UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

MRAZIŠČA NA KOMNI

Študijski program:
GEOGRAFIJA – E

Mentor: dr. Darko Ogrin, doc.
Somentor: dr. Matej Ogrin

LJUBLJANA, 2008

ANDREJ TROŠT

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.
Lastnoročni podpis:

ZAHVALA
Zahvalil bi se mentorju in somentorju, ki sta mi pomagala pri izdelavi diplomskega dela. Še
posebej pa se zahvaljujem Gregorju Vertačniku, univ. dipl. meteo., ki mi je nudil strokovno
pomoč in podporo. Zahvalo izkazujem tudi Slovenskemu meteorološkemu forumu.

1

MRAZIŠČA NA KOMNI
Izvleček:
Mrazišča na Komni so primer povezanosti lokalnega podnebja in reliefa, kjer ob jasnih
nočeh prihaja do izrazitega ohlajanja zraka. Ob ugodnih pogojih za ohlajanje zraka
minimalne temperature padejo tudi pod −40 °C. Zaradi nastanka izrazitih temperaturnih
obratov so ta območja posebnost. Temperaturne razmere v mrazišču Luknja so prikazane
na podlagi enoletnega niza podatkov pridobljenih z referenčno metodo meritev v
meteorološki hiški. Za razumevanje in primerjavo temperatur izven mrazišča so uporabljeni
podatki referenčne postaje Slovenskega meteorološkega foruma na Komni in meteorološke
postaje Agencije Republike Slovenije za okolje na Voglu. Analiza podatkov iz
obravnavanega leta 2007 prikazuje trajanje, pogostost in intenzivnost temperaturnih
obratov, zaradi katerih je prišlo do izredno nizkih minimumov.
KLJUČNE BESEDE: klimatogeografija, mrazišča, temperaturni obrat, minimalne
temperature, intenzivno ohlajanje zraka, topoklima, Komna.
FROST HOLLOWS IN KOMNA PLATEAU
Abstract:
Frost hollows in Komna plateau are the example of connection between local climate and
relief, where intensive nocturnal cooling in clear and calm nights occurs. Under the optimal
conditions for nocturnal cooling the minimum temperatures can fell even below −40 °C.
Marked temperature inversions make this area a phenomenon in climatogeography. In this
study, one-year temperature measurements obtained from meteorological house in Luknja
frost hollow were performed. The frost hollow temperatures were compared with reference
data from Komna station and Vogel meteorological station. Furthermore, data analysis of
year 2007 shows duration, frequency and intensity of temperature inversions, which led to
extreme minimums.
KEY WORDS: climatogeography, frost hollows, temperature inversion, minimum
temperatures, intensive nocturnal cooling, topoclimate, Komna.
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1. UVOD
Slovenija se nahaja na območju petih naravnogeografskih enot, ki se med seboj prepletajo,
prehajajo ena v drugo in tvorijo razčlenjeno površje. Na ozemlju Slovenije so prisotne
alpske, predalpske, dinarskokraške, obsredozemske in obpanonske pokrajine. Značilnost
teh pokrajin je velika reliefna pestrost, ki se kaže v mlado nagubanem alpskem gorovju,
planotah, kotlinah, rečnih dolinah, hribovjih, gričevjih, ravninah in morski obali. Gostota
vseh reliefnih oblik na tako majhnem ozemlju, kot je Slovenija, je velika redkost. Poleg
najrazličnejših reliefnih oblik so predvsem na kraškem površju močno prisotne konkavne
(vbočene) oziroma depresijske oblike. V teh oblikah se izražajo pestre lokalne značilnosti
vremena in posledično podnebja. Primer močne povezanosti lokalnega podnebja in reliefa
so t.i. mrazišča. Posebnost mrazišč so temperaturne razmere, ki močno odstopajo od razmer
v okolici. V mraziščih so mehanizmi ohlajanja bolj intenzivni in temperaturni obrati so
pogostejši. Zaradi tega je temperatura zraka v mraziščih pogosto precej nižja kot v okolici
na podobni nadmorski višini. Mrazišča so različnih oblik in velikosti, od manjših vrtač,
kont, do večjih kraških polj, uval, krnic in drugih depresij. V teh konkavnih reliefnih
oblikah, v katerih vladajo posebne temperaturne razmere, so kljub temu prisotne rastline,
živali in človek. Kljub manj ugodnim podnebnim razmeram so marsikatera mrazišča
poseljena. Ostrejši vremenski pogoji so izraziti predvsem pozimi, ko temperature
pogostokrat padejo globoko pod ničlo in lahko vztrajajo več dni. Živali se takšnih območji
mrzlega zraka lahko izogibajo, od rastlinskih vrst pa so se ohranile samo tiste vrste, ki so
sposobne uspevati v takšnih razmerah. Posledično so se v nekaterih mraziščih razvili
vegetacijski obrati s hladnoljubnimi rastlinskimi vrstami, ki so sicer značilne za hladnejše
kraje oziroma za območja višjih nadmorskih višin. Človek se je naselil v mrazišča
predvsem zaradi uravnanega reliefa, na katerem je lažje kmetoval. Nizke temperature so ga
prisilile v to, da je pozimi porabil več energijskih virov za kurjavo in se dalj časa zadrževal
v toplem domu. Postal je tudi odpornejši na mraz.
Z vidika prostorskega planiranja in umeščanja novih objektov v prostor je razumevanje
temperaturnih razmer v mraziščih bistvenega pomena (Ogrin in ost. 2006). Nizke
temperature, senčna lega, manj sonca pozimi, pogostejši pojav slane spomladi in jeseni, vse
to vpliva na rabo tal v mraziščih. Zaradi tega je proučevanje mrazišč prispevek k geografiji
in drugim vedam, ki še dodatno razlagajo pokrajino in njene posebnosti.
Z diplomsko nalogo želim opredeliti tematiko mrazišč, predstaviti dosedanja proučevanja
pri nas in v tujini ter poudariti pomembnost poznavanja temperaturnih razmer v mraziščih,
saj te razmere močno izstopajo od razmer v okolici na enakih nadmorskih višinah. Namen
diplomskega dela je predstaviti mrazišča na Komni, kjer gre za tipičen primer
topoklimatske povezanosti lokalnega podnebja in reliefa, kar posledično vodi do pojava
pogostega in izrazitega temperaturnega obrata. V prilogi diplome pa so v preglednici
predstavljena do sedaj proučevana mrazišča v Sloveniji.
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Cilji diplomskega dela so:
1.
2.
3.
4.
5.

predstaviti dosedanje raziskave na področju mrazišč v tujini in pri nas,
kartografsko prikazati do sedaj proučena mrazišča v Sloveniji,
ugotoviti vzroke ohlajanja zraka v proučevanih mraziščih,
ugotoviti intenzivnost in hitrost ohlajanja zraka v proučevanih mraziščih,
analizirati posebne temperaturne poteke v izbranih mraziščih.

Zastavljene delovne hipoteze so:
H1: Podatki iz merilnih inštrumentov, ki jih uporabljamo v mraziščih, so dovolj zanesljivi
in primerljivi s tistimi, ki jih dajejo samodejne meteorološke postaje (SMP) v mreži
Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).
H2: Temperaturne razmere v mraziščih na Komni so bistveno drugačne od tistih zunaj njih.
H3: Temperaturni obrat v mraziščih na Komni je odločujoč dejavnik mikroklime mrazišč.
2. POJEM »MRAZIŠČE« IN PREDLOG NOVE DEFINICIJE
Pri terminologiji in opredelitvi pojma mrazišče obstaja več razlag. Enotne definicije
mrazišča ni. Po mnenju avtorjev Geografskega terminološkega slovarja je mrazišče:
»vrtača, draga, uvala, v kateri se tako dolgo in pogosto zadržuje mrzel zrak, da se njegov
vpliv odraža v rastlinski pasovitosti. To so kotline ali kraška polja, kjer se useda hladen
zrak in se pomladanske pozebe redno pojavljajo vse do konca aprila« (Kladnik in ost.
2005). Tematski leksikon geografije pa razlaga mrazišče kot globel, za katero sta značilna
temperaturni in rastlinski obrat (Ogrin in ost. 2006).
Naslednja opredelitev pojma, ki jo pripisujemo Gamsu (1972), označuje mrazišča kot
depresijske kraške oblike, posebno vrtače in koliševke, kjer se pojavlja temperaturna
inverzija in je prisoten vegetacijski obrat. Vegetacijski obrat po mnenju Gamsa ni samo
posledica temperaturnega obrata, ampak posledica delovanja mnogih dejavnikov. Pri
opredelitvi izraza mrazišče navaja tudi poimenovanje slovenskih gozdarjev, da so mrazišča
globlje in večje vrtače ter uvale v gorskem svetu blizu gozdne meje. V njih se na dnu
pojavlja ruševje ali otok negozdnega travniškega sveta. Za primere mrazišč navaja
Smrekovo drago na Trnovskem gozdu, zahodno vrtačo pod Snežnikom, vrtačo Holarino,
severno pod vrhom Snežnika, in druge. Kot sem že omenil, opozarja, da vegetacija
(ruševje) v mraziščih ni samo posledica temperaturnega obrata, kot so to sprva mislili
Beck-Mannageta (cv: Gams, 1972), A. Melik (cv: Gams, 1972) in drugi. Prvi, ki je zmotno
gledanje, da je ruševje pogojeno samo s temperaturnim obratom, popravil, je bil Hribar
(1960, cit. Po Gams, 1972). Trdil je, da se zrak v mraziščih ohlaja tudi iz medskalnih votlin
na pobočju. To domnevo je potrdil tudi Gams z meritvami leta 1970, ko je bila temperatura
tal v smrekovem gozdu in pod ruševjem enaka (Gams, 1972). Potrebno je omeniti, da je
ohlajanje zraka preko talnih razpok in votlin prisotno le na kraških tleh in takrat, ko v
mrazišču ni strnjene snežne odeje. Prevlado ruševja na dnu mrazišč pa Gams razlaga tako,
da je ruševje v borbi s smreko prevladalo in zaraslo posekani ali požgani smrekov gozd.
Zaradi nizkih talnih in zračnih temperatur ter pomanjkanja humusa drevesa z globljimi
koreninami ne morejo tekmovati z ruševjem, zato slednja vrsta prevladuje. Gams razlaga,
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da bi bil naravni vegetacijski obrat prisoten le v primeru, če bi bila na vrhu mrazišča bukev,
spodaj pa smreka (Gams, 1972).
Melik (cv: Gams, 1972) pa je temperaturni obrat v kraških kotanjah razlagal tako, da se
zrak v mraziščih ohlaja s pomočjo izžarevanja v hladnih nočeh. Ohlajena zračna plast se
uleže na dno, kamor doteka tudi hladen zrak s pobočji vsak dan na novo. Tako se nabira v
mrazišču vedno več ohlajenega zraka, ki tam miruje. Čim višje kot je obod mrazišča, tem
večji je učinek ohlajanja.
Tudi iz Martinčičevega prispevka k poznavanju ekologije mrazišč v Sloveniji (Martinčič,
1977) je razvidno, da avtor obravnava mrazišča kot klimatološki in vegetacijski pojav.
Mrazišča so po njem izredno specifični in diferencirani biotopi, v katerih prevladujejo
posebne razmere. Oblika, lega, nadmorska višina, velikost in globina mrazišča poglavitno
vplivajo na poseben podnebni režim, ki se močno loči od okolice. Podnebne značilnosti v
dolgem časovnem obdobju vplivajo na nastanek vegetacijskega obrata. Poleg tega pa se
vegetacijski obrat pripisuje tudi drugim dejavnikom, kot je na primer sestava tal. Martinčič
na primeru Unške koliševke razlaga, da si vegetacijski pasovi s spuščanjem v mrazišče
sledijo v obratnem višinskem vrstnem redu. Na robovih mrazišča je temperatura zraka
najvišja, proti dnu mrazišča se temperatura znižuje in na dnu je najnižja. Temperatura tal
vpliva tudi na temperaturo zraka, ki se prav tako proti dnu mrazišča znižuje. Temperaturne
razmere v zraku in prsti vplivajo na vegetacijske pogoje na posameznih delih mrazišča. Na
dnu, kjer je najhladneje, so se razvile hladnoljubne rastlinske vrste, po pobočju navzgor pa
si sledijo vedno bolj toploljubne in svetloboljubne vrste (Martinčič, 1977).
Poleg že omenjenih avtorjev, se s tem ukvarjajo tudi novejši raziskovalci mrazišč
geografske, gozdarske in meteorološke stroke. Avtorji članka v Geografskem obzorniku
(Ogrin in ost. 2006) so pojmovali mrazišča kot območja, kjer so temperature zraka pogosto
bistveno nižje od okolice. Definicija se osredotoča na podnebni element - temperaturo
zraka, ki je v mraziščih bistveno nižja od okolice in to je glavna posebnost teh območji. Ne
opredeljujejo pa časovne postavke, kdaj so temperature najnižje. Predlog nove definicije, ki
je nastal v sodelovanju s sedanjimi raziskovalci mrazišč, je predstavljen v nadaljevanju.
Tuji raziskovalci mrazišč iz Avstrije, Nemčije, Italije in drugih držav za mrazišče
uporabljajo izraz iz mednarodne kraške terminologije, to je: doline. Poleg tega pa
uporabljajo tudi izraz sinkhole. Oba izraza sta geomorfološka termina in opisujeta le
reliefno obliko na površju. Nastanek mrazišč pripisujejo korozijskemu delovanju kraške
vode na območju karbonatnih kamnin (apnenec, dolomit). Kraška voda ustvarja jamske
sisteme, nad katerimi prihaja do udorov, posedanja in rušenja jamskih stropov in rezultat
tega delovanja so različne kraške depresijske oblike na površju, ki so lahko velike od nekaj
metrov pa do več kilometrov. Z vidika meteorologije so to posebna območja, kjer so bile
zabeležene ekstremno nizke temperature (Whiteman in ost. 2004).
Ker tuji raziskovalci za mrazišče uporabljajo sopomenke, podajam primer definicije
avstrijskega raziskovalca Davida Eckarta (2008) z Geografskega inštituta v Gradcu:
»Mrazišče oziroma vrtača (Doline) je globel podobna lijaku ali skledi, s tlorisom v obliki
kroga ali elipse na kraškem območju. Premer se lahko giblje med nekaj metri in nekaj
kilometri«. Iz te definicije je razvidno, da za mrazišča uporablja termin Doline iz kraške
terminologije. To lahko opazimo tudi pri italijanski, nemški in ostalih definicijah. Zaradi
uporabe neprimernega izraza je skupina slovenskih raziskovalcev mrazišč v sodelovanju z
geomorfologom izred. prof. dr. Karlom Natkom prišla do termina, ki bistveno natančneje
opisuje mrazišča, kot prej omenjeni. Iz anglosaksonskega sveta so s poizvedovanjem prišli
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do dveh terminov, in sicer frost hollow (uporabljajo ga v VB) in frost pocket (v ZDA). Po
soglasni odločitvi so se slovenski raziskovalci mrazišč odločili za izraz frost hollow, kar
pomeni luknja z zmrzaljo, torej mrazišče. Z izrazom se strinja tudi stroka geomorfologov.
Tako je sedaj ta termin sopomenka slovenski besedi mrazišče.
Slika 1: Mrazišče Planina Govnjač kot primer velikega mrazišča (52 ha)

Foto: Vertačnik, 2008

Raziskovalci Slovenskega meteorološkega foruma predlagamo novo definicijo mrazišča, in
sicer:
Mrazišča so območja, kjer se v jasnih in mirnih nočeh temperatura zraka spusti precej nižje
kot v okolici na podobni nadmorski višini.
Z definicijo smo poskušali na preprost način povedati, kaj so mrazišča. Odgovorili smo na
vprašanje, kdaj in v kakšnem vremenskem stanju se temperatura zraka spusti precej nižje v
primerjavi s temperaturo na podobni nadmorski višini. Naš predlog definicije v primerjavi s
preteklimi definicijami ne vsebuje vegetacijskega obrata. Osredotočili smo se na
temperaturo zraka, zaradi katere so mrazišča z vidika reliefa in podnebja posebnost. Kajti
vegetacijski obrat, ki je bil vključen v marsikatero razlago mrazišča, ni vedno prisoten v
vseh mraziščih. Glede na trajanje temperaturnega obrata in njegovo pogostost in
intenzivnost, se lahko v mraziščih razvije vegetacijski obrat. V primeru kratkotrajnega
temperaturnega obrata in manj pogostega se vegetacijski obrat ne razvije. Toda v obeh
primerih govorimo o mrazišču. Reliefnih oblik nismo vključili v definicijo, ravno zaradi
tega, ker so mrazišča različnih velikosti in oblik, od vrtač, udornic, uval, kraških depresij in
polj. Pri velikosti mrazišč je težko določiti spodnjo in zgornjo mejo, kako velika oziroma
majhna so lahko ta območja. Postavi se nam vprašanje, ali so kotline tudi mrazišča? Toda
mrazišča običajno razumemo kot tista območja, kjer gre za posebnost lokalnega podnebja
in reliefa, ki se odražata v temperaturnih razmerah.
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3. DOSEDANJA PROUČEVANJA MRAZIŠČ DOMA IN PO SVETU
Začetki proučevanja temperaturnih, vegetacijskih in ekoloških razmer v vrtačah, kraških
kotanjah, koliševkah in poljih so prve študije, ki se tičejo tematike mrazišč. Izraz mrazišča
so pripisovali tistim konkavnim oblikam, v katerih se je pojavljal izrazit temperaturni obrat
in so bile v njih zabeležene izredno nizke temperature v primerjavi z okolico. Poleg tega pa
je bila značilnost mrazišč tudi vegetacijski obrat. Prva proučevanja so se začela v 30. letih
20. stoletja na območju Avstrije, v 50. letih v Sloveniji, v 60. letih na Madžarskem in v
zahodnem delu Kolorada v ZDA, v 70. in 80. letih v Švici, na Japonskem in v Nemčiji ter v
začetku 21. stoletja v Italiji.
3.1. Proučevanje mrazišč v Avstriji
Prva proučevanja temperaturnih razmer v mraziščih so se začela v avstrijskih Alpah, in
sicer v mrazišču Gstettner Alm oziroma Grünloch pri Lünzu. Omenjeno mrazišče je dolgo
en kilometer, ovalne oblike in globoko 54 metrov. Dno se nahaja na nadmorski višini 1270
metrov. 21. januarja 1930 je W. Schmidt objavil temperaturni profil iz Grünlocha, v
katerem je bilo na dnu –28,2 °C, okoli 50 metrov višje, na iztoku te depresije, pa +2,3 °C.
Izmeril je tudi najnižjo temperaturo v tem mrazišču do sedaj, in sicer –52,7 °C leta 1932
(The Grünloch-Experiment, 2008).
S sondažnimi meritvami v Grünlochu sta se leta 1954 prva ukvarjala Sauberer (1954, cit.
po Steinacker in ost., 2002) in Dirmhirn (1954, cit. po Steinacker in ost., 2002). O tematiki
mikroklime mrazišč je v 80. letih 20. stoletja pisal tudi Steinacker. Poleg njega pa so v
zadnjih letih zelo aktivni tudi drugi raziskovalci: Dorninger, Eisenbach, Holzer, Pospichal.
Slednji so v letu 2001 na območju Grünlocha na 1 km2 površine postavili 58 avtomatskih
meteoroloških postaj, ki so merila temperaturo in relativno vlažnost zraka, smer in hitrost
vetra ter gostoto toka globalnega sevanja. Toda obilno sneženje je merilne postaje že prvo
zimo povsem zasulo, kajti zapadlo je več kot 2,5 metra snega. Zaradi tega so bile omenjene
meritve prestavljene na pomlad 2002. Izvedli so vertikalne sondažne meritve, izdelali
temperaturni profil mrazišča, merili obseg jezera hladnega zraka, ugotavljali kroženje zraka
in primerjali različne modele med seboj (Steinacker in ost. 2002).
Slike 2, 3: Mrazišče Grünloch in njegovi raziskovalci

