter zahodnim Sredozemljem. Že v noči na 24. marec je
bilo oblačno z občasnimi padavinami. Tako vreme se je nadaljevalo tudi čez dan.
Občasne rahle padavine so se nadaljevale do 26. marca (Mesečni bilten 3, 2007). Ob
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majhni količini padavin je na Voglu zapadlo 12 cm novega snega. Višina snežne odeje
28.3. je bila 180 cm (Arhiv ARSO).
Graf 6: Povprečne dnevne temperature na Voglu od 13. do 28. 3. 2007
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Vir: Arhiv ARSO
5.1.12 Meritve 28. 3. 2007
Tabela 10: Meritve 28. 3. 2007
višina snega
teža vzorca
vodnatost snežne odeje
Vir: Kogovšek, 2007

Prvi Vogel (1415 m)
164 cm

Zadnji Vogel (1540 m)
178 cm

5287 g
622 mm

7149 g
841,1 mm

- 46 -

Primož Kogovšek

Meritve vodnatosti snežne odeje na Voglu v zimi 2006/07 kot kazalec količine padavin

5.2 Primerjava rezultatov vodnatosti snežne odeje s podatki ARSO
Zima 2006/07 se je za meritve vodnatosti snežne odeje na Voglu izkazala kot slaba.
Največ so k temu pripomogle visoke temperature, ki so bile v povprečju za več kot 2 ºC
višje od dolgoletnega povprečja. Le februar je imel povprečno temperaturo pod 0 ºC.
Graf 7: Potek temperature na Voglu med 27. 12. 2006 in 28. 3. 2007

Vir: Arhiv ARSO
V nadpovprečno topli zimi je velika količina padavin zapadla v obliki dežja, kar
povzroči, da voda iz snežne odeje odteka. Iz tabele 11 lahko ugotovimo, da je v obdobju
od 27. decembra do 28. marca padlo 70,4 mm dežja, 207,7 mm padavin, ko je bil dež
pomešan s snegom in le 241 mm padavin v obliki snega (Arhiv ARSO). Prav tako lahko
potrdimo, da Vogel prejme največ padavin ob sredozemski ciklogenezi, ko jugozahodni
vetrovi narivajo vlažne mase na orografsko pregrado Spodnjih bohinjskih gora. Ob takem
tipu vremena je na Voglu v zimi 2006/07 padlo 450,4 mm padavin, ob razširitvi hladne
fronto prek srednje Evrope, ki naše kraje doseže od vzhoda, pa 68,7 mm (Arhiv ARSO).
Tabela 11: Padavine na Voglu v obdobju od 27. 12. 2006 in 28. 3. 2007
datum
količina padavin (mm)
1.2.
10,5
8. - 11.1.
4,6
22. - 27.1. 197,2
7. - 10.2
42,8
13.2.
29,8
22.2.
8
26.2.
42,6
2. - 4.3.
13,5
7. - 9.3.
44,3
19. - 20.3. 113,8
24. - 26.3. 12
Vir: Arhiv ARSO

tip padavin
dež/sneg
dež
dež/sneg
sneg
sneg
dež
sneg
dež
dež, zelo malo snega
večinoma sneg
sneg
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islandski ciklon
sredozemski ciklon
sredozemski ciklon
sredozemski ciklon
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islandski ciklon
sredozemski ciklon
sredozemski ciklon
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V preučevanem obdobju smo izvedli niz šestih meritev vodnatosti snežne odeje.
Kronološko jim pripišimo številke od 0 do 5. Se pravi začetna meritev je bila izvedena
27. decembra, peta pa 28. marca. Začetno meritev smo opravili z namenom določiti
začetno stanje. S podatkom o vodnatosti snežne odeje ob prvi meritvi bi določili, koliko
padavin je v njej že uskladiščenih ob začetku naših meritev in jo upoštevali pri vseh
nadaljnjih meritvah. V obdobju med začetno in prvo meritvijo je bilo zelo toplo. Padavin
je bilo sicer veliko, vendar jih je veliko padlo v obliki dežja. Ker je bila ob začetni meritvi
izmerjena skromna debelina snežne odeje (Tabela 5), se padavine niso mogle zadržati v
snežni odeji. Meritve vodnatosti snežne odeje v tem obdobju niso bile realen pokazatelj
količine padavin. Ob koncu je zapadla precejšnja količina snega. Prisiljeni smo bili
določiti vodnatost snežne odeje meritve1 kot začetno stanje.
Graf 8: Vodnatost snežne odeje in tip padavin na Voglu med 29. 1 in 28. 3. 2007