Vir: Univerza na Dunaju, 2008
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Junija leta 2002 je meritve zračne vlažnosti v mrazišču Grünloch izvedel ameriški
raziskovalec Whiteman skupaj z Wekkerjem in Heidenom. Meritve vlažnosti so potekale
ponoči in v jasnem ter mirnem vremenu, saj v teh primerih advekcije iz okolice, razen
stekanja zraka s pobočij, praktično ni. Prišli so do zanimivih ugotovitev, da se izguba
toplote s sevalnim neravnovesjem v nočnem času deloma uravnovesi s kondenzacijo vodne
pare na tla. Z meritvami so spoznali potek specifične vlažnosti v mrazišču. Specifična
vlažnost se je ponoči zmanjšala skoraj za polovico, s 5–6 g/kg na 3 g/kg. Zjutraj se je
povečala najprej v zgornjih plasteh in kasneje tudi v spodnjih plasteh zraka v mrazišču.
Jutranja temperatura se počasneje dviga, saj se toplota porablja za izhlapevanje. Izračunali
so povprečno debelino rose, ki je bila okrog 44 µm, kar predstavlja okrog 12 ton
kondenzirane vode v mrazišču. K rosi ponoči prispeva tudi evapotranspiracija iz rastlin.
Whiteman in ostali raziskovalci so potrdili trditev, da se mora vodna para iz zraka izločiti v
obliki rose ali slane, da so lahko dosežene ekstremno nizke temperature. V primeru, da se
presežek vodne pare ne izloča na tla, nastane megla, ki preprečuje ohlajanje zraka
(Whiteman in ost. 2004).
V naslednji študiji je Whiteman s sodelavci geografsko primerjal mrazišči Grünloch v
Avstriji in Peter Sinks v Utahu na območju Skalnega gorovja v ZDA. Poseben poudarek je
dal razlagi razkroja temperaturnega obrata. Ugotovil je, da do razkroja temperaturnega
obrata v mrazišču Grünloch pride v treh urah po vzhodu sonca, medtem ko v Peter Sinksu
inverzija vztraja dlje (4–5 ur). Vzrok temu je pripisoval velikosti in večji globini
koloradske doline, v kateri se Peter Sinks nahaja. Poleg tega je prišel do spoznanja, da se v
Peter Sinksu zjutraj večji delež sevanja porablja za segrevanje zraka, kasneje pa gre
energija v latentno toploto in v tla. Whiteman je pri primerjavi mrazišč spoznal tudi to, da
je podnebje na območju Peter Sinksa bolj suho (aridno) in je v zraku manj vlage, zato je
sevalna bilanca bolj negativna (Whiteman in ost. 2003).
Poleg Whitemana so meritve v Grünlochu izvajali tudi Pospichal in ostali. Lahko bi rekli,
da je Grünloch laboratorij proučevanja mikroklime mrazišč, kajti v njem je bilo izvedenih
ogromno meritev in raziskav. Slednji od naštetih raziskovalcev se je osredotočil na meritve
vetra in temperature zraka v Grünlochu. Junija 2003 je v nočnem času meril smer in hitrost
vetra ter ugotovil, da se s pobočij, ki so okrog 380 metrov nad dnom mrazišča, na dno
spušča hladen zrak do okrog 22. ure. Nato pa se je do jutra zrak na dnu radiacijsko ohladil
še za 6 °C. Izmerjena hitrost vetra na sedlu Lechner (najnižji iztok) na severozahodnem
delu mrazišča je bila med 0,8 in 1,2 m/s. Ugotovil je, da se zrak zvečer po pobočju
postopno hladi, zaradi stika s hladnejšimi tlemi, ko preneha pihati, pa se radiacijsko ohlaja
do jutra (Pospichal in ost. 2003).
V okviru Whitemanovih raziskav je potrebno omeniti tudi precej obsežno primerjalno
študijo petih mrazišč na planoti Hertzkogel. V obravnavo je vključil mrazišči Grünloch in
Seekopf Alm ter še tri neimenovana mrazišča. Primerjal je velikost, obliko, nadmorsko
višino, globino, vlažnost in faktor vidnega neba v mraziščih. Meritve temperature zraka je
izvedel oktobra, ko ni bilo snežne odeje, ter decembra 2001, ko je bilo 40 cm snega. Prišel
je do zanimivih ugotovitev. Po decembrskem sneženju je bilo ohlajanje intenzivnejše in
minimalna temperatura precej nižja kot oktobra. Glavni vzrok nižji temperaturi je
pripisoval snežni odeji. Podrobno je predstavil in fizikalno opisal sevalno-energijski model
snežne odeje, ki je glavni dejavnik pri hitrosti ohlajanja. Poudaril je pomembno vlogo
snega kot izolatorja in kot odličnega sevalca. Bistveno za ohlajanje zraka v mraziščih je po
mnenju Whitemana, poleg omenjenih dejavnikov tudi mirno ozračje ter delež vidnega neba
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(sky-view factor). Slednji dejavnik vpliva na hitro ohlajanje zraka po zatonu sonca in se
nadaljuje tudi ponoči (Whiteman in ost. 2004).
Eden od novejših raziskovalcev mrazišč na območju Avstrije je tudi David Eckart z
Geografskega inštituta v Gradcu ter njegovi sodelavci. Po njegovih besedah meritve
temperature zraka v mraziščih potekajo na območju avstrijske Štajerske (Steiermark), v
severnih apneniških Alpah (Dachsteinski masiv in Totes Gebirge). V omenjenih mraziščih
so 2. januarja 2008 izmerili rekordne vrednosti, in sicer (Eckart, 2008):
1. Grafenbergalm, 1738 m n. m., –42,9 °C
2. Scheichenspitzkar, 2384 m n. m., –48,4 °C
3. Augstwiesenalm, 1324 m n. m., –38,7 °C
V omenjenih mraziščih meritve potekajo od zime 2006/2007. Po besedah Davida Eckarta
se bodo raziskovanja mrazišč na območju avstrijskih Alp še nadaljevala in širila na druge
lokacije (Eckart, 2008).
3.2. Proučevanja mrazišč na Madžarskem
Na severu Madžarske so raziskovali globoke vrtače na gorovju Bükk. Meritve sta leta 1934
izvedla Bacs in Zolyomi, leta 1953 Wagner in leta 1961 Foto ter Bárány (Gams, 1972).
Wagner (1953, cit. po Gams, 1972) je trdil, da nekatere vrtače na območju gorovja Bükk,
predstavljajo najhladnejši kraj na Madžarskem. Proučeval je tudi pomen oblike vrtače in
lego pobočij ter njihov vpliv na intenzivnost ohlajanja zraka. Opazil je tudi pojav
periodičnega spuščanja in dviganja megle po pobočju vrtače. Wagner je uporabil termin
»jezero hlada«, ki se tvori v vrtačah gorovja Bükk. Trdil je tudi, da so temperature zraka na
dnu vrtač nižje kot na obodu tudi ob oblačnem in celo deževnem vremenu. Ob enakih
vremenskih pogojih je kopičenje hladnega zraka po njegovem mnenju odvisno od
razsežnosti področja, relativne globine vrtače, vegetacije in zasenčenosti zahodnih pobočji.
Bárány (1961, cit. po Gams, 1972) je objavil podatke iz madžarskih mrazišč za obdobje od
6. do 9. avgusta 1961, ko je bil temperaturni obrat najizrazitejši. Vrtača, v kateri je meril
temperaturo, se nahaja na gorovju Bükk, na 750 m n. m., njena pobočja imajo naklon od
14° do 33°, širše območje prejme od 750 do 800 mm padavin letno, povprečna junijska
temperatura pa znaša 17 °C. V omenjeni vrtači je Bárány v času meritev na dnu vrtače
izmeril več kot 5 °C nižje temperature kot na pobočju 5 metrov višje.
3.3. Proučevanje mrazišč v Nemčiji
V Nemčiji so se raziskave mrazišč začele v 80. letih 20. stoletja na območju narodnega
parka Berchtesgaden. Mrazišče Funtensee, ki se nahaja v omenjenem parku, je bilo v 80.
letih predmet proučevanja različnih nemških raziskovalcev. Podnebne značilnosti v 80.
letih so proučevali: Blüthgen, Weischet, Lautensach-Löffler, Schmidt; vegetacijske
razmere: Schauer in Freiberg, geologijo pa: Fischer, Jaskolla, Kohlhammer, in Schmolin
(Funtensee - Nationalpark Berchtesgaden, 2008). V zadnjih letih sta na področju podnebja
v omenjenem parku veliko pisala Schönwiese (2003, cit. po Funtensee - Nationalpark
Berchtesgaden, 2008) in Konnert (2004, cit. po Funtensee - Nationalpark Berchtesgaden,
2008). Mrazišče Funtensee se nahaja na 1601 metru nadmorske višine in je 75 metrov
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globoka kraška udorina s površino 72 ha. Na dnu mrazišča se nahaja jezero velikosti 3,5 ha,
globina pa znaša 5,5 metra.
V omenjenem mrazišču je bila zabeležena najnižja
Slika 4: Mrazišče Funtensee
temperatura v Nemčiji, in sicer –45,9 °C
(Funtensee - Nationalpark Berchtesgaden, 2008).
Nizke temperature se, med drugim, pojavljajo tudi
na območju mrazišča Albstadt-Degerfeld, kjer je
bilo 1. marca 2005 –36,1°C. Vremenska postaja
Albstadt-Degerfeld se nahaja na velikem rahlo
vbočenem travniku. Območje je dolgo 1,5 kilometra
ter se nahaja na 867 m n. m. (Albstadt-Degerfeld,
2008).
Vir: Funtensee - Nationalpark, 2008

3.4. Proučevanja mrazišč v Švici
Tudi v Švici so potekala različna proučevanja o podnebju alpskih dolin in posredno
mrazišč. Leta 1980 sta Müller in Whiteman ugotavljala, zakaj pride do razkroja
temperaturnega obrata v dolini Dischma, ki se nahaja jugovzhodno od Davosa v Švici. Dno
alpske doline Dischma se nahaja na 1600–2000 m n. m., globina doline je 1000 metrov,
dolžina 15 km in širina 4–5 km. Omenjena raziskovalca sta avgusta 1980 proučevala
razkroj temperaturnega obrata in razvila masni termodinamični model, ki sta ga z
meritvami potrdila. Opisala sta tri tipe oziroma scenarije razkroja temperaturnega obrata.
Pri prvem se temperaturni obrat razkroji zaradi konvekcije na dnu ravnine, ki jo obsije
sonce, zrak se s tem premeša, ogreje in dviguje. Glavni vir razkroja temperaturnega obrata
je konvekcija na dnu ravnine. Pri drugem scenariju se temperaturni obrat razkroji s
pomočjo pobočnega vetra. Sončno sevanje ogreje prisojna pobočja, kar sproži pobočni
veter, ki piha po dolini oz. pobočju navzgor. Veter v inverzni plasti piha po dolini navzdol
in s spuščanjem proti dnu doline prehaja v konvektivno plast, kjer se segreva. Tako se meja
inverzije znižuje, vse dokler ne izgine. Tretji scenarij pa je kombinacija prvega in drugega
(Müller, Whiteman, 1988).
Na območju švicarskih Alp se od leta 1984 izvajajo meritve temperature zraka tudi v
mrazišču Glattalp, ki se nahaja jugovzhodno od Züricha v kantonu Schwyz. Mrazišče leži
na 1850 m n. m in na dnu se nahaja jezero (Glattalpsee). Oblika mrazišča je ovalna s
premerom 2–6 km, višina iztoka pa je 8 metrov nad dnom mrazišča. V tem mrazišču so 7.
2. 1991 izmerili temperaturo –52,5 °C (Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz, 2008).
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Slika 5: Mrazišče Glattalp

Vir: Flickr, 2008

3.5. Proučevanja mrazišč v Italiji
Prva proučevanja mrazišč v Italiji so se začela konec 90. let 20. stoletja, vendar so bile to le
posamezne meritve. Podrobnejše in sistematične meritve pa so se začele leta 2005. Začeli
so raziskovati številna mrazišča v deželi Benečiji (Veneto). V teh mraziščih so v časovnem
razmaku 15 minut merili temperaturo in vlažnost zraka pri tleh. Začetnik tovrstnih meritev
je Bruno Renon, zaposlen pri Deželni agenciji za varstvo okolja (ARPAV- Agenzione
Regionale per Protezzione Ambienete del Veneto). Do aprila 2008 je s sodelavci izvedel
meritve v naslednjih mraziščih (Renon, 2008):
1. Valmenera (905 m n. m.) v Benečiji, temperaturni minimum: –35,4 °C (1. marec 2005)
(meritve potekajo od leta 2000);
2. Marcesina (1319 m n. m.) je planotasto uravnano mrazišča v Benečiji, temperaturni
minimum: –34 °C (1. marec 2005), meritve potekajo od leta 1998;
3. Lago di Fosses (2142 m n. m.) v Benečiji, temperaturni minimum: –38 °C (25. januar
2006), meritve potekajo od oktobra 2005;
4. Malga Brendol (1685 m n. m.) v Benečiji, podatki so nedosegljivi, meritve potekajo od
novembra 2007;
5. Busa delle Vette (1865 m n. m.) v Benečiji, podatki so nedosegljivi, meritve potekajo od
novembra 2007;
6. Campoluzzo (1770 m n. m.) v Benečiji, temperaturni minimum: –34,4 °C (14. februar
2008), meritve potekajo od novembra 2007;
7. Busa della Segala (1965 m n. m.) v Benečiji, temperaturni minimum: –27,6 °C (13.
februar 2008), meritve potekajo od novembra 2007;
8. Busa Q2469 (2469 m n. m.) v deželi Trentinsko-Zgornje Poadižje (Trentino Alto
Adige/Südtirol), temperaturni minimum: –21 °C (2. januar 2008), meritve potekajo od
septembra 2007;
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9. Busa di Manna (2546 m n. m.) v deželi Trentinsko-Zgornje Poadižje, temperaturni
minimum: –40,5 °C (1. januar 2008), meritve potekajo od septembra 2007.
Na pobudo Bruna Renona so začeli meriti temperaturo in vlažnost zraka z digitalnimi
registratorji tudi na območju srednje in južne Italije. V Kalabriji je meteorološka
organizacija Meteoweb junija 2007 namestila merilne inštrumente na območju
nacionalnega parka Pollino v mrazišču Piano Ruggio na 1500 m n. m. Naslednje območje,
kjer so začeli proučevati podnebje v mraziščih, je dežela Abruci (Abruzzo), ki se nahaja v
osrednjem delu Italije vzhodno od Rima. Tam meritve, na 1500 m n. m., v mrazišču,
imenovanem Campo Felice, izvaja meteorološka organizacija Caput Frigoris.
Načrti za prihodnost glede raziskovanja mrazišč v Italiji bodo vsebovali širitev merilne
mreže v mraziščih in preizkušanje različnih merilnih inštrumentov. Kot navaja Bruno
Renon, so raziskave mrazišč del večjega projekta o podnebnih spremembah, ki obravnava
tudi področje ledenikov, alpskih jezer in vegetacije v Alpah. Poleti 2008 namerava Bruno
Renon namestili še tri digitalne registratorje temperature v treh mraziščih v Benečiji blizu
Verone. Dna mrazišč ležijo na 2800, 2200 in 1500 m n. m. (Renon, 2008).
3.6. Proučevanja mrazišč v ZDA
V ZDA so na področju proučevanja klimatologije mrazišč najdejavnejši in najbolj priznani
meteorologi C. D. Whiteman, C. B. Clements, J. D. Horel. Začetki proučevanja segajo v
80. leta 20. stoletja in se nanašajo na proučevane doline Zahodnega Kolorada (Whiteman,
1982). Whitemanov namen sondažnih meritev je bil ugotoviti vzroke in mehanizme
razkroja temperaturnega obrata pri različnih pogojih. Njegova predhodnika, ki sta na to
temo izvedla raziskave, sta bila Ekhart (1949, cit. po Whiteman, 1982) in Machalek (1974,
cit. po Whiteman, 1982). Whiteman (1982) je na podlagi 375 sondažnih meritev ugotovil
tri tipe razkroja temperaturnega obrata:
- konvektivni razkroj temperaturnega obrata - tla se segrevajo zaradi sončnega
sevanja, sproži se konvekcija, ki postopno premeša zrak v inverzni plasti, ta pa se s
tem tanjša in izgine (značilno za široke doline in ravnine),
- s spuščanjem plasti temperaturnega obrata – v inverzni plasti piha veter po
dolini navzdol, nad to plastjo pa piha veter v nasprotno smer. Zrak v inverzni plasti
se spušča proti dnu doline in spušča mejo temperaturnega obrata navzdol (značilno
za ozke, globoke, vlažne in zasnežene doline),
- mešani tip – plast temperaturnega obrata se tanjša z obeh strani. Od zgoraj se
meja temperaturnega obrata spušča, spodaj pa se zaradi konvekcije plast
temperaturnega obrata dviguje (najpogostejši tip).
Vse tri tipe razkroja temperaturnega obrata je opisal z modeli in jih fizikalno razložil
(Whiteman, 1982). Do takšnih ugotovitev so prišli tudi z raziskavami v dolini Dischma v
Švici. Poleg raziskav o temperaturnem obratu se je Whiteman lotil tudi območja doline
Brush Creek v Koloradu. Dolina je usmerjena SZ–JV, dolga 25 km, široka 3–4 km, naklon
pobočij znaša 30-40°. Meritve v omenjeni dolini so potekale na petih lokacijah (dve na dnu
doline, dve na pobočjih in ena na vrhu doline). Proučeval je količino direktnega sončnega
sevanja na dnu in na vrhu doline, svetlobno odbojnost (albedo) in njeno spreminjanje
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tekom dneva, meril dolgovalovno sevanje, itn. Poleg teh ugotovitev je izračunal neto
sevanje na pobočju, ugotavljal razlike med lokacijami itn. (Whiteman in ost. 1989).
Na območju doline Brush Creek je Whiteman leta 1984 izvedel veliko raziskav, med
drugim ga je zanimala tudi povezanost med energijsko bilanco tal, topografijo in vegetacijo
ter vetrovi v različnih delih doline. Vsako spremenljivko (neto sevanje, toplotni tok v tleh,
tok zaznavne toplote, tok latentne toplote) v enačbi energijske bilance je opisal na primeru
doline v Koloradu. Ugotavljal je tudi kroženje zraka v dolini v nočnem in dnevnem času
(Whiteman in ost. 1989).
Whiteman je podrobneje raziskoval nastanek in značilnosti jezera hladnega zraka (JHZ) v
dolini reke Columbia v zvezni državi Washington. Meritve je izvedel v najnižjem delu
doline, imenovanem Pasco. Ugotovil je, da se jezera hladnega zraka najpogosteje pojavljajo
v decembru in januarju, ločil dnevna in stalna JHZ. S fizikalnimi enačbami je razlagal
nastanek in razpad JHZ. Podobne primere obravnavanega pojava je zasledil tudi v Velikem
kanjonu v Arizoni (Whiteman in ost. 1999).
Naslednje meritve, ki so prinesle veliko k razumevanju mrazišč, so bile izvedene na
območju Utaha, v Skalnem gorovju. Clements in ostali raziskovalci so leta 1999 izvedli
meritve v mrazišču Peter Sinks (najnižja zabeležena vrednost je –56 °C), ki se nahaja 2500
m n. m. in je 1 km velika kraška kotanja z globino 150 metrov. V mrazišču prevladujejo
združbe trave, nekaj grmičevja in prisoten je vegetacijski obrat. Pri proučevanju
omenjenega mrazišča so prišli do osnovnih značilnosti ohlajanja. Izmerili so gostoto toka
neto sevanja, ki je ponoči znašala –90 W/m2, zjutraj pa –60 W/m2. Ugotovili so tudi to, da
je bil zrak 2 metra nad tlemi nad pobočjem hladnejši kot zrak na enaki nadmorski višini
sredi mrazišča, merili so časovni zamik med zatonom sonca in nastankom temperaturnega
obrata, razločili tri plasti zraka v JHZ, merili tok zaznavne toplote itn. (Clements in ost.
2003).
3.7. Proučevanja mrazišč v Sloveniji
V Sloveniji so se začetki proučevanja mrazišč, v smislu raziskovanja kraških vrtač,
koliševk in drugih depresijskih oblik, začeli s Horvatom, Petkovškom, Sedejem, Gamsom
in Martinčičem. Najbolj podrobno se je z njimi ukvarjal Ivan Gams. V člankih omenja
nekaj predhodnikov, katerih ugotovitve je upošteval pri svojem proučevanju. Najprej
omenja meritve S. Pollija (cv: Gams, 1972), ki je objavil triletne meritve temperature zraka
in zračne vlažnosti v vrtačah med kraji Opčine, Prosek in Repentabor. Vrtače so široke od
100 do 200 metrov, dna se nahajajo na nadmorski višini okoli 300 metrov. Iz njegovih
rezultatov je razvidno, da so vse srednje mesečne temperature med letom nižje od
temperatur na obodu. Razlike so največje februarja (4 °C), najmanjše pa avgusta (0,5 °C).
V letnem povprečju naj bi bilo dno za 2,1 °C hladnejše od okolice. Polli (cv: Gams, 1972)
sklepa, da se temperatura zraka niža z globino vrtače povprečno za 7 °C na 100 m.
Naslednje raziskovanje ekoloških razmer v skledasti vrtači na tematiko mrazišč je izvedel J.
Sedej (1968, cit. po Gams, 1972). V revirju Okroglica, nedaleč od Mašuna, je od avgusta
do oktobra 1968, 120 cm nad tlemi z minimalnimi in maksimalnimi termometri meril
dnevne minimume in maksimume. Vrtača, v kateri je meril, se nahaja na 1099 m n. m.,
globoka je 49 metrov, dno pa porašča smrekov gozd. Z meritvami je ugotovil, da so bile
minimalne in maksimalne temperature na dnu mrazišča v vseh dneh merilnega obdobja
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nižje kot temperature, izmerjene na meteorološki postaji pri Gomancah, ki se nahaja na
precej nižji nadmorski višini.
Kljub številnim študijam in meritvam temperatur zraka v številnih kotanjah oziroma
vrtačah ni bilo rešeno vprašanje, koliko prispeva k tvorjenju jezera hladnega zraka v
vrtačah zrak, ki ohlajen polzi po pobočju in je ujet v vrtači (Gams, 1972). Omenjeni način
ohlajanja zraka sta zavračala Sauberer (1953, cit. po Gams, 1972) in Dirmhirn (1956, cit.
po Gams, 1972), ki sta proučevala ohlajanje zraka v Gstettneralmu pri Lünzu. Zagovorniki
takšnega ohlajanja zraka pa so bili madžarski klimatologi in tudi Wagner. Posebno stališče
do tega vprašanja je imel tudi I. Horvat (1953, cit. po Gams, 1972), ki je proučeval
predvsem vegetacijo v vrtačah dinarskega krasa in trdil, da vegetacijski obrat ni omejen
samo na vrtače. Izraz vegetacijski obrat, ki je posledica temperaturnega obrata, je želel
Horvat nadomestiti z izrazom globinska conalnost. Ta izraz opisuje posebne življenjske
razmere v vrtačah in je vezan na relief vrtač in polj ter je pogojen s posebno klimo (Gams,
1972).
3.8. Prispevek Petkovška k razumevanju mrazišč
Eden izmed prvih pri nas, ki je opisal meteorološke razmere v zaprtih reliefnih depresijah,
je bil Zdravko Petkovšek. Junija 1968 je izvedel meritve temperature zraka in tal na profilu
čez dolino Drage pri Krajni vasi blizu Sežane. Ugotovil je, da se na dnu doline pojavlja
temperaturni obrat z izrazito nizkimi temperaturnimi minimumi v primerjavi z minimumi v
višjih legah. Po njegovem mnenju je poglavitni vzrok radiacijskega ohlajanja reliefna
oblika doline ter travnata podlaga. Meritve so bile izvedene v času, ko je nad preučevanim
območjem prevladoval vpliv sredozemskega ciklona z jugozahodnim vetrom, ki je
povzročal labilno ozračje, kar se je odražalo v številnih plohah. Kljub ciklonalnemu tipu
vremena, ki ni bilo ugodno za radiacijsko ohlajanje, je Petkovšek prišel do zanimivih
ugotovitev. Na dnu doline je zabeležil večje temperaturne amplitude, ki so bile odraz
temperaturnih obratov. Z meritvami temperatur zraka je ugotovil, da se minimalne
temperature spreminjajo po linearni funkciji glede na relativno višino. Sprememba
temperature z višino je bila –4,4 °C/100 m. Zavedal se je, da je podana vrednost približna,
vendar je splošno zakonitost potrdil. Podrobnejše meritve temperaturnega gradienta pri
temperaturnem obratu sta naredila Hočevar in Martsolf. Na podlagi meritev v osemnajstih
radiacijskih nočeh sta dobila vrednost okrog –6 °C/100 m. Petkovšek si je razliko v
gradientu razlagal s tem, da so njegove meritve potekale v poletnem času, ko so noči krajše,
predvsem pa je vzrok pripisoval temu, da je v času merjenj prevladovalo precej oblačno
vreme. Petkovšek je v svoji študiji ugotovil tudi to, da se parni pritisk z višino linearno
zmanjšuje. Vendar je vsebnost relativne vlage bolj odvisna od temperature kot od parnega
pritiska. Spoznal je tudi, da je večerni padec temperature posledica sevalnega neravnovesja;
pri tem začne hladen zrak polzeti navzdol, s tem se deloma ogreva in turbulentno meša, kar
zmanjšuje radiacijsko ohlajanje, če pa nastopi še topla advekcija, se temperatura lahko
dvigne že mnogo pred vzhodom sonca. Na koncu študije je povzel sklep, da lokalni faktorji
močno odločajo o mikroklimatskih razmerah na reliefno konkavnem in zaprtem površju.
Minimalne temperature so še posebej odločilnega pomena v zgodnji vegetacijski dobi, saj
povzročajo pozebe (Petkovšek in ost. 1969).

18

3.9. Prispevek Gamsa k razumevanju mrazišč
Gams se je lotil iskanja poglavitnih faktorjev, ki vplivajo na mikroklimatologijo vrtač in
naredil tipizacijo vrtač.
V študiji talnih temperatur v vrtačah in ostalih kraških kotanjah (Gams, 1972) je proučeval
tiste podnebne pogoje, ki vplivajo na vegetacijo. Meril je temperaturo tal in temperaturo
zraka v prizemni plasti. Na krasu je ločil dva tipa tal:
- kamnita ali gruščnata tla,
- debelejša ilovnata in glinasta tla.
Temperaturo tal je meril pri vremenski postaji na Babnem Polju v globini 30 cm v kamnitih
tleh ter v bližnji vrtači v ilovnatih tleh. Ugotavljal je razlike v temperaturi med obema
tipoma tal z upoštevanjem različnih vremenskih dejavnikov. Sklepal je, da so globoka
ilovnata tla za okoli 2 °C hladnejša kot plitva gruščnata in s travo porasla tla. Vzrok temu je
pripisoval količini padavin na tem območju. Na primeru merjenja talnih temperatur v
okolici Cerkniškega jezera je ugotovil, da so talne temperature višje v tistih tleh, ki
vsebujejo več vode. Zaradi višjih talnih temperatur pa se prizemni zrak manj ohladi in
posledično so povprečne dnevne temperature na tem območju višje. Ugotavljal je tudi vpliv
ekspozicije pobočij na temperaturo v prizemni plasti. V mnogih primerih bi na osojnih
legah pričakovali nižje prizemne temperature zraka, vendar so zaradi talne strukture
temperature višje (Gams, 1972).
Naslednja Gamsova študija je vsebovala meritve temperature zraka v vrtači Globočak.
Meritve je izvajal od 14. decembra do 17. januarja 1971 z minimalnimi in maksimalnimi
termometri, postavljenimi 1 meter nad tlemi. Največja zabeležena razlika v dnevnem
minimumu med dnom in vrhom vrtače je bila 12. decembra in je znašala 13,1 °C. Gamsove
ugotovitve iz merjenj v Globočaku so potrdile domnevo o temperaturnem obratu. Ugotovil
je tudi, da se izjemno nizke minimalne temperature pojavijo pod določenimi vremenskimi
pogoji le nekajkrat na leto. Iz pridobljenih podatkov o temperaturnih minimumih (Tmin) in
temperaturnih maksimumih (Tmax) je ugotovil, da temperaturni obrat ni segal preko dneva
v naslednjo noč, ampak se je podnevi razgradil, ponoči pa obnovil, kljub temu da je bilo
dno Globočaka in s tem termometer vseskozi v senci (Gams, 1972).
Do zanimivih podatkov je prišel Gams s proučevanjem koliševk in vrtač na Logaškem
ravniku junija 1970. V Mačkovi in Masletovi koliševki je s pomočjo krogelnih
piranometrov tipa Bellani meril dolgovalovno sevanje površja. Meritve sevanja so potekale
od 29. maja do 5. junija 1970 na dnu omenjenih koliševk in na robu obeh koliševk. Zaradi
popoldanske oblačnosti so izmerjene količine majhne, kljub temu pa je v Mačkovi
koliševki izmeril 33 % sevanje (radiacijo) ter v Masletovi koliševki 22 %. Presenetil ga je
rezultat sevanja v travniški vrtači, kjer je bilo sevanje za 11 % večje kot v prej omenjenih
koliševkah. S tem je ugotovil, da imajo dna plitvih, odprtih in s travo poraslih vrtač poleti
več sevanja oziroma odbitega žarčenja, kar je posledica prizemnega zraka v travi (Gams,
1972).
V zgoraj omenjenih vrtačah na Logaškem ravniku je Gams meril tudi debelino snežne
odeje. Ugotovil je, da ima debelejša snežna odeja in daljše trajanje snega na dnu koliševk
več vzrokov. Omenil je vzroke: manjša radiacija, večje količine napihanega snega,
temperaturna inverzija, zaradi katere spomladi dež v kotanjah zmrzne in prepreči hitro
taljenje snega. Gams je poleg debeline snega v vrtačah meril tudi količino dežnih padavin
in ugotovil, da je le teh za 12 % več kot izven vrtače. Tega podatka si ni znal razlagati,
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vendar je trdil, da so povečane snežne in dežne padavine v vrtačah pomemben faktor za
lokalno pospešeno korozijo (Gams, 1972).
Veliko pozornosti je Gams posvetil meritvam temperature zraka v koliševkah. Primerjal je
temperature zraka na prisojnih in osojnih pobočjih ter na dnu koliševk. Ugotovil je, da se
prisojne lege najhitreje ohladijo in da so nočni minimumi v teh legah najnižji, kar je
pripisoval manjši vlažnosti prizemnega zraka in poraslosti s travo. Spoznal je tudi, da je
zaradi hitrega ohlajanja relativna vlaga v mrazišču dosegla 100 %, toda ozračje se je zaradi
nizkega parnega pritiska še ohlajalo. Gams je v Mačkovi koliševki meril tudi količino
izhlapele vode. S tem je ugotovil, da na dnu mrazišča izhlapi štirikrat manj vode kot na
odprtem. Vzrok temu je visoka relativna vlaga na dnu mrazišča in zato je izhlapevanje vode
manjše. Posledica večje vlage v zraku na dnu koliševke in v tleh se po mnenju Gamsa kaže
v poraščenosti z mahom (Gams, 1972).
Gams je na področju mikroklimatologije proučeval tudi klimo kraških polj. Iskal je
povezanost med temperaturo zraka in relativno vlažnostjo ob različnih vremenskih
situacijah in v različnem času. Na kraškem polju Globodol je z meritvami prišel do
ugotovitev, da se v brezvetrnih in jasnih dneh relativna vlaga v zraku hitreje poveča na dnu
polja kot 50 m višje. 100 % relativna vlažnost je na dnu polja nastopila dve ali več ur prej.
Poleg večje relativne vlažnosti zraka so na dnu polja tudi večje dnevne temperaturne
amplitude. Zaradi nočnih minimumov je pojav spomladanske slane zakasnjen, jeseni pa
nastopi prej. Na Babnem Polju je Gams s pomočjo meritev temperature zraka in
opazovanjem premikanja megle ugotavljal cirkulacijo zraka ob inverziji. Spoznal je, da
najnižje temperature niso vsak dan na istem mestu, v splošnem se umikajo proti vzhodu, v
smeri prezidanske suhe doline. Hladen zrak pa odteka preko babnopoljske suhe doline proti
zahodu. Poleg opisanih meritev je na Babnem Polju proučeval tudi razmerje med
temperaturo tal in temperaturo prizemnega zraka. Zanimal ga je vpliv lege, prsti in
vegetacije na temperaturni obrat. Kot pravi Gams, ima temperatura tal pri ohladitvi zraka
podrejeno vlogo, za vplivom vegetacije in lege. Po njegovih ugotovitvah se na prisojah tla
enakomerno ohlajajo vso noč, na osojah pa predvsem v prvem delu noči. Na dnu mrazišča
pa temperatura najbolj enakomerno pada, saj se tam hladen zrak kopiči in ohlaja do
sončnega vzhoda. Ker prihaja do razlik v temperaturi zraka za 1,5 °C na višini 5 in 150 cm,
je Gams trdil, da se Babno Polje ohlaja predvsem z dotekanjem hladnega zraka od drugod.
Temperaturna razlika (1,5 °C) dokazuje, da se dotekajoči zrak na dnu pri tleh še naprej
ohlaja in najbolj ohladi, saj se ohlajevanje začne z nižje začetne temperature. Gams
zaključuje, da bi bile nizke temperature prizemnega zraka prisotne tudi, če ne bi bilo kraške
kotanje, saj je poglavitni vzrok le teh intenzivna radiacijska inverzija. Na koncu svoje
študije Gams loči več tipov tal, ki jih je razvrstil glede na izmerjene temperature. Kot
najhladnejša tla pripisuje humuznim rendzinam na morenskem in periglacialnem grušču.
Pri tem omenja pretakanje hladnega zraka v grušču, ki ima funkcijo toplotne izolacije proti
skalni podlagi, humus pa preprečuje površinsko ogrevanje (Gams, 1972).
Poleg tipov tal Gams navaja po Munnu tudi šest vrst inverzij, ki se pojavljajo v koliševkah
in vplivajo na razmere v njih. Na intenzivnost in prevlado omenjenih inverzij močno
vplivajo oblike kraške kotanje in vegetacija. Zaradi tega je Gams leta 1972 ločil šest tipov
vrtač, dve leti kasneje pa je v tipologijo vrtač dodal še mrazišča in ledenice ter jih predstavil
v Zborniku 9. kongresa geografov Jugoslavije v Sarajevu (Gams, 1974).
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3.10. Prispevek Martinčiča k razumevanju mrazišč
Martinčič (1977) je v okviru proučevanja mrazišč ločil dva osnovna tipa:
1.) Mrazišča s trajno temperaturno inverzijo – to so mrazišča, v katerih je skozi celo
leto prisoten temperaturni obrat. Skupno tem mraziščem je, da sta na dnu sneg
oziroma led, ki ohranjata nižjo temperaturo zraka. Takšna mrazišča so ponavadi
globoke, zaprte vrtače, udornice, s strmimi, skalnatimi stenami. Dno je celo leto v
senci in to omogoča trajni temperaturni obrat. Primer takšnega mrazišča so ledenice
in globoke kraške depresije (ledenica v Paradani). V njih uspevajo hladoljubne vrste
lišajev in mahov, z višino pa se pojavljajo tudi združbe lesne flore.
2.) Mrazišča na grohastih tleh – na dnu teh mrazišč se nahaja skeletni, gruščasti
material, ki je nastal s podorom skalnih sten, zato so mrazišča tega tipa predvsem v
koliševkah. Zrak vstopa v zgornjem delu grohastega materiala v sistem špranj in
prostorov ter se prične ohlajati. Ker postaja hladnejši, polzi proti dnu udornice, se
pri tem še dodatno ohladi, spodaj pa izhaja iz špranj. Vendar je poleg takšnega
ohlajanja zraka na dnu mrazišča prisotno tudi ohlajanje zraka iz globine udornice, v
kateri se nahaja led, ki ima najmočnejši ohlajevalni učinek. V teh mraziščih se
temperaturna inverzija pojavlja in izginja, saj sonce obsije tudi dno mrazišča.
Vseeno pa so se v teh mraziščih ustvarili vegetacijski obrati z različnimi
rastlinskimi vrstami. Glede na prisotnost rastlinskih vrst ločimo tri podtipe mrazišč
(Martinčič, 1977):
- mrazišča z naravno smreko (Stanišče v Snežniku, Lenarščica, Laška
kukava, vrtača Ožgani grič, mrazišče v Poslušanju),
- mrazišča z velelistno vrbo (Unška koliševka, Prelesnikova koliševka,
Javorniška koliševka),
- mrazišča z rušjem (Smrekova draga, vrtača pod Bukovim vrhom, Soteska
pri Bohinju).
Mikroklimatski režim Unške koliševke je Martinčič proučeval v dobi vegetacije v letih
1969–1973. Proučevanja so obsegala merjenje temperature tal in prizemnega sloja zraka,
merjenje nočnih temperatur v plasti s temperaturnim obratom ter registracijo temperature
prizemnega zraka s termografi. Ugotovil je, da na temperaturne razmere vpliva zadrževanje
snega na dnu udornice, ki ponavadi obleži do maja. Razlike v temperaturi zraka in
temperaturi prsti med dnom in robom mrazišča se skozi leto nekoliko spreminjajo.
Temperaturne razlike so znašale tudi 10–15 °C. Ohlajanje je najintenzivnejše na dnu
mrazišča. Na podlagi merjenj so ugotovili, da se tla v Unški koliševki tudi v poletnih
mesecih ne segrevajo, kajti intenzivno ohlajanje iz notranjosti tal ohranja stalno
temperaturo. Temperaturna razlika med dnom in vrhnjim robom mrazišča je večja pri
temperaturah tal, vzrok temu je prisotnost ledu, ki ohranja stalno temperaturo tal. Hladna
tla vplivajo na temperaturo talnega sloja zraka, po pobočjih navzgor pa temperatura zraka
hitro narašča. Najvidnejša sprememba je na vzhodnem pobočju, kjer velelistna vrba prehaja
v bukovo-jelov gozd. Temperaturni obrat je prisoten ves čas, vendar so temperaturne
razlike največje v najnižjih 10 višinskih metrih mrazišča. Največja temperaturna nihanja so
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zabeležili na južnem in zahodnem pobočju, kjer se nahaja goli grušč, tam so maksimalne
dnevne temperature dosegle 25 do 30 °C.
Martinčič je ugotovil, da so vegetacijske razmere v Unški kološevki zaradi temperaturnih
razlik zelo pestre. Najznačilnejši vegetacijski profil je razvit v smeri sever-jug. Od dna
mrazišča navzgor si v smeri proti jugu sledijo naslednji pasovi: pas velelistne vrbe (Salix
appendiculata), pas smreke (Picea abies) in pas dinarsko bukovo-jelovega gozda (AbietiFagetum dinaricum). Enako razporeditev zasledimo tudi na vzhodnem pobočju, vendar je
pas smreke slabo razvit, zato vrbovje hitro prehaja v bukovo-jelov gozd. Največji delež
mraziščne vegetacije predstavlja velelistna vrba, ki pokriva večji del dna in na severnem
pobočju sega precej visoko navzgor. Pas smreke je zelo neenakomerno razvit, na južnem
pobočju je ni, na vzhodnem in zahodnem pa se pojavlja v ozkem pasu. Vendar sega smreka
na zahodnem pobočju le pol metra v višino. Na severnem pobočju pa je pas smreke jasno
razvit. Poleg navidezno homogenih pasov, se znotraj teh ob razpokah in luknjah, kjer piha
hladen zrak, pojavljajo alpinski mahovi.
3.11. Novejši avtorji in sistematične meritve
Od leta 2004 so na področju raziskovanja mrazišč zelo aktivni člani Slovenskega
meteorološkega foruma. V okviru foruma delujejo raziskovalci iz različnih strok, kot so
geografija, meteorologija, gozdarstvo. Še posebej so dejavni: dr. Darko Ogrin, doc., dr.
Matej Ogrin, Iztok Sinjur, dipl. inž. gozd., Gregor Vertačnik, univ. dipl. meteorol., Katja
Debevc, univ. dipl geogr., študentje geografije: Jaka Ortar, Martin Gustinčič, Teja Logar,
Andrej Trošt in ostali: Boštjan Blatnik, Blaž Šter, Iztok Miklavčič .
Sistematične meritve so se začele leta 2004, ko se je po predhodnih maršrutnih (terenskih)
meritvah ugotovilo, katera mrazišča so najbolj primerna za nadaljnje meritve. Prva območja
proučevanja so bila notranjska kraška polja, Komna in območje Snežnika.
Mrazišča na Komni je prvi opazil pokojni dr. Tomaž Vrhovec, ki je dal idejo za
podrobnejša proučevanja teh območji.
Za merjenje temperatur zraka je bilo potrebno izdelati posebne zaklone, v katere se je
namestilo termometre. S poskušanjem in preverjanjem različnih oblik in materialov smo
prišli do tipa zaklona, kakršnega uporabljamo danes. Poleg zaklonov smo preverjali tudi
uporabnost oziroma primernost merilnih inštrumentov in z izkušnjami prišli do zaključka,
da je najbolj primerna hkratna uporaba digitalnega registratorja in minimalnega
termometra. Za sistematične meritve, ki jih izvajamo sedaj, je bilo potrebnih veliko
predhodnih meritev. Tako smo izvedeli, katera mrazišča so bolj in katera manj primerna z
vidika ohlajanja zraka. V štirih letih smo proučili več kot štirideset mrazišč po Sloveniji. V
večini od teh potekajo meritve, v nekaterih pa smo meritve zaradi slabših pogojev ohlajanja
ali drugih vzrokov opustili. Neprekinjeni temperaturni nizi, ki jih dobivamo z meritvami, so
bistvenega pomena za proučevanje temperaturnih razmer v mraziščih. Večletni sklenjeni
nizi nam bodo tudi v prihodnje dobro služili za vpogled v temperaturno dogajanje in za
različne analize.
Temperaturne posebnosti raziskovanih mrazišča so bile predstavljene v številnih
znanstvenih in strokovnih člankih ter poljudnoznanstvenih revijah. Poleg člankov je bila
tematika mrazišč predstavljena tudi na 6. evropski konferenci uporabne klimatologije
(ECAM) leta 2006 in na 29. mednarodni konferenci alpske meteorologije (ICAM) leta
2007. V letih 2006–2008 sta bila narejena dva plakata o mraziščih na Komni, ki sta
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osveščala obiskovalce Komne o temperaturnih razmerah v tamkajšnjih mraziščih.
Mikroklimatske značilnosti mrazišč so bile kot predavanja večkrat predstavljene tudi na
Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Potrebno je omeniti tudi prvo diplomsko delo na temo mrazišč (Debevc, 2007), ki
obravnava Notranjsko podolje. Avtorica je ugotavljala, kako se minimalne temperature
prostorsko pojavljajo na notranjskih kraških poljih v odvisnosti od reliefnih razmer. Poleg
tega je z meritvami potrdila pojav temperaturnega obrata skozi vse leto na Cerkniškem
polju in v Loškem Potoku. V raziskavo je vključila tudi dojemanje in odnos lokalnih
prebivalcev do zelo nizkih temperatur. Opravila je 87 meritev minimalne temperature na
sedmih kraških poljih in uvalah (Cerkniško polje, Loško polje, Babno polje, Bloke,
Retje/Travnik, Podpreska, Stari Kot), izvedla tri maršrutne meritve na Cerkniškem polju in
v Loškem Potoku. Opravila je sedem intervjujev z domačini, ki bivajo na območju mrazišč.
S pomočjo meritev je prišla do ugotovitev, da na minimalne temperature v največji meri
vplivata nadmorska višina in oblika kraške depresije. Prišla je tudi do zaključka, da je
ohlajanje na kraških poljih in uvalah najintenzivnejše v prvi polovici noči, najnižje
temperature pa so v jasnih nočeh zabeležene tik pred sončnim vzhodom.
Poleg omenjenega diplomskega dela je bila v okviru Slovenskega meteorološkega foruma
napisana tudi Zbirka mrazišč v Sloveniji (Trošt, 2008). V njej so opisana in predstavljena
vsa mrazišča v Sloveniji, v katerih potekajo oziroma so potekale meritve temperatur zraka
do leta 2008. Mrazišča so prikazana s pomočjo kartografskega in fotografskega gradiva.
K raziskovanju mrazišč spadajo tudi meritve temperatur zraka v mraziščih v Črni gori.
Avgusta 2007 se je šestčlanska skupina Slovenskega meteorološkega foruma odpravila na
območje Orjena in Durmitorja, kjer so v dveh mraziščih postavili merilne inštrumente, ki so
merili v 30-minutnem intervalu od 2. 11. 2007 do 21. 4. 2008. Leto kasneje pa je razširjena
trinajstčlanska skupina ponovno obiskala omenjeno območje, od koder so pospravili
merilne inštrumente in pobrali podatke. Na območju Orjena so meritve potekale v mrazišču
Reovce, na 1200 m n. m., kjer je bil 3. 1. 2008 zabeležen minimum −27,5 °C. Na
Durmitorju pa je bilo v mrazišču Valoviti dol na 2037 m n. m najhladneje 4. 1. 2008, in
sicer –35 °C. Namen raziskovalne odprave v Črno goro je bil poiskati potencialna mrazišča
na tem delu Balkana ter izmeriti minimalne temperature v zimi 2007/2008. Cilji so bili
doseženi, kajti v obeh mraziščih ni prišlo do izpada podatkov, tako da so pridobljeni
podatki o temperaturi zraka dobro prikazali temperaturni hod v času meritev. S temi
meritvami so razširili proučevanja mrazišč izven Slovenije, v tem primeru na območje Črne
gore. Po primerjavi izmerjenih temperatur v črnogorskih mraziščih in mraziščih na Komni
v enakem obdobju lahko trdim, da so bili minimumi v naših mraziščih še vedno nižji.
Takšne raziskovalne odprave v tujino prinesejo veliko novih spoznanj in se bodo v
prihodnje izvajale tudi na drugih, še neraziskanih območjih.
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4. METODE IN TEHNIKE DELA
Za izdelavo diplomskega dela je bila poglavitna metoda terensko proučevanje in zbiranje
podatkov s pomočjo meritev. Z merilnimi inštrumenti smo pridobili podatke, ki so
predstavljali osnovo za nadaljnje analize. Sistematične meritve v mraziščih potekajo od
zime 2005/2006, kar nam daje že nekaj vpogleda v večletno temperaturno dogajanje v
mraziščih. Poleg terenskega dela sem uporabil tudi ustne in pisne vire ter domačo in tujo
literaturo, ki se navezuje na proučevano tematiko. Pomemben vir podatkov je predstavljal
Slovenski meteorološki forum, v okviru katerega delujemo raziskovalci mrazišč različnih
strok. Za izdelavo geografskih kart sem uporabil računalniški program Surfer 8, risanje
grafikonov sem izvedel s programom Microsoft Office Excel 2003, preglednice ter tekst pa
sem pisal v programu Microsoft Office Word.
4.1. MERILNI INŠTRUMENTI
Za merjenje temperature zraka v mraziščih raziskovalci Slovenskega meteorološkega
foruma uporabljamo dva merilna inštrumenta.
Prvi je digitalni registrator »i-button« ameriškega proizvajalca Dallas Semiconductor.
Omenjena naprava začne beležiti temperaturo ob nastavljenem času in potem meri v enakih
časovnih presledkih. Pri naših meritvah je ta običajno znašal 15 minut. Prednost tega
inštrumenta je vpogled v dinamiko (potek) ohlajanja zraka v mraziščih, kar je za
razumevanje temperaturnih razmer izrednega pomena. Pomanjkljivost digitalnih
registratorjev je relativno visoka spodnja meja merilnega območja, –40 °C, nižjih
temperatur registratorji ne beležijo. Interval napake pri tako nizkih temperaturah je od
–0,9 do +1,6 °C, pri temperaturi –30 °C pa od –0,7 do +1,2 °C (Sinjur, Vertačnik, 2007).
Slika 6: Digitalni registrator temperature