Vir: ARSO ARSO; Kogovšek, 2007
V obdobju med meritvijo 1 in 2 so vse padavine padle v obliki snega kot posledica
prehoda sredozemskega ciklona. Temperature so bile dovolj nizke in snežna odeja dovolj
debela, da voda staljenega snega v zgornjih plasteh snežne odeje ni mogla pronicati
skoznjo. Opazimo lahko veliko razliko med vodnatostjo snežne odeje na Prvem in
Zadnjem Voglu. Na zadnjem Voglu so meritve pokazale 78 % več padavin kot na Prvem.
Tudi v obdobju med meritvijo 2 in 3 so bile vremenske razmere, ob upoštevanju debeline
snežne odeje, za meritve vodnatosti primerne. Padla je majhna količina dežja, večina
padavin pa je padla ob koncu obdobja v obliki snega. Snežilo je ob prehodu hladne fronte
preko srednje Evrope. Sodeč po meritvah so bile padavine tokrat razporejene veliko bolj
enakomerno, saj so bile razlike v vodnatosti snežne odeje med merilnima mestoma zelo
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majhne.V obdobju med 3. in 4. meritvijo so bile vremenske razmere z vidika zadrževanja
vode v snegu neprimerne. Če bi staljeno vodo zgornjih plasti snega zaradi visokih
temperatur snežna odeja s svojimi temperaturnimi lastnostmi še nekako zadržala, pa je
bila količina dežja prevelika. Več kot 80 % količine padavin je bilo posledica
sredozemske ciklogeneze. Na Zadnjem Voglu se je vodnatost snežne odeje celo
zmanjšala za 60 mm glede na meritev 3. Na prvem Voglu se je vodnatost snežne odeje
povečala le za 14 mm. Ugotovimo lahko, da v obdobju med meritvama 3 in 4 vodnatost
snežne odeje ni bila realen pokazatelj količine padavin. Obdobje med meritvijo 4 in 5 so
v začetku zaznamovale visoke temperature. Verjetno je takrat še odteklo nekaj vode iz
snežne odeje, saj je bila snežna odeja nasičena z vodo in je ob toplem ozračju skupaj s
snežnico odtekala. Ob koncu opazovanega obdobja je zapadla rekordna količina snega v
enem dnevu. Padavine so prinesli jugozahodni vetrovi ob sredozemski ciklogenezi.
Razlika med vodnatostjo snežne odeje na merilnih mestih je bila zopet velika. Na
Zadnjem Voglu smo z meritvami ugotovili, da je zapadlo kar 215,9 mm (124 %) več
padavin kot na Prvem Voglu.
Graf 8: Primerjava količine padavin med merilnimi mesti
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Vir: Arhiv ARSO; Kogovšek, 2007
Primerjava količine padavin po obdobjih med meritvami med merilnimi mesti in
meteorološko postajo je razvidna iz grafa 8. Ugotovimo lahko, da je med meritvama 0 in
1 meteorološka postaja zabeležila večjo količino padavin, kot pa smo jo izmerili z
meritvami vodnatosti snežne odeje. Obdobja med začetno in meritvijo številka ena tako
ne moremo upoštevati v naši raziskavi. To je zaradi tega, ker je deževalo in je del padavin
odtekel. Vodnatost snežne odeje ne odraža celotne količine padavin, ki je padla v obdobju
med meritvama. Enaka ugotovitev velja za obdobje med meritvama 3 in 4, saj je jasno
razvidno da je na merilnem mestu Zadnji Vogel prišlo do odtoka. Za primerjavo med
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metodama merjena je primerno le obdobje med meritvami 1, 2 in 3. Delno je za
primerjavo primerno tudi obdobje med meritvama 4 in 5, vendar je skoraj zagotovo del
padavin odtekel in so zaradi tega rezultati meritev vodnatosti snežne odeje nižji kot bi bili
sicer. V obdobjih, ko so bile razmere za merjenje vodnatosti snežne odeje regularne, je
bila količina padavin izmerjenih na merilnih mestih vedno višja od tiste na meteorološki
postaji. V obdobju med meritvama 1 in 2 so meritve z ombrometrom pokazale 73 %
padavin izmerjene količine na Prvem Voglu in 43 % padavin izmerjene količine padavin
na Zadnjem Voglu. V obdobju med meritvama 2 in 3 so meritve na meteorološki postaji
namerile le 40 % padavin, ki smo jih izmerili na merilnih mestih. Med meritvama 4 in 5
je bila razlika podobna tisti med meritvama 1 in 2. Zabeleženih je bilo 89 % padavin
Prvega Vogla in 40 % padavin Zadnjega Vogla. Kljub precejšnjemu odtoku smo v
celotnem obdobju med meritvama 1 in 5 z meritvami vodnatosti snežne odeje namerili
večjo količino padavin kot na meteorološki postaji. Na Prvem Voglu za 35,6 mm (7 %),
na Zadnjem Voglu pa za 264,6 mm (50,6 %) večjo količino padavin.
Presenetljivo je tudi to, da na tako majhni zračni razdalji (manj kot 2 km) prihaja do take
razlike v količini padavin. Razlika je opazna v obdobju med meritvami 1 in 2 ter 4 in 5,
ko je Zadnji Vogel dobil veliko večjo količino padavin kot Prvi Vogel. Nastalo razliko se
da lepo pojasniti z geografskimi dejavniki. V obeh primerih so bile padavine posledica
sredozemskega ciklona, ki z jugozahodnimi vetrovi nariva vlažen zrak na Spodnje
bohinjske gore. Če vemo, da na orografskih pregradah pade večja količina padavin na
privetrni strani, Zadnji Vogel pa je bližje grebenu, ugotovimo, da v gorskem svetu (še
posebno v bližini orografskih pregrad) lokacija močno vpliva na količino prejetih
padavin. Vidimo, da se prostorska razporeditev padavin spreminja na zelo majhne
razdalje. Iz istega razloga je med meritvama 3 in 4 na Zadnjem Voglu odtekla večja
količina padavin kot na Prvem Voglu. Ker je tudi v tem obdobju večina padavin padla kot
posledica sredozemskega ciklona, je na Zadnjem Voglu padla večja količina padavin kot
na Prvem Voglu. Ker so padavine padle v obliki dežja, je na Zadnjem Voglu v snežnico
priteklo bistveno več vode, ki je s svojo temperaturo stalila sneg. Tako lahko pojasnimo
večji odtok vode iz snežne odeje na tem merilnem mestu. Lahko da je na večji odtok
vplivala tudi nekoliko višja temperatura na Zadnjem Voglu, saj je ob upoštevanju
vertikalnega temperaturnega gradienta (0,0065 ºC/m) temperatura na Zadnjem Voglu za
0,88 ºC višja kot na Prvem Voglu. Ker je bila temperatura ob padavinah večinoma nad,
ali okoli 0 ºC, je lahko temperaturna razlika pomembno vplivala na temperaturo snežink
ali vodnih kapljic, ki so pristale na snežni odeji in tam oddale svojo toploto. Vsekakor je
temperaturna razlika med merilnimi mesti vplivala na odtok vode iz snežne odeje
bistveno manj, kot količina dežja.
Ob prehodu hladne fronte preko srednje Evrope so padavine na Voglu razporejene veliko
bolj enakomerno. Tako kažejo meritve vodnatosti snežne odeje za obdobje med
meritvama 2 in 3. Razlika med izmerjeno količino padavin na meteorološki postaji in
vodnatostjo snežne odeje na Prvem Voglu je bila ob tem tipu vremena bistveno večja kot
ob sredozemski ciklogenezi. Zgolj z rezultatom med dvema meritvama ne moremo
sklepati na splošno stanje ob tem vremenskem tipu. Tudi ob prehodu hladne fronte preko
srednje Evrope pihajo jugozahodni vetrovi. Padavine so bile ob tem primeru verjetno
manj intenzivne in zaradi tega bolj enakomerno porazdeljene.
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Za konec se ustavimo še pri podatku o višini snežne odeje, kljub temu, da višina snežne
odeje ni realen pokazatelj količine padavin. Lep primer za to sta že naši dve merilni mesti
kjer smo merili vodnatost snežne odeje. Zanimivo je, da kljub izmerjeni razliki v količini