Vir: Maxim, 2008

Drugi inštrument, ki ga uporabljamo za merjenje temperatur, je analogni alkoholni
minimalni termometer znamke Thermo Schneider. Merilno območje sega od –60 do +30
°C. Prednosti minimalnega termometra sta večji razpon merilnega območja pri nižjih
temperaturah in boljša natančnost, saj je napaka kvečjemu 0,3 °C. Slabost tega inštrumenta
je, da ne zabeleži datuma (časa) temperaturnega minimuma in ne nudi vpogleda v potek
ohlajanja (Ogrin in ost. 2006).
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Slika 7: Analogni minimalni termometer

Foto: Trošt, 2006

Hkratna uporaba obeh merilnih inštrumentov se je izkazala kot zelo dobra, saj tako dobimo
s pomočjo minimalnih termometrov dovolj natančne vrednosti najnižje temperature v
določenem obdobju, časovni potek temperature pa pridobimo z digitalnimi registratorji.
Omenjena merilna inštrumenta se nahajata v posebno izdelanih zaklonih, ki ščitijo
inštrumenta pred vremenskimi vplivi. Pri izdelavi omenjenih zaklonov smo uporabili
materiale z majhno toplotno kapaciteto in prevodnostjo ter visoko svetlobno odbojnostjo
(albedom), da smo se čim bolj približali standardom Svetovne meteorološke organizacije. S
poskušanjem in preverjanjem oblik zaklonov ter uporabe različnih materialov smo razvili
dva tipa zaklona za digitalne registratorje. Prvi je letni tip zaklona in je nekoliko
preprostejši, manj zaprt, saj so vremenski vplivi v tem času manj izrazitejši (Ogrin in ost.
2006). Zimski tip zaklona pa je bolj zaprt, robusten in vsebuje dodatno zaščitno mrežo, ki
preprečuje vdor zimskih vremenskih vplivov (sneg, veter, ivje).
Slika 8: Letni in zimski tip zaklona, v katerem se nahaja digitalni registrator temperature

Foto: Trošt, 2006

Minimalni termometer pa se nahaja v zaklonu v obliki trapeza, ki ima odprtine za kroženje
zraka. Zaklon je izdelan iz aluminijaste reliefne folije s sevalno zaščito ter pokrit s streho,
ki varuje zaklon pred padavinami in drugimi zunanjimi vplivi. V omenjenem zaklonu je
minimalni termometer postavljen v vodoravnem položaju.
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Slika 9: Zaklon, v katerem se nahaja analogni minimalni termometer

Foto: Trošt, 2008

Zakloni z merilnimi inštrumenti so postavljeni 2 do 2,5 metra nad tlemi. Zaradi snežnih
padavin v sredogorju je bilo potrebno novozapadli sneg v okolici merilnih naprav večkrat
odmetati, tako da smo ohranili višino med tlemi in merilnimi inštrumenti (Ogrin in ost.
2006).
Slika 10: Nosilni drogovi z zaklonoma, v katerih sta merilna inštrumenta

Foto: Trošt, 2008

26

Slika 11: Z odkopavanjem novozapadlega snega smo ohranjali višino med tlemi in
merilnimi inštrumenti.

Foto: Trošt, 2008

4.2. USTREZNOST IN ZANESLJIVOST MERITEV Z DIGITALNIMI
REGISTRATORJI
Za ugotovitev ustreznosti in zanesljivosti meritev z digitalnimi registratorji so raziskovalci
mrazišč izvedli testiranje z uradno samodejno meteorološko postajo (SMP). Za mesto
testnih meritev so si izbrali merilno mesto glavne meteorološke postaje Agencije Republike
Slovenije za okolje (ARSO) za Bežigradom v Ljubljani. Na merilnem mestu so na lesen
drog 1,6 metra visoko namestili dva registratorja temperature. Eden je bil vstavljen v letni
in drugi v zimski tip zaklona. Merjenje temperature je potekalo od 18. oktobra do 6.
novembra 2006 z ločljivostjo 0,1 °C in časovnim korakom 15 minut (Sinjur, Vertačnik,
2007).
V primerjalni analizi med registratorji temperature v letnem tipu zaklona in samodejno
meteorološko postajo so upoštevali, da se meritve na SMP opravljajo v intervalu 30 minut
in zato je bil podatkovni niz iz registratorjev skrčen, tako da so bili izločeni podatki 15 in
45 minut čez polno uro. Povprečne dnevne vrednosti in najnižje ter najvišje dnevne
temperature se nanašajo na obdobja od vključno 00.00 do vključno 23.30 (Sinjur,
Vertačnik, 2007).
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4.2.1. REZULTATI PRIMERJALNIH MERITEV
4.2.1.1. Zaznavanje sprememb temperature
Pri analizi podatkov pridobljenih z digitalnim registratorjem in SMP je razvidno, da se
tekom dneva zaradi vpliva sončnega sevanja in vetra pojavlja temperaturna razlika do 2 °C.
Do največjih odstopanj prihaja v jasnih dneh čez dan, medtem ko se v večernih in nočnih
urah ta postopno zmanjšajo (Grafikon 1). Vzrok temu je predvsem v različni obliki,
prostornini in materialu zaklonov. Meteorološka hiška z večjo prostornino preprečuje hitre
spremembe temperature in povzroča zakasnitev (večja toplotna kapaciteta). V ročno
izdelanem in nestandardnem zaklonu pa so temperaturne spremembe hitrejše in očitnejše
(Sinjur, Vertačnik, 2007).
Ob jasnem vremenu v dopoldanskem času registrator temperature v zaklonu vedno zazna
višje temperature, pozno popoldan pa nižje temperature. Najvišja in najnižja dnevna
temperatura, izmerjeni z registratorjem, sta običajno doseženi nekoliko prej kot pri SMP
(časovna razlika je odvisna od vremenskih pogojev). Če je na nebu več oblačnosti ali če je
prisotna megla, so časovne in temperaturne razlike manjše oz. le te niso zaznane (Sinjur,
Vertačnik, 2007).
Za podatkovni niz iz registratorja je značilna večja variabilnost (σ=6,1) kot pri nizu SMP
(σ=5,9).
Grafikon 1: Gibanje temperature v jasnem vremenu dne 18. 10. 2006, ko je bila med
postajama zabeležena največja razlika v povprečni dnevni temperaturi (∆Tpov=0,2 °C)
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Vir: Sinjur, Vertačnik, 2007, str. 5
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Grafikon 2: Gibanje temperature v oblačnem vremenu dne 20. 10. 2006, ko med postajama
ni bilo zabeležene razlike v povprečni dnevni temperaturi
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Vir: Sinjur, Vertačnik, 2007, str. 6

S frekvenčno analizo so ugotovili, da je bilo najpogostejše odstopanje izmerjenih vrednosti
v intervalu od 0 do –0,5 °C. To pomeni, da je registrator največkrat zabeležil od 0 do 0,5 °C
nižje vrednosti v primerjavi z SMP. Po številčnosti izmerjenih vrednosti sledijo odkloni
enakega reda velikosti v pozitivno stran (od 0 do +0,5 °C). Odstopanja nad 1 °C so zelo
redka in predstavljajo približno 5 % vseh vrednosti (Grafikon 3) (Sinjur, Vertačnik, 2007).
Grafikon 3: Frekvenčna porazdelitev velikosti odstopanj izmerkov registratorja glede na
SMP
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Vir: Sinjur, Vertačnik, 2007, str. 6
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Primerjava vseh izmerjenih vrednosti z registratorjem in SMP kaže razmeroma tesno
prileganje regresijski premici in nakazuje rahlo povečanje razpršenosti z naraščanjem
temperature (Grafikon 4) (Sinjur, Vertačnik, 2007).
Grafikon 4: Primerjava vseh izmerjenih vrednosti med postajama
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Vir: Sinjur, Vertačnik, 2007, str. 7

4.2.1.2. Povprečne vrednosti
Povprečne dnevne temperature izkazujejo zelo veliko podobnost (Grafikon 5) med
registratorjem in SMP ne glede na vremenske razmere. Odstopanja povprečnih dnevnih
temperatur dosegajo največ 0,2 °C (Grafikon 6). Povprečje odstopanj znaša 0,0 °C,
standardni odklon pa 0,1 °C. Povprečna dnevna temperatura je v omenjenem obdobju pri
obeh podatkovnih nizih znašala +10,8 °C (Sinjur, Vertačnik, 2007).
Grafikon 5: Povprečne dnevne temperature v času testiranj
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Grafikon 6: Dnevna odstopanja povprečne dnevne temperature, izračunane s podatkov iz
registratorja

Vir: Sinjur, Vertačnik, 2007, str. 8

4.2.1.3. Minimalne vrednosti
Najnižje dnevne temperature (Tmin), izmerjene z registratorjem, so nižje kot vrednosti z
SMP (Grafikon 7). V povprečju so dnevne minimalne temperature nižje za 0,3 °C. V času
meritev je bila povprečna minimalna temperatura iz SMP +6,6 °C, iz registratorja pa +6,3
°C (Sinjur, Vertačnik, 2007).
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Grafikon 7: Odstopanja dnevnih minimalnih temperatur, dobljenih s pomočjo registratorja
glede na SMP

Vir: Sinjur, Vertačnik, 2007, str. 9
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4.2.1.4 Maksimalne vrednosti
Najvišje dnevne temperature (Tmax), izmerjene z registratorjem, so višje kot vrednosti iz
SMP (Grafikon 8). V povprečju so dnevne maksimalne temperature višje za 0,4 °C. V času
meritev je bila povprečna maksimalna temperatura iz SMP +15,7 °C, iz registratorja pa
+16,1 °C (Sinjur, Vertačnik, 2007).
Grafikon 8: Odstopanja dnevnih maksimalnih temperatur, dobljenih s pomočjo registratorja
glede na SMP
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4.2.2. KONČNE UGOTOVITVE TESTIRANJ
Z analizo podatkov iz registratorja, ki je bil nameščen v letnem tipu zaklona, sem ugotovil,
da so med omenjenim inštrumentom in SMP razmeroma majhna odstopanja. Do razlik je
prišlo bodisi zaradi vpliva vremenskih razmer (sonce, veter), bodisi zaradi različnih
lastnosti meteorološke hiške in zaklona.
Zanesljivost delovanja registratorjev je bila preizkušena v več kot 20 mraziščih v alpskem
in dinarskem svetu v obdobju od decembra 2005 do jeseni 2008. Kljub temu, da se je
ponekod ohladilo tudi do okoli –40 °C in da je temperatura pogostokrat padla pod ledišče
celo v poletnih mesecih, so registratorji še vedno nemoteno delovali in do sedaj še ni bilo
izpada podatkov. S testiranji je bil sprejet sklep, da so registratorji v posebnih zaklonih za
nadaljnjo raziskovanje mrazišč primerni in zanesljivi.
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5. OPTIMALNI POGOJI ZA NASTANEK IZRAZITEGA TEMPERATURNEGA
OBRATA V MRAZIŠČIH
V mraziščih so temperaturne razmere v času vetrovnega in oblačnega vremena dokaj
podobne tistim v okolici. Ob jasnem, t.i. radiacijskem tipu vremena, ko je omogočeno
izrazito ohlajanje tal zaradi sevalnega neravnovesja, pa so nočne in jutranje temperature v
mraziščih bistveno nižje. Ugodne razmere za intenzivno ohlajanje zraka nastopijo takrat, ko
pihajo v višinah šibki vetrovi, vreme pa je jasno. Ob takšnem vremenu so mehanizmi
ohlajanja zraka v mraziščih intenzivnejši, reliefna oblika mrazišča pa še dodatno pospeši
nočno ohlajanje. Poleg tega k ohlajanju bistveno prispeva tudi stekanje težjega ohlajenega
zraka z okoliških pobočji v dno mrazišča, kar dodatno prispeva k nastanku jezera hladnega
zraka. Ujet hladen zrak sega do vrha oziroma malo više od reliefnega oboda mrazišča
(Ogrin in ost. 2006).
Ohlajanje zraka v mrazišču je odvisno od naslednjih dejavnikov (Ogrin, Ogrin, 2005):
1. oblika mrazišča – Bolj kot je mrazišče odprto, več toplote v obliki dolgovalovnega
sevanja lahko odda v vesolje in se s tem bolj ohladi. V globljih in bolj zaprtih
mraziščih na bilanco sevanja vpliva tudi sevanje pobočij, ki s sevanjem v smeri
proti dnu veča neto bilanco sevanja in s tem zavira ohlajanje zraka, kajti sevanje tal
na pobočjih je ponoči skoraj vedno večje od sevanja ozračja. Zato so globlja
mrazišča toplejša od plitvih. Toda slabost plitvih mrazišč je v tem, da je ohlajanje
pogostokrat moteno zaradi vetra, ki povzroči mešanje zraka. Obstajata dve
možnosti, prva je vdor zraka s hladnejših pobočij (cold avalanches), druga pa je
veter iz prostega ozračja, ki vdre v mrazišče. V teh primerih se zrak v mrazišču ne
more ohladiti tako močno, kot bi se sicer ob brezvetrju.
2. nadmorska višina – Višje kot leži mrazišče, nižja je lahko temperatura v najboljših
pogojih za ohlajanje. Na višjih nadmorskih višinah je temperatura običajno nižja,
tanjša pa je tudi plast zraka nad mraziščem. Tanjša plast zraka pomeni manj
sevanja, ki prihaja iz ozračja. Zaradi tega je intenzivnost nočnega ohlajanja večja.
3. podlaga – za učinkovito ohlajanje zraka v mraziščih mora imeti podlaga majhno
toplotno prevodnost. To pomeni, da mora delovati kot toplotni izolator. Skalnata
podlaga zaradi prevajanja toplote iz globljih slojev kamnine onemogoča močno
ohlajanje. Tudi gozd zadržuje izrazito močno ohlajanje tal, saj se v gozdu pojavi
slana dosti kasneje kot na travnati jasi. Za izrazito ohlajanje zraka je primerna suha,
poležana trava, v kateri se nahaja zrak, ki preprečuje dotok toplote iz tal na
površino. Podlaga, ki omogoča najintenzivnejše ohlajanje zraka, pa je snežna odeja,
ki je zelo dober izolator in hkrati tudi odličen sevalec dolgovalovnega sevanja.
Debela snežna odeja, predvsem svež sneg, vsebuje veliko zraka, kar močno zmanjša
prenos toplote iz tal na površje. Zato so pogoji za intenzivno ohlajanje
najprimernejši ob razjasnitvi po sneženju.
4. meteorološki pogoji – Nad širšim območjem mrazišča mora prevladovati visok
zračni pritisk oziroma anticiklonalni tip vremena. Poleg tega mora biti prisotna
mrzla in suha zračna masa. Vlažnost zraka igra zelo pomembno vlogo pri ohlajanju
zraka v mraziščih, saj vlažen zrak bolj seva proti mrazišču in zato je neto sevanje iz
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mrazišča manjše. Poglavitni dejavnik močnega ohlajanja je torej suh zrak oziroma
nizka temperatura rosišča ter jasno in mirno ozračje. Vendar so takšni vremenski
pogoji redki.
5. dolžina noči – V daljših zimskih nočeh ima zrak na voljo daljši čas za ohlajanje.
Toda omenjeni dejavnik ni tako pomemben, kot so zgoraj opisani. Kajti temperatura
zraka lahko zaradi vpliva drugih dejavnikov hitro pade že v nekaj urah.
6. faktor vidnega neba – Opisuje količino dolgovalovnega sevanja iz tal mrazišča, ki
ne gre v prosto ozračje. V zaprtem mrazišču je iz dna mrazišča vidno manj neba in
več pobočij. Ker pobočja skoraj vedno sevajo močneje kot atmosfera, so globoka
mrazišča, ki imajo nižji faktor vidnega neba, toplejša. Faktor vidnega neba (sky
view factor) se izračuna po formuli (Whiteman in ost. 2004):
Fv = cos2 α,
pri čemer je α povprečna vrednost kotov nad ravnino horizonta.
6. RASTLINSTVO V MRAZIŠČIH
S proučevanjem rastlinstva v mraziščih so se pri nas od 70. let 20. stoletja naprej ukvarjali
predvsem geografi, gozdarji, fitocenologi, botaniki, pedologi, geologi in drugi. Raziskave
so vsebovale popise rastlin ali pa so bile del gozdnogospodarskega načrtovanja,
naravovarstva ali drugih raziskovalnih projektov. Avtorji, ki so pisali o rastlinstvu v
mraziščih so (Sinjur, 2008):
• Andrej Martinčič (Prispevek k poznavanju ekologije mrazišč v Sloveniji, 1977),
• Mitja Zupančič (Smrekovi gozdovi v mraziščih Dinarskega gorstva, 1980),
• Milan Piskernik (Gozdna rastišča na jugovzhodnem slovenskem gorskem krasu,
1966),
• Johannes Prügger (Lišajska flora Snežnika in Javornikov, 2005).
V mraziščih veljajo posebni rastiščni pogoji, ki so odvisni od klimatskih, pedoloških in
biotskih dejavnikov. Zaradi pogostih temperaturnih obratov in nižjih temperatur zraka in tal
v mraziščih so se razvili tem razmeram prilagojeni habitatni tipi. V mraziščih po Sloveniji
lahko najdemo različne habitatne tipe (Sinjur, 2008):
1. grmišča in travišča
•

arktično-alpinske in borealne resave (spomladanska resa, Erica carne;,

•
•
•

borovnica, Vaccinium myrtillus; brusnica, Vaccinium vitis‐idaea; dlakavi sleč,
Rhododendron hirsutum)
ruševje (Pinus mugo, Alpe, Dinarsko gorstvo)
gozdne čistine (poseke, pogorišča, snegolomi, požledi)
brinovje (faza zaraščanja suhih travišč) (navadni brin, Juniperus communis)
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•
•
•

submediteranska in mediteransko-montanska suha travišča (značilna za kraški
svet na Primorskem, pogosto v zaraščanju)
alpinska in subalpinska travišča (snežne dolinice s pogosto zelnato vrbo, Salix
herbacea, in mahovi, sklenjena travišča na globljih tleh)
subalpinska in alpinska gnojena travišča (gorski evtrofizirani pašniki)