padavin med višino snežne odeje na Prvem in Zadnjem Voglu ni očitnejših razlik. To
pomeni da ima sneg na Prvem Voglu manjšo gostoto kot tisti na Zadnjem. Razlika v
višini snežne odeje bi bila večja, če bi jo merili neposredno po sneženju. Ker smo meritve
opravljali 1-4 dni (odvisno od meritve) po sneženju se je snežna odeja že preobrazila.
Zaradi visokih temperatur je preobrazba (zrnjenje) potekala hitro. Snežna odeja se je hitro
sesedala. Nekaj razlike gre pripisati tudi vertikalnemu temperaturnemu gradientu med
merilnimi mesti.
Graf 9: Višina snežne odeje na Voglu v zimi 2006/07
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Vir: Arhiv ARSO; Kogovšek, 2007
Potek višine snežne odeje, po podatkih z meteorološke postaje, preko opazovanega
obdobja na prvi pogled lepo prikazuje sesedanje snežne odeje po sneženju, a podrobnejši
pregled, postavi te podatke pod vprašaj. Zanimivo je, da so višine snežne odeje izmerjene
na meteorološki postaji vedno višje od naših terenskih meritev. Prav tako, bi lahko na
podlagi meritev višine snežne odeje na meteorološki postaji Vogel sklepali, da se sneg
po sneženju ne preobraža, saj ostaja višina nespremenjena tudi po več dni skupaj.
Verjetno gre tu za napako ali malomarnost opazovalcev. Malo v šali lahko pridemo do
zaključka, da je problem povezan s tem, da so opazovalci na meteorološki postaji Vogel
hkrati tudi žičničarji zaposleni v smučarskem centru. Zgolj naključje?
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Graf 10: Potek višine snežne odeje na Voglu med 27.12. 2006 in 28.3. 2007
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6. Zaključek
Zaradi napak pri meritvah padavin z ombrometri, ki se pojavljajo pozimi v gorskem
svetu, so te meritve podcenjene. Do napak prihaja zaradi sovpliva vetra in reliefa ter višje
postavitve ombrometrov. Videli smo, da so meritve vodnatosti snežne odeje, zaradi
fizikalnih lastnosti snega in nenatančnosti običajnih meritev, posebno v gorskem, veliko
primernejši pokazatelj količine padavin kot klasične meritve z ombrometrom. Posreden
dokaz za to so številne nove tehnike merjenja vodnatosti snežne odeje, ki jih razvijajo
države, ki imajo v tovrstnih meritvah (ekonomski) interes.
Tudi v naši terenski raziskavi smo želeli dokazati, da so meritve vodnatosti snežne odeje
boljši pokazatelj količine padavin. Izbrali smo metodo vzorčenja s cevjo. Kljub temu, da
izbrana zima (2006/07) ni bila najbolj primerna za meritve vodnatosti snežne odeje, smo
dosegli zastavljene cilje. Nadpovprečno topla zima je bila na Voglu primerna za meritve
vodnatosti snežne odeje (kot kazalec količine padavin) le v obdobju med 29.januarjem in
28.februarjem. V tem obdobju je bila na obeh merilnih mestih izmerjena veliko višja
vodnatost snežne odeje, kot pa količina padavin na meteorološki postaji. S tem smo
potrdili hipotezo zastavljeno v uvodu naloge, da bodo meritve v okviru državne mreže
meteoroloških opazovalnic na postaji Vogel pokazale manjšo količino padavin, kot smo
jo dobili z meritvami vodnatosti snežne odeje. Ker je zaradi vpliva reliefa prevelika
razlika med razporeditvijo padavin na merilnih mestih je za primerjavo primerno le
merilno mesto na Prvem Voglu. Na meteorološki postaji so v obdobju od 29. januarja do
28. februarja namerili 124,1 mm padavin. Z meritvami vodnatosti snežne odeje smo jih le
500 m stran namerili skoraj enkrat več (224,4 mm).
Za dobro potezo se je izkazalo, da smo izvedli niz šestih meritev. To nam je omogočilo,