Slika 12, 13: Grmišča in travišča v mraziščih

Foto: Trošt, 2006

Foto: Sinjur, 2005

2. gozdovi
Prevladujejo iglasti gozdovi zmernega pasu (drugače je v nižinah)
• dinarsko-jelov gozd
• smrekov gozd
• macesnov gozd
Slika 14: Smrekov gozd in travnata jasa na dnu mrazišča

Foto: Sinjur, 2007

3. drugi tipi
V visokogorju, kjer so melišča, skalovje, skalni podi in snežišča, uspevajo predvsem
manjše zaplate alpinskih travišč. Na območju kmetijsko obdelane zemlje pa se lahko v
mraziščih nahajajo pašniki, travniki, naselja, njive, sadovnjaki (Sinjur, 2008).
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6.1. PRILAGODITVE RASTLIN
Rastline v mraziščih so izpostavljene skrajno nizkim temperaturam daljših obdobij,
dolgotrajni snežni odeji, zaradi česar prihaja do aconalnosti in klimaconalnosti.
Prilagoditve rastlin so: ozke krošnje, pritlikava rast, manjši listi s tršo (usnjato) ali z laski
poraščeno površino, prilagojeno razmnoževanje, koreninski sistem, transpiracija.
Pojavljajo se reliktne, endemične vrste in vrste hladnih, humidnih in plitvih revnih tal
(Sinjur, 2008):
a) drevesne vrste
• navadna smreka, Picea abies (značilna zlasti v Dinarskem svetu)
• alpski macesen, Larix decidua (Alpe)
b) grmovne vrste
• rušje, Pinus mugo
• vrbe, Salix sp.(S. appendiculata, S. alpina, S. retusa, S. herbacea)
• alpski brin, Juniperus communis ssp.alpina
• dlakavi sleč, Rhododendron hirsutum
• navadni slečnik, Rhodothamnus chamaecistus
• kosteničevja, Lonicera sp.(L. nigra, L. caerulea )
c) zelnate trajnice
• spomladanski kosmatinec, Pulsatilla vernalis (najden leta 2002 na Fužinskih
planinah; Marko Pogačnik)
• alpska velesa, Dryas octopetalla (značilen glacialni relikt)
• kamnokreči, Saxifraga sp.
• šaši, Carex sp. (čvrsti C. firma, C. sempervirens)
• vrste rodu Vaccinium (borovnica, V. myrtillus, brusnica, V. vitis-idaea)
• alpski zvonček, Soldanella alpina
• planinščki, Homogyne sp. (alpski H. alpina, dvobarvni H. discolor)
d) mahovi
Slike 15: Ruševje porašča večino površja Komne.

Foto: Trošt, 2007
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7. MRAZIŠČA V SLOVENIJI
Ozemlje Slovenije je reliefno zelo razčlenjeno in vsebuje veliko površinskih oblik, ki so
ugodne za mrazišča. Večina mrazišč se nahaja na območju kraškega sveta, kjer so številne
kraške depresije. Kamninska sestava, razčlenjena izoblikovanost površja in podnebne
značilnosti so glavni vzroki, zakaj imamo v Sloveniji toliko mrazišč. Raziskovalci
slovenskih mrazišč smo mrazišča razdelili po naravnogeografskih pokrajinah, v katerih se
nahajajo:
1. v alpskih pokrajinah:
a) v Julijskih Alpah
b) v Kamniško-Savinjskih Alpah
c) v Karavankah
2. v predalpskih pokrajinah
3. v dinarskokraških pokrajinah
4. v obsredozemskih pokrajinah
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Karta 1: Geografska razporeditev proučevanih mrazišč v Sloveniji
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V alpske pokrajine uvrščamo sredogorska in visokogorska mrazišča, ki se nahajajo v
Julijskih Alpah, Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah. Trenutno število proučevanih
mrazišč v tej skupini je 29. Skupno tem mraziščem je višja nadmorska višina in ostrejši
vremenski pogoji v primerjavi z ostalimi mrazišči po Sloveniji. V predalpske pokrajine
spadajo štiri proučevana mrazišča. Eno izmed njih leži v dolini reke Meže, drugo na
območju Zaplane, ostali dve pa na Menini Planini. V dinarskokraških pokrajinah je do
sedaj evidentiranih 16 mrazišč, ki se nahajajo na območju visokih dinarskih planot od
Trnovskega gozda do Snežnika. Veliko pa jih je tudi na območju Krimskega hribovja,
Rakitne, Blok in Loškega Potoka. Najbolj znano mrazišče v dinarskokraških pokrajinah je
Babno Polje, ki je tudi poseljeno. V obsredozemskih pokrajinah poznamo tri evidentirana
mrazišča, ki imajo kljub svoji majhni nadmorski višini, značaj mrazišč. Vseh mrazišč, v
katerih potekajo meritve temperature zraka, je 50, vendar je število potencialnih mrazišč, ki
še niso proučena, bistveno večje. Odkrivanja mrazišč po Sloveniji vsako leto prinesejo
kakšno novo lokacijo, ki je z vidika mikroklime vredna podrobnejših meritev. Eno izmed
takšnih območji je vsekakor Pohorje, kjer se nahajajo rečne doline in nivacijske kotanje v
nekraškem svetu. Primer takšne kotanje je Radovna, ki se nahaja med Miznim in Travnim
vrhom na 1220 m n. m. Poskusne meritve od januarja do marca 2007 so pokazale, da
ohlajanje zraka na tem območju ni tako izrazito, saj je bila najnižja temperatura –16 °C.
Vzrok temu je površinski iztok na koncu doline, kjer prihaja do iztekanja zraka (Ogrin,
2007).
Dosedanja proučevanja mrazišč in meritve v njih so pokazale, da so mrazišča z vidika
podnebnih razmer in reliefa pravi fenomen. Po do sedaj izmerjenih temperaturah so
mrazišča na Komni najhladnejša območja v Sloveniji. Od leta 2004, ko se je začelo
sistematično proučevanje mrazišč na Komni, so bile prav tam izmerjene rekordne
vrednosti, in sicer 25. januarja 2006 (Ogrin in ost. 2006). Tudi v ostalih mraziščih po
Sloveniji so temperature mnogokrat padle močno pod ledišče, vendar takšnih vrednosti, kot
so bile zabeležene na Komni, še nismo izmerili. Zato lahko trdim, da ima Komna kot
kraška planota s številnimi depresijami na nadmorski višini okoli 1500 metrov izredno
veliko sposobnost ohlajanja in je tako imenovani pol mraza v Sloveniji. Zaradi
mikroklimatskih značilnosti, ki so zelo dobro izražene prav v mraziščih na Komni,
predstavlja planota nekakšen poligon za raziskovanje le teh.
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8. NARAVNOGEOGRAFSKE IN KLIMATSKE ZNAČILNOSTI MRAZIŠČ NA
KOMNI
8.1. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOMNE
Komna je visoka kraška planota, ki se nahaja na približno 1400–1600 m n. m. v osrčju
Julijskih Alp. Na zahodu in jugu planoto omejujejo Spodnje Bohinjske gore, ki
predstavljajo navidezno razvodnico med porečjema Save in Soče. Na severu Komna
prehaja v Dolino Triglavskih jezer, na vzhodu pa se strmo spušča v Bohinjski kot, kjer se
nahaja Bohinjsko jezero. Greben Spodnjih Bohinjskih gora predstavlja ločnico med
valovitim predgorjem na jugu ter osrednjim visokogorjem na severu, s Triglavom na čelu
(Mihelič, 1993).
Komno delimo na dva dela. Prvi, imenovan Spodnja Komna, se razprostira okrog Doma na
Komni (1527 m), planine Govnjač, planine Na Kraju ter doline Gracija proti Bogatinskemu
sedlu (Vratca). Jugozahodni rob planote omejujejo vrhovi Spodnjih Bohinjskih gora, in
sicer: Mali in Veliki (Mahavšček) Bogatin, Vrh Škrli, Vrh Planje, Tolminski Kuk, Zeleni
vrh, Podrta gora in Vrh nad Škrbino.
Drugi del Komne se imenuje Lepa Komna, ki je sto metrov višje ležeča uravnava s
številnimi kraškimi depresijami. Lepa Komna je s Turškimi vratci povezana s Planino na
Kraju. Nad Lepo Komno se vzpenjajo vrhovi: Kraj Kala, Lanževica, Vrh Gracije in Srednji
vrh (Poljanec, 2003).
8.1.1. Reliefne poteze Komne
Relief Slovenije je rezultat kompleksnega in tudi zelo specifičnega geološkega in
geomorfološkega razvoja na geotektonskem območju Južnih Alp (Narava Slovenije, 2004).
Podobno velja tudi za Komno, kot planoto, ki je nastala s tektonskim dvigovanjem sredi
pliocena. Že prej narinjeno zemeljsko zgradbo je tektonika dvignila in ponekod razlomila,
tam, kjer so ostale uravnane površine v apnencu, pa so nastale visoke planote in
visokogorski podi. V pleistocenu pa se je površje še preoblikovalo zaradi povečanega
mehaničnega preperevanja površinskih kamnin v času ledenih in medledenih dob. Na
širšem območju Komne je površje prekrival Bohinjski ledenik, ki je ob umiku pustil
različne površinske oblike (ledeniško jezero, U-dolina, morene) (Gams, 1996).
Za Komno je značilno uravnano kraško površje s številnimi kraškimi depresijami, večjih in
manjših dimenzij. Kotanje so med seboj ločene s hrbti, ki so ponekod skalnati. Na nekaterih
pobočjih vrtač in na slemenih je razkrita matična podlaga, ki jo gradi skladoviti
dachsteinski apnenec s plastmi in vložki dolomita (Osnovna geološka karta, 1986). Poleg
precej globokih vrtač in nekaj udornic je v jamarskem katastru registriranih 24 jam, do
globine 109 metrov (Gams, 2004).
Zaradi vodoprepustnosti karbonatnih kamnin na površju Komne ni površinske rečne mreže.
Planotast relief s številnimi kraškimi depresijami ugodno vpliva na zadrževanje jezer
hladnega zraka in nastanek izrazitih temperaturnih obratov. Zato so podnebne značilnosti
Komne močno odvisne od tamkajšnjega reliefa.
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Karta 2: Reliefna karta Komne in okolice

8.1.2. Podnebje Komne
Komna se nahaja na severozahodu Slovenije in spada med najbolj namočena območja.
Jugozahodne zračne mase iznad Sredozemlja prinašajo vlago, ki se v obliki padavin sprošča
na orografskih pregradah Spodnjih Bohinjskih gora. To območje je z vidika klimatskega
dogajanja izredno pestro, saj prihaja do mešanja sredozemskih in alpskih zračnih mas.
Komna ima specifično podnebje, saj se nahaja v gorskem svetu, kjer so vremenski vplivi
bolj izraziti. Poleg osnovnih klimatskih dejavnikov, ki vplivajo na podnebne značilnosti
Komne, je odločilni dejavnik lokalnega podnebja relief. Planotasto uravnano površje s
številnimi depresijskimi oblikami – mrazišči, predstavlja dobre pogoje za intenzivno
ohlajanje zraka. V mraziščih se pojavlja izrazit temperaturni obrat, v katerem je
temperatura zraka na dnu precej nižja kot izven mrazišč.
Razlaga in predstavitev temperaturnih razmer v mraziščih sledi v nadaljnjih poglavjih. Za
splošno predstavitev podnebja na Komni sem uporabil podatke s padavinske postaje, ki je
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bila postavljena pri Domu na Komni, vendar je prenehala delovati v sezoni 1982/83. V
svojem več kot tridesetletnem delovanju je beležila količino padavin, višino snega in
temperaturo zraka. V obdobju 1961–1990 je povprečna mesečna temperatura najtoplejšega
meseca znašala 12,4 °C (julij), najhladnejšega pa –4,0 °C (januar) (Klimatografija
Slovenije, 1995). Iz teh podatkov je razvidno, da ima Komna podnebje nižjega gorskega
sveta, za katerega je značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega meseca manj kot
–3 °C, najtoplejšega pa več kot 10 °C. Takšne razmere so na širšem območju Komne do
nadmorske višine 1800 ali 1900 metrov. Vrhovi Spodnjih Bohinjskih gora, ki obkrožajo
Komno in dosegajo nadmorsko višino okrog 2000 metrov pa imajo podnebje višjega
gorskega sveta, kjer povprečna temperatura najtoplejšega meseca ne presega 10 °C. Greben
Spodnjih Bohinjskih gora ima v klimatskem smislu veliko vlogo, saj predstavlja orografsko
pregrado za zračne mase, ki prihajajo z zahoda in jugozahoda. Zaradi tega je omenjeno
območje Bohinjskih gora in Komne eno izmed najbolj namočenih krajev pri nas, kjer
prevladuje submediteranski padavinski režim z viškom v jeseni (Ogrin, 2002).
Povprečna letna količina padavin v obdobju 1961–1990 znaša 2934 mm, največ padavin je
bilo izmerjenih leta 1965, 3863 mm, najmanj pa leta 1983, 1689 mm (Klimatografija
Slovenije, 1995). Prav tako je bil leta 1983 dosežen tudi temperaturni maksimum, ko je
povprečna temperatura julija znašala 15,9 °C (Klimatografija Slovenije, 1995). Podobno
podnebje kot je na Komni, je tudi na območju Vogla, kjer se danes nahaja najbližja
primerljiva meteorološka postaja. V obdobju 1961–1990 je bila povprečna letna količina
padavin na Voglu 3077 mm. Podobnost med postajo na Komni in Voglu se kaže tudi pri
temperaturah zraka (Klimatografija Slovenije, 1995).
8.2. PREDSTAVITEV GLAVNIH MRAZIŠČ NA KOMNI
Mrazišča na Komni igrajo pomembno vlogo pri razlagi podnebja Komne. Konkavne oblike
na površju Komne so primerne za nastanek temperaturnih obratov in v njih se pogostokrat
tvorijo jezera hladnega zraka. Na območju Komne je število mrazišč precejšne, zato je
njihovo proučevanje in poznavanje temperaturnih razmer pomembno pri razlagi lokalnega
podnebja. V sedmih mraziščih na Komni potekajo tudi meritve temperature zraka.
Vsakemu izmed njih so določene naslednje značilnosti: zračna oddaljenost od neke
markantne točke (vrh, koča), določen položaj v državnem koordinatnem sistemu,
nadmorska višina dna, globina, premer, površina, temperaturni minimum, začetek meritev.
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Karta 3: Mrazišča na Lepi Komni
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Karta 4: Mrazišča na Spodnji Komni
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8.2.1. Mrazišče Luknja
Mrazišče ima obliko vrtače večjih dimenzij, ki leži v bližini Doma na Komni (1527 m).
Vidno je s poti proti Planini Govnjač in proti Planini na Kraju. Najprimernejši dostop v
mrazišče je speljan po zapuščeni poti, ki se odcepi s poti na Planino na Kraju.
Pobočja so v severnem delu položnejša, drugod pa strma s posameznimi skoki in manjšimi
grapami. Večinoma jih porašča ruševje, na prisojnih delih pa so prisotne tudi posamezne
smreke, ki proti dnu dosegajo vse manjše višine. Na južnih pobočjih se pojavljajo
posamezni macesni. Dno je travnato z nekaj skupin ruševja; veliko je rumenega svišča oz.
košutnika. Zaradi konkavne oblike mrazišča se v njem nahaja pobočni material. Prst na dnu
je precej globoka, na robovih pa dokaj plitva. Matična podlaga je skladoviti dachsteinski
apnenec s plastmi in vložki dolomita (Osnovna geološka karta, 1986).
Okoliški planotast svet dosega nadmorske višine med 1500 in 1600 metri. Merilno mesto se
nahaja prav na dnu sredi travnate uravnave, kjer je postavljena merilna hišica z merilnimi
napravami.
Zračna oddaljenost: 400 m zahodno od Doma na Komni
Položaj po Gauss-Krügerjevih koordinatah: Y = 5 405 467, X = 5 127 350
Nadmorska višina dna: 1430 m
Globina: 55 m
Premer: 430 m × 370 m (SZ-JV in SV-JZ)
Površina: 13,5 ha
Faktor vidnega neba (približna vrednost): 0,87
Začetek meritev: december 2005
Tmin: –40,0 °C (25. 1. 2006)
Karta 5: Mrazišče Luknja
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Slika 16: Mrazišče Luknja, kot ga vidimo s poti na Planino na Kraju

Foto: Sinjur, 2005

8.2.2. Mrazišče Planina Govnjač
Planina Govnjač je večja opuščena planina na Spodnji Komni, ki leži vzhodno od
Mahavščka (2008 m). Dostop od Doma na Komni poteka po ozki poti med ruševjem.
Dno mrazišča poraščajo planinske trave in ruševje. Zahodna in jugozahodna pobočja
mrazišča, ki hitro prehajajo proti grebenu Spodnjih Bohinjskih gora, so strma in skalnata.
Zaradi tega je lega mrazišča izrazito osojna, hkrati pa je dno mrazišča dobro zaščiteno pred
severnimi, zahodnimi in južnimi vetrovi. Proti vzhodu je Planina Govnjač bolj odprta in
položnejša. Prst je globoka do srednje globoka, z malo površinske kamnitosti. Matična
podlaga je karbonatni pobočni koluvij iz pliocena in pleistocena. Njegova skeletnost
preprečuje zastajanje površinske vode v tleh (Osnovna geološka karta, 1986).
Zračna oddaljenost: 1,1 km jugozahodno od Doma na Komni
Položaj po Gauss-Krügerjevih koordinatah: Y = 5 404 792, X = 5 126 578
Nadmorska višina dna: 1455 m
Globina: 70 m
Premer: 1200 m × 500 m (Z-V in S-J)
Površina: 52 ha
Faktor vidnega neba (približna vrednost): 0,89
Začetek meritev: december 2005
Tmin: –40,2 °C (25. 1. 2006)
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Karta 6: Mrazišče Planina Govnjač

Slika 17: Planina Govnjač je pozimi večinoma v senci

Foto: Trošt, 2006
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8.2.3. Mrazišče Mrzla Komna
Mrazišče se nahaja na Lepi Komni na območju vrtač in kraških depresij. Ime je dobilo po
izmerjeni najnižji temperaturi 2. 3. 2005 (−41,1 °C). Leži ob poti, ki vodi čez Lepo Komno
proti Planini Poljanici, natančneje, kjer se planinska pot iz lege v severnem pobočju
grebena med Gracijo in Lepo Komno prevesi v neizrazito vzpet svet stran od pobočja. Dno
je poraslo s travo in ruševjem. Matična podlaga je skladoviti dachsteinski apnenec s plastmi
in z vložki dolomita, ki ponekod gledajo na površje (Osnovna geološka karta, 1986).
Zračna oddaljenost: 2,1 km severozahodno od Doma na Komni
Položaj po Gauss-Krügerjevih koordinatah: Y = 5 404 221, X = 5 128 886
Nadmorska višina dna: 1592 m
Globina: 19 m
Premer: 120 m × 90 m (V-Z in S-J)
Površina: 1,2 ha
Faktor vidnega neba (približna vrednost): 0,91
Začetek meritev: marec 2005
Tmin: –41,7 °C (25. 1. 2006)
Karta 7: Mrazišče Mrzla Komna
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Slika 18: Mrazišče Mrzla Komna

Foto: Ortar, 2008

8.2.4. Mrazišče Planina Poljanica
Planina Poljanica je opuščena planina na območju Lepe Komne. V dnu mrazišča se nahaja
več manjših reliefnih udorin, kar je posledica kraške matične podlage. Skladoviti
dachsteinski apnenec s plastmi in vložki dolomita, ki ponekod gledajo na površje, je
vodoprepusten, zato je prst v mrazišču precej plitva in revna (Osnovna geološka karta,
1986). Površje je poraslo s travo in posameznim ruševjem, ki se proti robovom mrazišča
združuje v večje zaplate.
Zračna oddaljenost: 2,1 km vzhodno od Lanževice (2003 m)
Položaj po Gauss-Krügerjevih koordinatah: Y = 5 404 218, X = 5 129 220
Nadmorska višina dna: 1594 m
Premer: 500 x 400 (Z-V in S-J)
Površina: 20 ha
Globina: 26 m
Začetek meritev: 19. 8. 2006
Tmin: –26,5° C (11. 12. 2006)
Opomba: Merili smo od 19. 8. 2006 do 22. 4. 2007, vendar smo z meritvami prenehali
zaradi številnih motenj v sicer stabilni zračni masi. Prihajalo je namreč do vdorov hladnega
pobočnega zraka. Zaradi izrazite asimetričnosti okoliških pobočij in predvsem velikega,
strmega pobočja na severni strani, dolnik pridobi večjo hitrost in občasno povzroči mešanje
ter odstranitev hladnega zraka.