da smo lahko obdobja, ki za meritve niso bila ugodna, izpustili iz raziskave.
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Naša raziskava je pritrdila tudi ugotovitvam predhodnih raziskav o prostorski
razporeditvi padavin. To je, da prihaja do velikih razlik v količini padavin glede na
oddaljenost od grebena Spodnjih bohinjskih gora. Temu pritrjuje celo neljubi dogodek,
ko je voda v času izvajanja meritev iz snega odtekla. Zaradi večje količine padavin na
Zadnjem Voglu je tu prišlo do močnejše deževne odjuge in je odteklo več vode iz snežne
odeje kot na prvem Voglu.
Ne moremo se strinjati s trditvijo, da je z meritvami vodnatosti snežne odeje v našem
gorskem svetu možno meriti količino padavin, ki je padla preko cele zime. To je možno
le v dovolj hladnih zimah. V preučevani zimi na Voglu to ni bilo mogoče. Glede na trend
globalnega segrevanja je pričakovati, da se bodo podobe zime še ponavljale. Meja, ko
pozimi voda ne bo odtekala iz snežne odeje, se bo zvišala.
Kadar uporabljamo meritve vodnatosti snežne odeje kot kazalec količine padavin je
potrebno izvesti vsaj 2 niza meritev. Prvega, da določimo začetno stanje in drugega, da
dobimo količino padavin v obdobju med meritvama. Sklepanje na to kdaj so se padavine
pričele zadrževati v snežni odeji zgolj iz podatkov bližnjih meteoroloških postaj, ne da
zanesljivih rezultatov. Med meritvama je potrebno spremljati vremensko dogajanje
(temperatura, padavine) bližnjih meteoroloških postaj na podobni geografski legi. Če bi v
naši raziskavi izvedli samo meritvi 29. januarja in 28.marca ter razliko v vodnatosti
snežne odeje vzeli za kazalec količine padavin, bi dobili napačen podatek, saj je del vode
(zaradi dežne odjuge in visokih temperatur) iz snega odtekel.
Raziskava je pokazala, kako zavajajoči so lahko podatki iz meteoroloških postaj. Na to
kaže zadnja meritev, ko je na Zadnjem Voglu padla precej večja količina snega, kot so jo
izmerili na meteorološki postaji. Slabo poznavanje razmer v količini in razporeditvi
padavin našega gorskega sveta ali napačna informacija je lahko za pohodnike, smučarje,
alpiniste tudi smrtno nevarna. Meritve vodnatosti snežne odeje so se pokazale za boljši
pokazatelj količine padavin, kot meritve z ombrometri. Potrebno se je zavedati tudi
pomanjkljivosti, ki jih ima ta metoda. Predvsem odjuga (deževna) nam lahko prepreči, da
dobimo prave rezultate. Na izpostavljenih legah pa tudi močan veter, ki prenaša sneg v
zamete.
Na koncu si oglejmo še nekaj izzivov za prihodnja preučevanja vodnatosti snežne odeje.
Napake pri merjenju padavin in redka mreža meteoroloških postaj sta kriva za
nekvalitetne podatke o (zimskih) padavinah v gorskem svetu. Tu se ponuja lep izziv za
pravega geografa. S pomočjo meritev vodnatosti snežne odeje je možno dobiti kvalitetne
podatke o količini padavin v poljubno gosti mreži. S pomočjo geografskih informacijskih
sistemov bi bilo mogoče prostorsko modeliranje razporeditve padavin v našem gorskem
svetu. S tem bi dobili kvalitetnejši vpogled v padavinske razmere našega gorskega sveta.
Nekoliko večji finančni zalogaj bi bil postavitev instrumentov za merjenje vodnatosti
snežne odeje, a bi to izboljšal kakovost podatkov. Verjetno bi naleteli tudi na težave pri
postavitvi naprav, saj je večina našega alpskega sveta pod naravovarstveno zaščito.
Raziskave vodnatosti snežne odeje bi bilo dobro usmeriti še na dele naših Alp kjer še niso
bile izvedene. Predvsem Krnsko in Kaninsko pogorje. S temi meritvami in meritvami na