49

Karta 8: Mrazišče Planina Poljanica

Slika 19: Planina Poljanica

Foto: Trošt, 2006
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8.2.5. Mrazišče Kraj Kala
Mrazišče se nahaja na severozahodnem delu Lepe Komne pod južnim vznožjem Kraj Kala
(1855 m). Dostopno je preko Planine Poljanice ali s Planine na Kalu. Dno mrazišča
poraščajo trave, na pobočjih pa prevladuje ruševje. Relief na širšem območju je razgiban,
saj ga gradijo vzpete in konkavne površinske oblike. Mrazišče se nahaja v eni izmed
kraških depresiji, ki je ovalne oblike.
Zračna oddaljenost: 600 m jugozahodno od Kraj Kala (1855 m)
Položaj po Gauss-Krügerjevih koordinatah: Y = 5 404 324, X = 5 129 451
Nadmorska višina dna: 1598 m
Premer: 200 x 180 m (Z-V in S-J)
Globina: 25 m
Površina: 3,6 ha
Začetek meritev: 15. 7. 2007
Tmin: –32,5° C (17. 2. 2008)
Opomba: Z 20. 7. 2008 smo prenehali z meritvami temperature zraka, kajti v mrazišču je
prihajalo do motenj pri ohlajanju zaradi vdora hladnega pobočnega zraka kot v mrazišču na
Planini Poljanici. Najnižje temperature v času meritev (eno leto) so bile v primerjavi z
drugimi mrazišči na Komni nekoliko višje.
Karta 9: Mrazišče Kraj Kala
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Slika 20: Mrazišče Kraj Kala

Foto: Ortar, 2008

8.2.6. Mrazišče Krošnja
Mrazišče se nahaja vzhodno od Planine Govnjač ob planinski poti, ki pelje v smeri proti
Voglu. Dno je poraslo s travo, obrobne dele pa porašča ruševje. Mrazišče je ovalne oblike
in ima precej strme robove, ki jih poraščajo posamezni macesni in smreke. Matično
podlago sestavljajo dachsteinski apnenci in vložki dolomita, dno mrazišča pa je nasuto s
karbonatnim gruščem, ki ponekod moli na površje (Osnovna geološka karta, 1986). Prst v
mrazišču je plitva.
Zračna oddaljenost: 1,3 km oddaljen od Planine Govnjač proti jugovzhodu
Položaj po Gauss-Krügerjevih koordinatah: Y = 5 406 338, X = 5 126 239
Nadmorska višina dna: 1448 m
Globina: 82 m
Premer: 1100 x 480 m (SZ-JV in SV-JV)
Površina: 44 ha
Začetek meritev: avgust 2006
Tmin: –33° C (17. 2. 2008)
Opomba: Z 20. 7. 2008 smo z meritvami temperature zraka prenehali, kajti minimalne
temperature so bile v primerjavi z mraziščem Planina Govnjač in Mrzla Komna nekoliko
višje.
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Karta 10: Mrazišče Krošnja

Slika 21: Mrazišče Krošnja

Foto: Trošt, 2006
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8.2.7. Mrazišče Snežna konta pod Škrbino
Mrazišče je dobilo ime po tem, da v njem sneg obleži do poznih poletnih mesecev. Precej
prostrana, konkavno oblikovana konta se nahaja severno od Vrha nad Škrbino. Robovi
mrazišča so porasli z ruševjem, dno poraščajo planinske trave, precejšna je tudi razkritost
površja, kjer apnenec moli na površje.
Zračna oddaljenost: 760 m severno od Vrha nad Škrbino
Položaj po Gauss-Krugerjevih koordinatah: Y = 5 406 594, X = 5 124 860
Nadmorska višina dna: 1546 m
Globina: ~ 52 m
Premer: 600 x 310 m (Z-V in S-J)
Površina: ~ 18 ha
Začetek meritev: 23. 7. 2007
Tmin: –29,5 °C (2. 1. 2008)
Karta 11: Mrazišče Snežna konta
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Slika 22: Mrazišče Snežna konta pod Škrbino

Foto: Ortar, 2007
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8.3. TEMPERATURNE RAZMERE V MRAZIŠČIH NA KOMNI LETA 2007
V mraziščih na Komni potekajo meritve temperature zraka v posebno izdelanih zimskih in
letnih zaklonih, v katerih se nahajajo merilni inštrumenti. Meritve v mrazišču Luknja pa
potekajo v meteorološki hiški, ki ustreza zahtevam Svetovne meteorološke organizacije.
Zaradi tega sem v diplomskem delu za prikaz in razlago temperaturnih razmer v mraziščih
uporabil podatke iz mrazišča Luknja. Podatki o temperaturi zraka so povsem primerljivi s
tistimi, ki jih beležijo meteorološke postaje v mreži ARSO. Pri analizi in razlagi
temperaturnih razmer sem za osnovo izbral meteorološko postajo na Voglu in glede na njo
primerjal podatke s postaj na Komni. Meteorološka postaja na Voglu se nahaja
jugovzhodno od Komne in severno od grebena Spodnjih Bohinjskih gora na 1535 m. n. m.
Postaja se nahaja na uravnanem površju in ne v reliefni depresiji, ki bi imela značilnosti
mrazišča. V neposredni bližini Doma na Komni pa smo prav tako izven mrazišča, na
dvignjenem in odprtem površju, postavili referenčno postajo Komna. Referenčna postaja
Komna je v letu 2007 beležila temperaturo zraka vsakih petnajst minut. Slabost te postaje je
temperaturno odstopanje v primerjavi s postajama na Voglu in v mrazišču Luknja, kjer
meritve potekajo v meteoroloških hiškah. Odstopanja so največja predvsem pri dnevnih
temperaturah (temperaturni maksimumi) ob sončnem vremenu, ko je vpliv zaklona na
izmerjene temperature registratorja največji. Vzrok temperaturnih odstopanj je v različnosti
materialov, obliki in prostornini zaklona oziroma meteorološke hiške. Zaradi tega so
dnevne temperature iz referenčne postaje na Komni manj natančne kot iz ostalih dveh
postaj. Vendar še vedno predstavljajo dober vpogled v temperature na Komni zunaj
mrazišč. Za analizo temperaturnih razmer izven mrazišča sem uporabil podatke iz
meteorološke postaje Vogel, podatke iz referenčne postaje Komna pa sem navedel za
primerjavo. Za analizo temperaturnih razmer v mraziščih na Komni pa sem uporabil
podatke iz mrazišča Luknja, zaradi zgoraj omenjene primerljivosti podatkov pridobljenih iz
meteorološke hiške.
Potrebno je omeniti tudi to, da je v mrazišču Luknja prišlo od 19. marca do 5. aprila 2007
do izpada podatkov. V tem obdobju je bila meteorološka hiška zaradi vetra podrta in
prekrita s snegom. Termometri so namesto temperature zraka merili temperaturo snega.
Zaradi tega sem podatke za mesec marec in april izločil iz nadaljnjih analiz. Za
razumevanje temperaturnih razmer v mraziščih je potrebno omeniti tudi to, da je bila zima
2006/2007 izredno mila, saj je bila povprečna temperatura zraka v primerjavi z obdobjem
1971-2000 za 2,4 °C višja (Ogrin, 2007). Kljub mili zimi pa so se v mraziščih nekajkrat le
pojavili ugodni pogoji za izrazito nočno ohlajanje in so temperature padle pod –30 °C.
Vendar v primerjavi z zimama 2004/2005 in 2005/2006, ko so temperature večkrat dosegle
−40 °C, je bila zima 2006/2007 dosti toplejša, saj takšnih minimumov nismo beležili
(Ogrin, 2007).
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8.3.1. Povprečne vrednosti
Grafikon 9 prikazuje povprečne mesečne temperature v letu 2007 na Voglu, na referenčni
postaji Komna in v mrazišču Luknja. Povprečne vrednosti prvih dveh postaj se bistveno ne
razlikujejo, saj je povprečna letna temperatura na Komni znašala 5,6 °C, na Voglu pa 5,5
°C. Razlika je torej 0,1 °C. V mrazišču Luknja pa je bila povprečna letna temperatura 3,7
°C, kar je za 1,8 °C manj kot je bila povprečna letna temperatura na Voglu.

Temperatura zraka (°C)

Grafikon 9: Povprečne mesečne temperature v letu 2007
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Preglednica 1: Povprečne mesečne temperature v letu 2007
postaja
meseci
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Povprečna letna T

referenčna
postaja Komna
0,4
-0,2
0,5
6,9
9,3
12,5
14,7
12,9
7,9
4,8
-0,3
-2,3
5,6

mrazišče
Luknja
-2,1
-2,6

8,0
11,4
12,1
12,2
5,9
1,4
-2,2
-7,2
3,7

meteorološka
postaja Vogel
0,6
-0,2
0,4
6,8
8,9
12,0
14,1
12,9
7,6
4,9
-0,1
-2,2
5,5

Avtor: Trošt, 2008
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Grafikon 10: Razlike v povprečnih mesečnih temperaturah med Voglom in mraziščem
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Preglednica 2: Razlike v povprečnih mesečnih temperaturah med Voglom in mraziščem
Luknja
mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

Razlike v povprečnih mesečnih
temperaturah Vogel-Luknja
-2,7
-2,4

-0,9
-0,6
-2,0
-0,7
-1,7
-3,5
-2,1
-5,0

Avtor: Trošt, 2008

Razlika v povprečni mesečni temperaturi med Voglom in mraziščem Luknja se je skozi leto
spreminjala. Iz grafikona 10 je razvidno, da je bila razlika v povprečni mesečni temperaturi
med Voglom in mraziščem Luknja največja decembra in je znašala –5 °C.
Januarja, februarja, julija, oktobra, novembra pa so se razlike gibale od –2 do –3,5 °C. V
ostalih mesecih v letu, z izjemo septembra, so bile razlike manjše od –1 °C. V oktobru in
decembru so bili v mrazišču pogostejši temperaturni obrati, zato so razlike v povprečnih
mesečnih temperaturah tudi največje.
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Grafikon 11: Mesečno povprečje dnevne minimalne temperature v letu 2007
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Preglednica 3: Mesečno povprečje dnevne minimalne temperature v letu 2007
postaja
meseci
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Povprečna letna Tmin

referenčna
postaja Komna
-2,4
-2,7
-2,6
2,1
5,3
8,9
9,4
9,0
4,1
1,4
-3,0
-5,1
2,0

mrazišče
Luknja
-7,8
-9,6

1,2
5,2
2,8
3,6
-0,1
-3,7
-7,4
-11,8
-2,8

meteorološka
postaja Vogel
-2,7
-2,7
-2,0
2,8
5,5
8,4
10,0
9,6
4,2
1,8
-2,8
-4,8
2,3

Avtor: Trošt, 2008

Naslednja statistika, ki dobro prikaže nižje temperature zraka v mrazišču Luknja, je
mesečno povprečje dnevne minimalne temperature. V mrazišču Luknja je bila povprečna
letna vrednost –2,8 °C, na Voglu 2,3 °C, na Komni pa 2,0 °C. Razlika med mraziščem in
Voglom je torej –5,1 °C. Iz povprečnih mesečnih temperatur (grafikon 9) in mesečnih
povprečji dnevne minimalne temperature (grafikona 11) lahko vidimo, da je razlika pri
minimalnih temperaturah dosti večja. To pomeni, da se zrak v mrazišču bistveno bolj
ohladi in so minimalne temperature precej nižje kot izven mrazišča.
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Grafikon 12: Razlike v mesečnih povprečjih dnevne minimalne temperature med Voglom
in mraziščem Luknja
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Preglednica 4: Razlike v mesečnih povprečjih dnevne minimalne temperature med Voglom
in mraziščem Luknja
mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

Razlike v mesečnih povprečjih
dnevne minimalne temperature
Vogel-Luknja
-5,1
-6,9

-4,3
-3,2
-7,2
-6,0
-4,3
-5,5
-4,6
-7,0

Avtor: Trošt, 2007

Tudi razlike v mesečnih povprečjih dnevne minimalne temperature med mraziščem in
Voglom kažejo na to, da so minimalne temperature skozi celo leto v mrazišču dosti nižje
kot na Voglu. Največja razlika v mesečnih povprečjih dnevne minimalne temperature je
bila –7,2 °C julija in -7,0 °C decembra, najmanjša pa junija, ko je znašala –3,2 °C.
Omenjene razlike so vidne na grafikonu 12, iz katerega lahko povzamem, da so se v
mrazišču Luknja ustvarjala jezera hladnega zraka skozi celo leto, kar je vplivalo na
bistveno nižje minimume v primerjavi z okolico.
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Grafikon 13: Mesečna povprečja maksimalne dnevne temperature v letu 2007
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Preglednica 5: Mesečna povprečja maksimalne dnevne temperature v letu 2007
postaja
meseci
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Povprečna letna Tmax

referenčna
postaja Komna
4,2
4,0
5,1
12,9
15,1
17,3
20,4
18,3
13,2
9,5
3,7
1,7
10,5

mrazišče
Luknja
3,6
3,9

13,5
15,9
19,0
17,4
12,3
8,6
3,3
-1,7
9,6

meteorološka
postaja Vogel
4,0
2,9
3,5
11,6
12,7
15,2
18,3
16,9
12,0
8,8
2,9
1,2
9,1

Avtor: Trošt, 2008

Iz grafikona 13 je vidno, da so v mrazišču Luknja temperaturni maksimumi skoraj enaki
tistim, izmerjenim na Voglu in na Komni. Povprečna letna maksimalna temperatura v
mrazišču Luknja je bila 9,6 °C, na Komni 10,5 °C in na Voglu 9,1 °C. Iz teh vrednosti je
razvidno, da je povprečna letna maksimalna temperatura v mrazišču malenkost višja kot na
Voglu in za skoraj 1 °C nižja kot na Komni. Izstopa mesec december, v katerem je bila
povprečna maksimalna temperatura v mrazišču za 3 °C nižja kot na ostalih dveh postajah.
V tem mesecu se temperaturni obrati tekom dni niso povsem razkrojili in posledično so bili
temperaturni maksimumi v mrazišču precej nižji v primerjavi z okolico, kjer temperaturni
obrat ni bil prisoten.
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Grafikon 14: Razlike v mesečnih povprečjih dnevne maksimalne temperature med Voglom
in mraziščem Luknja
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Preglednica 6: Razlike v mesečnih povprečjih dnevne maksimalne temperature med
Voglom in mraziščem Luknja
mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

Razlike v mesečnih povprečjih
dnevne maksimalne temperature
Vogel-Luknja
-0,4
1,0

0,8
0,7
0,7
0,5
0,3
-0,2
0,4
-2,9

Avtor: Trošt, 2008

Iz grafikona 14 je možno razbrati, da so bile povprečne mesečne maksimalne temperature v
sedmih mesecih (feb., maj, junij, julij, avg., sep., nov.,) v mrazišču Luknja višje kot na
Voglu. Nižje so bile le v januarju, oktobru in decembru. V teh treh mesecih so bili
temperaturni obrati pogostejši, izrazitejši in dolgotrajnejši, kar je vplivalo tako na nižje
minimalne kot tudi maksimalne temperature.
Vzrokov za višje maksimalne temperature v mrazišču je več: postaja v Luknji se nahaja
približno 100 m nižje kot postaja na Voglu in zaradi te višinske razlike so temperaturni
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maksimumi v mrazišču skoraj za 1 °C višji. Poleg višinske razlike, ki ima bistveno vlogo,
so vzroki višjih povprečnih maksimalnih temperatur tudi v oblikovanosti in slabši
prevetrenosti mrazišča ter naklonu pobočij, saj se je zrak v njem ob sončnem vremenu čez
dan bolj segrel, poleg tega pa je v zaprtem terenu čez dan večje neto sevanje kot na ravnini.
Konkavna oblika mrazišča pa je vplivala na to, da so bili vetrovi na dnu mrazišča šibkejši
in posledično se je zrak dalj časa zadrževal v mrazišču ter se bolj segrel. Zračna masa se v
mrazišču zaradi slabše prevetrenosti ni zamenjala tako hitro, kot bi se izven mrazišča na
uravnanem reliefu, zato so bile maksimalne temperature v mrazišču višje v primerjavi z
okolico.
8.3.2. Temperaturne amplitude
Za mrazišče Luknja je v jasnih in mirnih dneh značilen velik dnevni temperaturni hod. Iz
grafikona 15 lahko opazimo, da je mesečno povprečje dnevne temperaturne amplitude v
mrazišču Luknja skozi celo leto precej večje kot na Voglu.
Grafikon 15: Mesečno povprečje dnevne temperaturne amplitude v mrazišču Luknja in na
postaji Vogel v letu 2007
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Preglednica 7: Mesečno povprečje dnevne temperaturne amplitude v mrazišču Luknja v in
na Voglu v letu 2007
postaja
meseci
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Povprečna letna T amp.

mrazišče
Luknja
11,4
13,5

12,2
10,8
16,2
13,8
12,5
12,3
10,7
10,2
12,4

meteorološka
postaja Vogel
6,6
5,6
5,5
8,8
7,2
6,8
8,3
7,4
7,9
7,0
5,7
6,0
6,9

Avtor: Trošt, 2008

Mesečno povprečje dnevne temperaturne amplitude za leto 2007 je bilo na Voglu 6,9 °C, v
mrazišču Luknja pa 12,4 °C. Razlika je torej 5,5 °C, kar dokazuje, da je temperaturna
dinamika v mrazišču Luknja, v primerjavi z Voglom, večja. Mesec z največjo temperaturno
amplitudo v mrazišču Luknja je bil julij, v katerem je znašalo mesečno povprečje dnevne
temperaturne amplitude 16,2 °C. V tem poletnem mesecu je bila v devetih dneh minimalna
dnevna temperatura pod 0 °C. Maksimalna temperatura pa je v istem mesecu v trinajstih
dneh presegla 20 °C. Na Voglu je bil mesec z največjo temperaturno amplitudo april, ko je
ta znašala 8,8 °C. Dodatni dokaz, da so bile v mrazišču Luknja v proučevanem letu prisotne
velike temperaturne amplitude, so zabeležene absolutno največje temperaturne amplitude.
To prikazujejo rumene pike na grafikonu 15, ki močno odstopajo od povprečnih vrednosti.
Za primerjavo so prikazane tudi absolutno največje temperaturne amplitude na Voglu.
Absolutno največja temperaturna amplituda v letu 2007 v mrazišču Luknja je bila 30.
januarja in je znašala 30,5 °C. Na Voglu pa je bila 15,3 °C in sicer 7. septembra. Iz
obravnavanih temperaturnih amplitud lahko povzamem, da se je v mrazišču Luknja ob
jutrih močno ohladilo in so bili minimumi v primerjavi z Voglom bistveno nižji.
Maksimalne temperature pa so dosegle ali celo presegle vrednosti, ki so bile zabeležene na
Voglu. Velike razlike med najnižjimi in najvišjimi temperaturami pa poudarjajo sposobnost
ohlajanja in ogrevanja zraka v mrazišču, zaradi katerega so mrazišča posebnost.
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8.3.3. Absolutni minimumi
Iz celoletnega niza podatkov sem prikazal absolutno najnižje vrednosti za vsak posamezen
mesec. Kljub izpadu podatkov v marcu in aprilu, sem v grafikonu 16 prikazal absolutne
minimume za ta dva meseca. Kajti s primerjavo absolutnih minimumov v marcu in aprilu iz
ostalih mraziščih na Komni sem ugotovil, da so se ti zvrstili pred oziroma po obdobju
izpada podatkov.
Grafikon 16: Absolutni minimumi v letu 2007
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Preglednica 8: Absolutni minimumi v letu 2007
postaja
meseci
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

referenčna
postaja Komna
-13
-7
-12,5
-2,5
0
4,5
1
2,5
0
-4,5
-11,5
-14,5

mrazišče
Luknja
-30,5
-23
-15,5
-8,5
-5
0
-2,5
-3,5
-6
-10,5
-21,5
-21,5

meteorološka
postaja Vogel
-11,5
-7,1
-8,5
-3,2
-0,7
4,7
1,2
4,2
-1,3
-5,5
-8,5
-12,8

Avtor: Trošt, 2008
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Absolutni minimumi so bili pričakovano najnižji v mrazišču Luknja. V januarju je bila na
Voglu najnižja temperatura –11,5 °C, na referenčni postaji Komna –13 °C in v mrazišču
Luknja –30,5 °C. Do takšnega spusta temperature lahko pride samo v mraziščih, kjer
veljajo drugačni pogoji kot zunaj njih. Iz grafikona 16 je tudi razvidno, da so se velike
razlike v absolutno najnižjih temperaturah pojavljale čez vse leto in so bili absolutni
minimumi v Luknji povprečno od 5 do 10 °C, v januarju celo 19 °C, nižji kot na ostalih
dveh postajah. Mrazišče Luknja po vseh minimalnih temperaturah izmerjenih leta 2007,
tako povprečnih, kot absolutnih, močno presega vrednosti na Voglu in na referenčni postaji
na Komni. Tudi v juniju, juliju in avgustu so bile temperaturne razmere v mraziščih
povsem drugačne kot na Voglu in na Komni. V vseh treh poletnih mesecih so temperature
v štirinajstih dneh padle pod 0° C. V juliju, ki je bil najtoplejši mesec je temperatura padla
pod ledišče v devetih dneh, v avgustu pa v petih dneh. Absolutni minimum poletja je bil
izmerjen 1. avgusta in je znašal –3,5 °C. Po vseh teh hladnih jutrih so sledili topli dnevi s
temperaturo višjo od 22 °C. Takrat so bile tudi temperaturne amplitude med jutranjimi
minimumi in dnevnimi maksimumi velike, saj so v sedemnajstih dneh presegale 20 °C.
8.3.4. Temperaturni hodi v letu 2007
S sistematičnimi meritvami, ki so beležile temperaturo zraka na referenčni postaji Komna
in v mrazišču Luknja, sem dobil temperaturni hod za leto 2007. Iz pridobljenih podatkov
lahko razberem različne temperaturne vrednosti (minimalne, maksimalne, povprečne).
Poleg tega pa lahko določim, koliko mrzlih dni je bilo v letu 2007. Mrzel dan je tisti dan, v
katerem je minimalna temperatura nižja od –10 °C. Na Komni je bilo takšnih dni 6, na
Voglu prav tako 6, v mrazišču Luknja pa kar 59. Največ mrzlih dni je bilo v decembru (18),
sledita februar (14) in januar (12).

T e m p e r a tu ra z ra k a (°C )

Grafikon 17: Temperaturni hod v letu 2007 ob 7h
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Grafikon 17 prikazuje letni hod temperature zraka ob 7. uri zjutraj na vseh treh postajah.
Nadaljnji izračuni se nanašajo na temperaturo zraka ob 7h. Povprečna temperatura januarja
in februarja je na referenčni postaji na Komni znašala –1,0 °C, na Voglu –0,4 °C, v
mrazišču pa –5,1 °C. Te temperaturne razlike so na grafikonu 17 dobro vidne, saj rumena
krivulja dosega precej nižje vrednosti, nekajkrat celo pod –20 °C. Za spomladanske mesece
bi bila primerjava povprečnih temperatur nepravilna, saj je v marcu in aprilu prišlo do
izpada podatkov. Za poletje pa so bila značilna večja temperaturna nihanja zaradi
prevladujočega mirnega in lepega vremena, močnega sonca in že omenjenih lastnosti
ogrevanja v mraziščih. Povprečna temperatura za meteorološko poletje 2007 je na postaji
na Komni znašala 10,1 °C, na Voglu 12,5 °C in v mrazišču le 5,3 °C. Razlike v povprečnih
temperaturah jeseni so bile manjše kot poleti, v prvem zimskem mesecu pa so se te razlike
povečale.
Grafikon 18: Temperaturni hod v letu 2007 ob 14h
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Grafikon 18 prikazuje letni hod temperature ob 14h. Kot je razvidno iz grafikona, so bile
dnevne temperature v mrazišču precej podobne tistim na Voglu, povprečna letna
temperatura ob 14h je bila na Voglu 7,4 °C, v mrazišču pa 8,1 °C. Niz z referenčne postaje
na Komni ni prikazan zaradi občutnega vpliva zaklona na meritve ob tej uri dneva.
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T em p eratu ra zraka (°C )

Grafikon 19: Temperaturni hod v letu 2007 ob 21h
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S temperaturnega hoda ob 21 h (grafikon 19) je razvidno, da so bile največje razlike med
mraziščem in drugima dvema postajama v mesecu januarju, februarju in v novembru ter
decembru. Povprečna temperatura ob 21h prvih dveh mesecev je bila na Voglu –0,1 °C, v
mrazišču pa –2,8 °C. V zadnjih dveh mesecih pa je bila povprečna temperatura na Voglu –
1,7 °C in v mrazišču –5,3 °C. Iz teh vrednosti je razvidno, da se zvečer zrak bolj ohladi v
mrazišču kot na Voglu. Temperaturne razlike zjutraj in zvečer so v zimskem času večje
zaradi vpliva snežne odeje, ki okrepi temperaturni obrat. Poleg tega pa so dnevi krajši in se
ohlajanje začne prej kot poleti in se v daljših nočeh zrak bolj ohladi.
8.4. POSEBNA TEMPERATURNA STANJA V MRAZIŠČIH NA KOMNI
V času štiriletnih meritev temperature zraka v mraziščih na Komni je prišlo do nekaj
vremenskih situacij z izjemno nizkimi temperaturami in situacij s posebej nenavadnim
temperaturnim hodom, ki v večjem delu Slovenije praktično ni možen. Takšna
temperaturna stanja so bila posledica mnogih dejavnikov, ki so vplivali na stanje vremena
nad širšim območjem Komne.
8.4.1. Temperaturni hod v obliki črke U
V mraziščih na Komni, predvsem v zimskih mesecih, prihaja do izrazitega temperaturnega
obrata. Časovni potek ohlajanja v mraziščih oziroma temperaturni hod je odvisen od
številnih dejavnikov, ki delujejo v nekem časovnem obdobju.
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Temperatura zraka (°C)

Grafikon 20: Temperaturni hod v obliki črke U v mrazišču Kraj Kala (19.-20. 12. 2007)
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Grafikon 20 prikazuje značilni temperaturni hod v obliki črke U. Pri takšnem načinu
ohlajanja zraka gre za precej hitro padanje temperature v večernih urah, nato je večji del
noči temperatura dokaj stalna, zjutraj pa se hitro dvigne. Primer takšnega temperaturnega
hoda je bil z 19. na 20. december 2007 v mrazišču Kraj Kala, kar je prikazano na grafikonu
20.
8.4.2. Rekordni temperaturni minimumi
V januarju 2006 je nad Slovenijo prišel hladen zrak z vzhoda, ki se je nato v mraziščih
močno ohladil. Tako kot v mraziščih drugod po Sloveniji, so bile v omenjenem mesecu tudi
v mraziščih na Komni zabeležene najnižje temperature.

Temperatura zraka (°C)

Grafikon 21: Dnevne minimalne temperature januarja 2006 v mraziščih na Komni
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Na grafikonu 21 so prikazane dnevne minimalne temperature za mrazišča Luknja, Planino
Govnjač, Mrzla Komna in za meteorološko postajo Vogel. Iz grafikona so razvidna štiri
hladnejša obdobja: prvo od 2. do 5., drugo od 8. do 17., tretje od 18. do 22., v četrtem
obdobju od 24. do 26. januarja pa je bilo najhladneje. Povprečna mesečna temperatura v
mrazišču Luknja je znašala –10,2 °C, na Planini Govnjač –14,2 °C, v Mrzli Komni –13,6
°C in na Voglu –4,5 °C. Najnižja vrednost je bila v mrazišču Planina Govnjač. Vzrok temu
je njegova velikost in senčna lega, ki sta vplivali na ohranjanje izrazitega večdnevnega
temperaturnega obrata, kar je vplivalo na povprečno nižje temperature v mesecu. Glede
sposobnosti ohlajanja pa je mrazišče Mrzla Komna vodilna, kar je opazno tudi iz grafikona
21. Minimalne vrednosti so najnižje prav v tem mrazišču. To dokazuje tudi mesečno
povprečja dnevne minimalne temperature, ki znaša v mrazišču Mrzla Komna –21,5 °C, na
Planini Govnjač –21,0 °C, v Luknji –18,5 °C in na Voglu –7,2 °C. Iz grafikona 21 je tudi
razvidno, da se dnevne minimalne temperature v mrazišču Planina Govnjač in Mrzla
Komna bistveno ne razlikujejo, med tem ko so temperature v mrazišču Luknja nekoliko
višje, predvsem v prvem in drugem hladnejšem obdobju. Poleg tega, da je bil januar 2006
najhladnejši mesec v času, od kar potekajo meritve, je bila 25. januarja zabeležena tudi
absolutno najnižja temperatura v mrazišču Mrzla Komna, in sicer –41,7 °C. Istega jutra je
tudi v mrazišču Planina Govnjač in Luknja temperatura padla do –40 °C. Ob tistem času je
temperatura na Voglu znašala –14,5 °C, kar je več kot 25 °C topleje kot v omenjenih
mraziščih. Vsekakor lahko rečem, da so bile temperaturne razmere ob januarskih
ohladitvah ekstremne, kajti tako nizkih vrednosti v Sloveniji pred tem še nismo izmerili
nikjer.
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Grafikon 22: Dnevne maksimalne temperature januarja 2006 v mraziščih na Komni
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Izredno zanimiv je tudi potek maksimalne temperature v mraziščih Planina Govnjač in
Mrzla Komna v primerjavi z Voglom (grafikon 22). V prvih in zadnjih dneh januarja 2006
so bile maksimalne temperature v obeh mraziščih nekaj stopinj Celzija višje kot na Voglu.
Potem pa sledi obdobje 8 dni od 9. do 16. januarja, ko je bilo izredno mrzlo vreme v
mraziščih, saj maksimalne temperature niso presegle –20 °C. V mrazišču Planina Govnjač
je bila 12. januarja najvišja temperatura samo –29,8 °C, dan kasneje pa –29 °C. V mrazišču
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Mrzla Komna je bil dnevni maksimum 13. januarja nekoliko višji, ampak še vedno samo –
22,4 °C. Izredno nizke maksimalne vrednosti so bile zabeležene tudi na dan rekordnih
vrednosti 25. 1. 2006, ko se je v mrazišču Planina Govnjač najvišja temperatura dvignila
samo do –27,2 °C, v Mrzli Komni pa do –19,8 °C.
Te temperature vsekakor spadajo v skupino rekordnih vrednosti, ki povedo, da so mrazišča
na Komni območja, kjer se ob primernih pogojih za ohlajanje temperatura lahko spusti do –
40 °C ali manj.
8.4.3. Večdnevni močan temperaturni obrat
V mrazišču Planina Govnjač je bil med 9. in 16. januarjem 2006 izrazit temperaturni obrat.
Temperatura na dnu mrazišča je v teh dneh nihala med –23 in –36 °C. Zunaj mrazišča pa so
bile temperature višje za 20 do 25 °C. Štirikrat je bila temperaturna razlika med dnom
mrazišča in izven njega večja kot 31 °C.
Grafikon 23: Izrazit sedemdnevni temperaturni obrat v mrazišču Planina Govnjač
(9.-16.1.2006)
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Primerjava temperatur je vidna na grafikonu 23, kjer modre pike predstavljajo temperaturo
ob 7h, 14h in 21h na postaji Vogel, rdeča krivulja pa prikazuje potek temperatur v mrazišču
Planina Govnjač. Jezero hladnega zraka z izrazitim temperaturnim obratom, ki je sedem dni
vztrajal v mrazišču Planina Govnjač, je povzročil, da je bila povprečna temperatura tega
obdobja –30,5 °C. Temperaturni obrat je bil tako intenziven, da je bila minimalna
temperatura –36,4 °C, najvišja pa –23,2 °C. Vzrokov, da je prišlo do takšnega večdnevnega
temperaturnega obrata oziroma do zadrževanja hladnega zraka v mrazišču Planina Govnjač,
je več. Poleg vremenskih pogojev kot so: anticiklonalno vreme, snežna odeja, mirno
ozračje, je imela pomembno vlogo nizka relativna vlažnost zraka. Od nje je odvisno,
kakšna bo neto bilanca sevanja tal iz dna mrazišča, oziroma kakšna bo intenzivnost
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ohlajanja zraka. K dolgotrajnosti in stabilnosti temperaturnega obrata pa je vplivala tudi
oblika, lega in razsežnost mrazišča. Mrazišče Planina Govnjač je v primerjavi z ostalimi
mrazišči na Komni največje po površini in prostornini ter najdlje v senci. Visok greben
Spodnjih Bohinjskih gora pa zapira obzorje na jugu, jugozahodu in zahodu, zato sonce
pozimi kar nekaj tednov ne posije v dno mrazišča in ne razkroji jezera hladnega zraka.
8.4.4. Vdor vetra v času temperaturnega obrata
Pri ohlajanju zraka v mraziščih lahko pride do motenj, ki jih povzročita veter ali oblačnost.

Temperatura zraka (°C)

Grafikon 24: Vdor vetra v času temperaturnega obrata v mraziščih Luknja in Kraj Kala
(25.-26. 12. 2008)
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Na grafikonu 24 je prikazan potek temperature 25. in 26. januarja 2008 v mrazišču Kraj
Kala in mrazišču Luknja. Grafikon predstavlja potek temperature ob vdoru vetra v času
temperaturnega obrata. Modra krivulja, ki prikazuje temperaturo zraka v mrazišču Luknja,
poteka povsem značilno, rdeča krivulja pa po enakomernem spustu začne nihati. Iz tega je
razvidno, da je bil v obeh mraziščih prisoten močan temperaturni obrat, ki pa je v mrazišču
Kraj Kala razpadel, oziroma se razgradil. Vzrok temu razkroju temperaturnega obrata in
dvigu temperature je bil veter iz prostega ozračja, ki je bil dovolj močan, da je izpodrinil
hladnejši zrak na dnu mrazišča. Veter je pihal od 2h do 4h, kar je na grafikonu 24 vidno kot
hiter dvig temperature. Med 4h in 7h je veter oslabel in temperatura v mrazišču je strmo
padala. Nato je veter ob 7 h ponovno povzročil dvig temperature in povsem razbil jezero
hladnega zraka.
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8.4.5. Moteno nočno ohlajanje
Grafikon 25: Moteno nočno ohlajanje v mrazišču Planina Poljanica (1.-2. 9. 2006)
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Naslednji primer, ki kaže motnje pri nočnem ohlajanju zraka v mrazišču, je prikazan na
grafikonu 25. Ohlajanje zraka v noči s 1. na 2. september 2006 v mrazišču Planina
Poljanica je bilo moteno zaradi pobočnega vetra. Veter se spušča ob pobočju navzdol proti
dnu mrazišča in vpliva na nestabilnost temperaturnega obrata. Na grafikonu 25 je to vidno
kot nenadni dvig in spust temperature. V nočnem času od 20h do 6h se je temperatura
dvakrat dvignila in dvakrat spustila za 10 °C. Vzrok takšnemu nihanju temperature je bil
vdor vetra s pobočij, ki je premešal zrak na dnu mrazišča.
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8.4.6. Hitra ohladitev ob jutranji razjasnitvi
Ob jasnem vremenu se intenzivno ohlajanje zraka v mraziščih začne okoli Sončnega
zahoda, nadaljuje preko noči in zjutraj ustavi. Grafikon 26 predstavlja poseben primer
ohladitve zraka v mrazišču ob jutranji razjasnitvi.
Grafikon 26: Hitra ohladitev ob jutranji razjasnitvi v mrazišču Mrzla Komna (30. 12. 2005)
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V zgodnjih nočnih urah 30. decembra 2005 je nad mraziščem Mrzla Komna prevladovalo
oblačno vreme s temperaturo okrog –10 °C in temperaturni obrat ni bil prisoten. Okoli 5.30
se je razjasnilo in začelo se je hitro ohlajati. Kot je vidno iz grafikona 26, se je temperatura
hitro spustila do –35 °C. To kaže na veliko intenzivnost ohlajanja v mraziščih ob ugodnih
vremenskih pogojih. Seveda je bilo mrazišče tudi ves čas v senci.
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8.4.7. Hitra ohladitev ob razjasnitvi čez dan
Kot sem že omenil, je dinamika ohlajanja zraka v mraziščih še posebej izrazita ob jasnih
nočeh. Toda v mraziščih se lahko tudi čez dan močno ohladi, kar dokazuje grafikon 27.
Grafikon 27: Hitra ohladitev ob razjasnitvi čez dan v mrazišču Snežna konta (19. 11. 2007)
2
0

Temperatura zraka (°C)