grebenu Spodnjih bohinjskih gora bi lahko dobili odgovor, kje v naših Alpah pozimi pade
največ padavin. Dobro bi bilo izvesti tudi raziskavo o tem koliko vode iz snežne odeje
izhlapi. Sicer smo doslej ta parameter v vseh slovenskih raziskavah zanemarili, vendarle
bi bilo dobro vedeti, do kako velike napake prihaja pri meritvah zaradi izhlapevanja.
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Summary
Precipitation measurements with rain gauge in winter time especially in mountains are
underestimated. These errors are caused by wind, relief characteristics and are also the
result of higher rain gauges placements. We found snow water equivalent more efficient
precipitation indicator. Particularly they are suitable for Slovenian mountains, because
there are good weather conditions for this kind of measurements and there are very few
meteorological stations there.
We try to prove this with our measurements on terrain round Vogel in winter 2006/07.
For snow water equivalent sampling we chose snow tube method.
Winter 2006/07 was unusually warm and the only appropriate time for snow water
equivalent measurements was between 29. of january and 28. of february In this time the
snow water equivalent values, from both of our measuring points, were much higher than
the precipitation data from meteorological station Vogel. With this we proved our
hypothesis, that precipitation data from meteorological station Vogel will be lower than
snow water equivalent. Spatial variability of precipitation is changing on short distance,
so we used only the snow water equivalent from Vogel for comparison. Between 29.of
january and 28. of february precipitation measured on meteorological station vas 124,1
mm and snow water equivalent from Prvi Vogel was almost one time higher (224,4 mm).
The measuring spots are just 500 meters apart. Good thing in our research was that we
measured snow water equivalent for 6 times. Because of that we were able to eliminate
measurements that were unsuitable.
We can confirm fact from previous research that the locations closer to the Bohinj ridge
are having quite higher precipitation. On its own way that fact is also confirmed by rain
on snow event, during our research. Because Zadnji Vogel has higher precipitation, there
were more rain and consequently higher flow from snow cover.
During the time between series of snow water equivalent measurements (when using it as
precipitation indicator) we must pay attention on temperatures and possibility of rain. For
example if we would measure snow water equivalent only on 29. of january and 28.of
march this would not be the exact indicator of precipitation due to runoff in between.
Data from snow precipitation measurements with rain gauges underestimate precipitation.
This can be potentially dangerous. Mountaineers could assume that snow conditions are
acceptable but because of underestimated data would risk their lives.
For future work we can point out modeling precipitation with GIS. Good entry data for
statistical analyses would be field snow water equivalent measurements. We could build
up some snow water equivalent measuring spots using instruments for this kind of
observations. We could expand research in other part of our Alps. Because we do not
know much about evaporation of snow cover in Slovenija, a research interested in this
process would be welcome.
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