-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

Čas
mrazišče Snežna konta

referenčna postaja na Komni

Avtor: Trošt, 2008

V mrazišču Snežna konta se je 19. novembra 2007 v zmerno topli, a suhi zračni masi po
razjasnitvi čez dan hitro ohladilo. Iz grafikona 27 je razvidno, da je temperatura na
referenčni postaji Komna od jutra do 14h postopoma naraščala, potem pa do večera padla
do −5 °C. Povsem drugačen je bil temperaturni potek v mrazišču Snežna konta. Do 10h je
bilo vreme oblačno, potem pa se je razjasnilo in temperatura je v mrazišču hitro padla do –
14 °C zgodaj popoldne. Od 13h do 14h je bilo obdobje enourne oblačnosti in takrat se je
temperatura v mrazišču dvignila za 4 °C. Po razjasnitvi se je ohlajanje zraka nadaljevalo. V
tem delu leta je bilo mrazišče ves čas v senci.
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9. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem predstavil topoklimatsko vlogo mrazišč in razložil temperaturne
razmere v njih. Opisal sem dosedanje raziskave na področju mrazišč pri nas in v tujini.
Navedel začetke sistematičnega pridobivanja podatkov in omenil merilne inštrumente, s
katerimi merimo temperaturo zraka v mraziščih. Razložil sem tudi vzroke intenzivnega
ohlajanja zraka v mraziščih. Na podlagi pridobljenih podatkov sem za leto 2007 naredil
primerjavo temperaturnih razmer za mrazišče Luknja, meteorološko postajo na Voglu ter
referenčno postajo na Komni. Zastavil sem si tri delovne hipoteze. Prvo delovno hipotezo,
ki se glasi: Podatki iz merilnih inštrumentov, ki jih uporabljamo v mraziščih, so dovolj
zanesljivi in primerljivi s tistimi, ki jih dajejo samodejne meteorološke postaje (SMP) v
mreži Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), sem na podlagi rezultatov iz
testiranj o ustreznosti in zanesljivosti meritev z digitalnimi registratorji, potrdil.
Druga delovna hipoteza se glasi: Temperaturne razmere v mraziščih na Komni so
bistveno drugačne od tistih zunaj njih. Ugotovil sem, da so temperaturne razmere v
mraziščih na Komni povsem drugačne od razmer izven mrazišč. Hipotezo sem potrdil na
podlagi povprečnih temperatur, tako minimalnih kot maksimalnih, preko temperaturnih
amplitud, prikaza letnega temperaturnega hoda in ostalih grafikonov, ki nazorno
prikazujejo primerjave v temperaturnih razmerah v mraziščih in izven njih.
Tretja delovna hipoteza se glasi: Temperaturni obrat v mraziščih na Komni je odločujoč
dejavnik mikroklime mrazišč. Hipotezo sem potrdil, saj sem ugotovil, da je temperaturni
obrat v mraziščih odločujoč dejavnik za izredno nizke temperature. Pogosti in izraziti
temperaturni obrati v mraziščih vplivajo na mikroklimo teh območji.
Dosegel sem tudi cilje, ki sem si jih v diplomi zastavil. Kartografsko sem prikazal do sedaj
proučevana mrazišča v Sloveniji ter podrobneje opisal mrazišča na Komni. Intenzivnost in
hitrost ohlajanja zraka sem razložil na primeru nekaterih mrazišč na Komni, ki so z vidika
mikroklime mrazišč šolski primeri topoklime. V mraziščih na Komni temperatura zraka
pozimi večkrat pade pod −30 °C. Značilne so tudi velike temperaturne razlike, kar potrjuje
primer s 30. januarja 2007, ko je razlika med dnom in vrhom mrazišča znašala −30,5 °C.
Mnogo podatkov je na voljo, ki prikazujejo razmere v mraziščih. Med drugim sem v
diplomskem delu predstavil tudi nekaj posebnih temperaturnih potekov v mraziščih, ki so
se zvrstili v času dosedanjih meritev. Zabeležene rekordne vrednosti, dolgotrajni večdnevni
temperaturni obrati, obdobja hitrih in močnih ohladitev ob razjasnitvah, kažejo na veliko
intenzivnost ohlajanja v mraziščih ob ugodnih vremenskih pogojih.
Lahko bi rekel, da so mrazišča na Komni, od do sedaj evidentiranih, najhladnejša območja
v Sloveniji. V mrazišču Mrzla Komna je bila 25. januarja 2006 izmerjena najnižja
temperatura zraka v Sloveniji do sedaj, in sicer −41,7 °C (Ogrin in ost. 2006). Uradno
potrjen rekord je −34,5 °C na Babnem Polju, ki se je zgodil 15. in 16. februarja 1956
(Ogrin, Ogrin, 2005). Toda rekordne vrednosti v mraziščih na Komni dokazujejo, da so v
Sloveniji območja, kjer lahko prevladujejo še bolj ekstremne temperaturne razmere, kot na
kraških poljih. Ugotovili smo, da takšnih območji v Sloveniji ni malo, ravno nasprotno.
Površje alpskega in predalpskega sveta, dinarskega krasa, notranjskega podolja in nekaterih
drugih predelov v državi ima številne konkavne, vbočene oblike, ki delujejo kot mrazišča.
Z vidika geografije je to pomembno dejstvo, saj poznavanje podnebnih značilnosti mrazišč
prispeva k načinu in rabi teh območij. Kar se tiče kmetijske rabe v mraziščih, ki je tehnično
mogoča le na primeru kraških polj, predstavlja zgodnejši in pogostejši pojav slane spomladi
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in jeseni oviro oziroma slabost. V mraziščih, kjer so temperaturni obrati pogostejši,
uspevajo tiste rastlinske vrste, ki običajno rastejo na višjih nadmorskih višinah. To so
hladnoljubne vrste, ki so odporne na mraz in so temu tudi prilagojene. V primeru, da so
temperaturni obrati manj izraziti in redkejši, pa mrazišča lahko predstavljajo območje
kmetijskega obdelovanja, če relief to dopušča. Vendar so tveganja izpada pridelka tam
večja, nabor primernih kulturnih rastlin pa manjši.
Marsikatera mrazišča so v Sloveniji tudi poseljena. Z vidika poselitve in umeščanja novih
objektov v okolje je poznavanje temperaturnih razmer ključnega pomena. Pri prometni
infrastrukturi je potrebno poudariti dejstvo, da veliko cest v Sloveniji poteka čez lokalna
mrazišča, kjer so temperature, predvsem pozimi, bistveno nižje in se pojavlja poledica.
Poleg spolzkega cestišča se v nekaterih mraziščih pojavlja megla, ki dodatno poslabša
vozne razmere. Ugotovitev, kje vse potekajo ceste skozi mrazišča, bi pripomogla k večji
varnosti na cestah. Poznavanje temperaturnih razmer v mraziščih bi pripomoglo tudi v
gradbeništvu. Kajti številna mrazišča notranjskega podolja in Loškega potoka so poseljena.
Zato bi na teh območjih pri gradnji objektov morali upoštevati temperaturne razmere in
glede na to bi izbrali primeren izolacijski material. S tem bi bile toplotne izgube iz objektov
v okolico manjše in poraba energetskega vira za ogrevanje manjša.
Lokacije in številčnost mrazišč po Sloveniji postavljata pod vprašaj dosedanje temperaturne
karte, kajti omenjene karte so narejene na podlagi podatkov, ki jih nudi mreža merilnih
postaj ARSO. Teh postaj je zelo malo, izven kraških polj pa so skoraj vse zunaj jezer
hladnega zraka (na primer Katarina nad Ljubljano, Vojsko, Krvavec, Lisca,Vogel,
Kredarica, deloma je v jezeru hladnega zraka postaja Rudno polje, deloma tudi postaja
Rateče, povsem v hladnem zraku pa ležita postaji Babno Polje in Nova vas na Blokah).
Reprezentativnost teh kart je vprašljiva zaradi prevelikega posploševanja, saj bi bilo za
večjo natančnost potrebno zgostiti mrežo merilnih postaj, ki bi se nahajale tudi na
neposeljenih predelih in v mraziščih. Na takšen način bi lahko izdelali temperaturno karto
za Slovenijo, ki bi prikazovala razmere v mraziščih in ostalih območjih izrazitih in
pogostejših temperaturnih obratov. S tem bi prikazali delež površja v državi, kjer se
ustvarjajo jezera hladnega zraka. Teh pa zaradi geološke zgradbe ni malo. Dokaz tej trditvi
je tudi dejstvo, da novejša temperaturna karta Slovenije že vsebuje hladnejša območja od
okolice na notranjskih kraških poljih in planotah, mrazišč alpskega sveta pa ne upošteva.
Prenovljena karta bi služila različnim strokam, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora in
širjenjem poselitve na nova območja, predvsem pa bi bila bolj natančen odsev resničnega
stanja.
Poznavanje razmer v mraziščih bi lahko koristilo tudi pri raziskavah, pri katerih so
potrebne nizke temperature in velike temperaturne amplitude. Na primer pri testiranju
različnih materialov za odpornost na mraz in velike temperaturne spremembe (športna
oprema, alpinistična oprema, gradbeni materiali in tudi bolj specialni artikli, kot so baterije,
ure, itd.).
Navsezadnje je poznavanje mrazišč in njihovih značilnosti uporabno tudi za planince,
gornike in druge obiskovalce gora. Kajti v primeru prenočevanja na prostem je dobro
vedeti, katere lege niso primerne za to.
Z diplomskim delom sem posegel v dokaj neraziskano področje, kjer je potrebno še veliko
raziskati. Poznavanje mrazišč vsekakor daje geografiji in drugim strokam aplikativen
pomen, saj naj bi spoznanja upošteval tudi sodobni človek, ki živi v takšnem okolju, ali v to
okolje občasno zahaja.
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10. SUMMARY
The work presented in my diploma thesis has focused on topoclimate role and temperature
profile of frost hollows in Slovenia. To this end, the review of frost hollow research in
Slovenia and abroad has been made, including the description of the first steps of data
gathering and measurements techniques used for air measurement in frost hollows.
Furthermore, the mechanism of intensive nocturnal cooling in the frost hollows has also
been explained. On the basis of measured data I have calculated the temperature parameters
for frost hollow Luknja, meteorological station Vogel and reference station Komna in the
year 2007. Moreover, the temperature conditions in studied locations have been compared
and graphically presented.
The results have confirmed three hypotheses assumed in my work. First, the measurement
techniques used for temperature monitoring in frost hollows have proven appropriate and
were consistent with the data obtained by official meteorological stations covered by
Slovene environmental agency (ARSO) network. Second, we have confirmed that
temperature profiles in frost hollows were significantly different from those present in
outside environment. Third, it can be claimed that temperature inversion occurring in frost
hollows is the key factor of microclimate formation.
The aim of the thesis was cartographic presentation of the known frost hollows in Slovenia
and detailed description of Komna frost hollows. The latter are typical examples of
topoclimate, explaining the mechanism of intensity and velocity of nocturnal cooling. In
addition, some particular temperature profiles were found during temperature monitoring in
studied frost hollows. Noted extreme values, long-term temperature inversions and rapid
and intense nocturnal cooling during clear winter nights indicate high intensity of cooling
in frost hollows under proper meteorological conditions.
According to published data, it can be claimed that Komna frost hollows are the coldest in
Slovenia. The lowest temperature ever measured in Slovenia, -41.7°C, was recorded on 25th
January 2006 in Mrzla Komna (Ogrin et al. 2006). The lowest temperature officialy
confirmed, -34.5°C, has been recorded on 15th and 16th february 1956 in Babno Polje
(Ogrin, Ogrin, 2005). However, the recorded values in Komna frost hollows show, that
Slovenia has some places, where extreme temperature conditions are more evident than on
karst plains. We have found out that frost hollows are not rare. On the contrary, surface of
alps and prealps, dinaric karst, notranjsko podolje and some other places in the country
offer suitable characteristics for potential frost hollows. From the geographic point of view,
this phenomenon has a significant impact on agriculture. In this regard, due to drastic
temperature inversions occurred in most frost hollows, the cultivation of agricultural plants
is not possible or the risk for decreased crop yield is too high. Moreover, some frost
hollows in Slovenia are inhabited. Definitely, the temperature profiling is critical factor that
needs to be considered for projecting of urban infrastructures. Unfortunately, the
temperature maps based on data obtained by ARSO network give limited information about
frost hollows located in Slovenia for two reasons. First, they do not include frost hollows in
inhabited regions and second, most of meteorological stations are located outside of cold
air pools. Therefore, new temperature maps considering these limitations would be
necessary. Finally, the understanding of frost hollow phenomena is important for
mountaineers to avoid hypothermia.
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In conclusion, frost hollows are certainly the field of early research and need further
examination. Indeed, new findings in this context will be applied either in geography or
other economic sciences having an important impact on a man as a part of its natural
habitat.
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Priloga
Preglednica 9: Mrazišča v Sloveniji
MRAZIŠČA V ALPSKIH POKRAJINAH
Mrazišča v Julijskih Alpah
Ime mrazišča

Zračna
oddaljenost
400 m Z od Doma
na Komni

Položaj po GK
koordinatah
Y = 5 405 467
X = 5 127 350

Nadmorska
višina dna
1430 m

55 m

december 2005

-40,0 °C
(25.1.2006)

Planina Govnjač

1,1 km JZ od
Doma na Komni

Y = 5 404 792
X = 5 126 578

1455 m

70 m

december 2005

-40,2 °C
(25.1.2006)

Mrzla Komna

2,1 km SZ od
Doma na Komni

Y = 5 404 221
X = 5 128 886

1592 m

19 m

marec 2005

-41,7 °C
(25.1.2006)

Planina Poljanica

2,1 km V od
Lanževice (2003
m)

Y = 5 404 218
X = 5 129 220

1594 m

26 m

19. 8. 2006

-26,5° C
(11.12.2006)

Kraj Kala

600 m JZ od Kraja
Kala (1855 m)

Y = 5 404 324
X = 5 129 451

1598 m

25 m

15.7.2007

-31,9 °C (2.1.2008)

Krošnja

1,3 km oddaljena
od Pl. Govnjač
proti JV

Y = 5 406 338
X = 5 126 239

1448 m

82 m

avgust 2006

-25,5° C
(12.12.2006)

Snežna konta pod
Škrbino

760 m S od Vrha
nad Škrbino

Y = 5 406 594
X = 5 124 860

1546 m

52 m

23.7.2007

-21,7 °C
(19.11.2007)

Planina Ovčarija

2,4 km Z od
Planine pri jezeru,
250 m S od vrha
Vrtec

Y = 5 407 693
X = 5 129 966
Y = 5 408 521
X = 5 130 171

1633 m

30 m

februar 2006

-34 °C (13.2.2008)

1634 m

30 m

september 2006

-31,5 ° C
(13.2.2008)

Luknja

Vrtec

Globina

Začetek meritev

T min

Opombe
Premer: ~430 × 370 m
(SZ-JV in SV-JZ)
Površina: ~13,5 ha
Premer: ~1200 × 500 m
(Z-V in S-J)
Površina: ~52 ha
Premer: ~120 × 90 m
(Z-V in S-J)
Površina: ~1,2 ha
Premer: ~ 500 x 400 m
(Z-V in S-J)
Površina: ~20 ha
Z meritvami prenehali
22.4.2007
Premer: ~ 200 x 180 m
(Z-V in S-J)
Površina: ~ 3,6 ha
Z meritvami prenehali
20.7.2008
Premer: ~ 1100 x 480 m
(SZ-JV in SV-JV)
Površina: ~44 ha
Z meritvami prenehali
20.7.2008
Premer: ~ 600 x 310 m
(Z-V in S-J)
Površina: ~ 18 ha
Premer: 250 x 270 m
Površina: ~ 20 ha

1

Bela glava
Dupeljska planina

1.5 km VSV od
Koče pri
Triglavskih jezerih
450 m od Koče pri
Krnskem jezeru v
smeri VSV

Ribenska planina

Y = 5 407 713
X = 5 131 572

1752 m

Y = 5 400 108
X = 5 128 047

1433 m

Y = 5 431 797
X = 5 130 423

920 m

33 m

september 2006

- 32,0 ° C
(2.1.2008)

6.8.2007

- 18.0 ° C

Nadmorska višina iztoka:
1348 m

30 m

13.1.2007

-25 °C (27.1.2007)

Premer: 400 x 480 m
Površina: 15 ha
Nad.višina iztoka: 950 m
Premer: 140 x 120 m
(S-J in Z-V)
Površina: 1,5 ha
Merilno postajo je odnesel
snežni plaz, zato so
podatki izgubljeni

Kriški podi

200 m SV od
Pogačnikovega
doma na Kriških
podih

Y = 5 408 280
X = 5 140 620

1939 m

85 m

oktober 2006

Hribarice

630 m JJV od
Kanjavca
2,3 km J od
planiških skakalnic

Y = 5 408 981
X = 5 135 184
Y = 5 402 134
X = 5 146 647

2306 m

27 m

oktober 2006

1037 m

10 m

december 2004

730 m SZ od Suhe
Planine
350 m V od
Gradovca

Y = 5 411 602
X = 5 123 064
Y = 5 414 718
X = 5 122 138

1620 m
1490 m

40 m

22.12.2007

1 km SV od
Rodice in 1,1 km
SZ od Raskovca
2 km V od Debele
peči

Y = 5 413 513
X = 5 121 811

1570 m

40 m

22.12.2007

Y = 5 420 427
X = 5 139 157

1505 m

38 m

31.10.2006

Medvedova konta

2.5 km VJV od
Lipanskega vrha

Y = 5 419 678
X = 5 136 854

1340 m

71 m

31.10.2006

- 32,0 ° C
(27.1.2007)

Planina Javornik

3 km JV od
Lipanskega vrha

Y = 5 419 489
X = 5 135 565

1285 m

7m

Marca 2006 začetek
z meritvami z min.
termometrom
(Termoschneider),

- 27,5 ° C (digitalni
registrator, zima
06/07), - 31,0 ° C
(Termoschneider,

Najen v dolini Planice
Kratki plazi pod Voglom
Mrazišče Rovnik
Mrazišče Dole II pod
Rodico
Planina Klek

30.12.2005

- 36,5 ° C
(26.1.2007)
-31,0 °C
(25.1.2006)
- 31,2 ° C
(25.1.2006)
- 22,5 °C
(v obdobju med
22.12.07 in 2.1.08)
- 23 °C
(v obdobju med
22.12.07 in 2.1.08)
- 29,0 ° C
(27.1.2007)

Premer: 130 × 50 m
(S-J in V-Z)
Površina: 0,7 ha
Premer: 200 x 200 m (S-J)

z merjenjem smo končali
1.7.07; moteno ohlajanje,
poleti paša živine

2

digitalni registrator
pa je začel meriti
30.10.2006
Ledine na Jelovici

2,5 km SVod
Javorovega vrha

Mrazišča v Kamniško-Savinjskih Alpah
Planina Konjščica
1,56 km S od
Gradišča na
Veliki planini
Pod Križi
1,3 km SV od
Gradišča na
Veliki planini
Tiha dolina
1,3 km SV od
Gradišča na
Veliki planini
Mrazišča v Karavankah
Sklede
340 m J od vrha
Svačica
Biba
Trojček
Dolinca na Zaplani

Poljana pri Prevaljah

1,4 km JV od
Doma na Menini
planini
970 m JV od
Doma na Menini
planini
3 km S od
Logatca

3 km cestne
oddaljenosti od
Prevalj

Y = 5 431 629
X = 5 124 431

1122 m

21 m

pomlad 06)
-33° C na 2 m
(25.1.06), -34° C na
5 cm, izmerjeno z
Conradovim
min/max
termometer

Y = 5 472 578
X = 5 129 824

1500 m

januar 2006

-28,8 °C (4.2.2006)
na 5 cm

Y = 5 474 017
X = 5 128 942

1420 m

januar 2006

-33,8 °C
(14.1.2006) na 5 cm

Y = 5 474 017
X = 5 128 942

1420 m

januar 2006

-33,8 °C
(14.1.2006) na 5 cm

Y = 5 438 307
X = 5 144 416

1790 m

28.12.2006

-23 ° C (29.3.2007)

Y = 5 487 480
X = 5 123 190

35 - 40 m

MRAZIŠČA V PREDALPSKIH POKRAJINAH
1360 m
februar 2006

Y = 5 487 320
X = 5 123 820

1390 m

Y = 5 440 637
X = 5 89 740

545 m

Y = 5 490 437
X = 5 155 437

441 m

13 m

- 26,9 °C (1.3.2006)

februar 2006

-31,0 °C (1.3.2006)

julij 2002

-26,4 °C
(25.1.2006)

Premer: 70 x 120 m
(S-J in Z-V)
Površina: 0,6 ha
V marcu 2005 je bil izpad
podatkov, tako da je bil
Tmin verjetno presežen.

januar 2006

-24,3 °C
(25.1.2006)

Zaradi neizrazitega
ohlajanja smo meritve
opustili v marcu 2006

3

Smrekova draga
(Trnovski gozd)
Velika Padežnica
Medvedja draga
Smrekova draga
(Snežnik)
Vala
Velika Kolobarnica
Rakitna
Babno polje

Rakitna
Babno polje

Bloke

Retje

1,9 km SZ od
Velikega Golaka
v Trnovskem
gozdu
4,5 km J od vrha
Snežnika
4 km J od vrha
Snežnika
760 m SV od
vrha Snežnika
5,7 km JV od
vrha Snežnika
600 m S od vrha
Snežnika
700 m SZ od
cerkve Sv. Križa
v Rakitni
1,5 km cestne
oddaljenosti pred
naseljem Babno
Polje
700 m SZ od
cerkve Sv. Križa
v Rakitni
1,5 km cestne
oddaljenosti pred
naseljem Babno
Polje
1,5 km cestne
oddaljenosti
južno od naselja
Nova vas na
Blokah
V neposredni
bližini naselja
Retje

MRAZIŠČA V DINARSKOKRAŠKIH POKRAJINAH
Y = 5 412 658
1130 m
zima 2005
X = 5 94 462
Y = 5 457 828
X = 5 045 028
Y = 5 457 001
X = 5 045 921

1127 m
1120 m

Y = 5 457 733
X = 5 050 169
Y = 5 459 359
X = 5 044 071
Y = 5 457 258
X = 5 501 09
Y = 5 456 363
X = 5 835 03

-26,0 °C (verjetno
2.3.2006)

november 2005

-32,6 °C (9.2.2006)

80 m

november 2005

-27,8 °C
(12.2.2006)

1408 m

80 m

september 2005

1113 m

35 m

september 2005

-29,5 °C
(13.2.2006)
-27,0 °C
(27.1.2007)
- 26, 0° C
(1.26.2007)
-27,5 °C (25.1.06)

1533 m

19.8.2006

785 m

januar 2006

Y = 5 464 633
X = 5 567 52

750 m

januar 2006

-21,5 °C
(25.1.2006)

Y = 5 456 363
X = 5 835 03

785 m

januar 2006

-27,5 °C (25.1.06)

Y = 5 464 633
X = 5 567 52

750 m

januar 2006

-21,5 °C
(25.1.2006)

Y = 5 462 542
X = 5 680 48

717 m

januar 2006

-23,5 °C (25.1.06)

Y = 5 467 619
X = 5 627 14

705 m

januar 2006

-27,5 °C (25.1.06)

Premer: 2800 x 700 m
(SZ-JV in JZ-SV)
Premer: 2800 x 700 m
(SZ-JV in JZ-SV)
Faktor vidnega neba: 0,58
Premer: 450 x 250 m
(S-J in Z-V)
Premer: 800 x 350
(SZ-JV in JZ-SV)

4

Travnik

Podpreska
Ravne
Ograde pri Gornjem Igu
Dole pri Gornjem Igu
Medunjska grapa
Movraška vala
Gračiška vala
Zalipnik

200 m cestne
oddaljenost v
južni smeri od
naselja Travnik
750 m S od
naselja Podpreska
900 m V od
naselja Gorenja
Brezovica
800 m SZ od
Gornjega Iga
150 m V od
Gornjega Iga
6 km iz Grosuplja
(cestna razdalja)
800 m JV od
cerkve Sv. Marije
v Moravžu
200 m po cesti iz
Gračišča proti
Smokvici
4,3 km cestne
oddaljenosti od
naselja Zazid

Y = 5 469 109
X = 5 605 37

700 m

januar 2006

-23,5 °C (25.1.06)

Y = 5 472 624
X = 5 567 28
Y = 5 457 596
X = 5 889 54

740 m

januar 2006

-29,0 °C (25.1.06)

499 m

5m

december 2006

- 20 ° C (21.1.2007)

Premer: 53 x 40 m

Y= 4 60634
X= 8 6962
Y= 4 61340
X= 8 6414
Y = 5 477 212
X = 5 086 782

594 m

20 m

december 2006

599 m

26 m

december 2006

Premer: 100 x 105 m (S-J
in V-Z)
Premer: 140 x 145 m (S-J
in V-Z)

395 m

4m

april 2005

Tmin: -22 °C
(27.1.2006)
Tmin: -21 °C
(27.1.2006)
-23,4 °C
(30.12.2005)

MRAZIŠČA V OBSREDOZEMSKIH POKRAJINAH
Y = 5 416 402
170 m
januar 2006
X = 5 368 53

-19,0 °C
(12.2.2006)

Y = 5 412 651
X = 5 402 88

275 m

januar 2006

-12 °C
(12.2.2006)

Y = 5 419 492
X = 5 385 27

755 m

januar 2006

-13,5 °C
(12.2.2006)

Premer: 20 ×12 m
(S-J in V-Z)

5

