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PROSTORSKO SPREMINJANJE PADAVIN NA PROFILU ČEZ TRNOVSKI GOZD
Izvleček:
Območje Trnovskega gozda je del Julijsko-Dinarske pregrade, katere značilnost je letni
maksimum padavin za Slovenijo. Tako na območju Trnovskega gozda pade tudi preko 3000
mm padavin letno. Pomemben delež padavin je posledica prisilnega dviga vlažnih zračnih
mas ob orografski pregradi in s tem posledično večji količini padavin v primerjavi z nižjo
okolico. Z diplomskim delom se želi potrditi domneva, da Trnovski gozd kot orografska
pregrada s svojo nadmorsko višino, masivnostjo in orientacijo bistveno vpliva na prostorsko
porazdelitev padavin. Z lastnimi meritvami, ki so potekale na profilu od Vipavske doline
preko Trnovskega gozda (Čaven – Vojsko) do Idrije je avtor dobil podatke o količini padavin
ob različnih prehodih vremenskih front. Z analizo podatkov je avtor ponazoril prostorsko
spreminjanje količine padavin in padavinskega gradienta na danem profilu. Prav tako je bil na
osnovi meritev določen padavinski maksimum in padavinska senca, ki je posledica izcejanja
padavin na pregradi.
Ključne besede: orografske padavine, Trnovski gozd, klimatogeografija, orografija, dežemer

SPATIAL DISTRIBUTION OF RAIN PRECIPITATION ON THE PROFILE ACROSS
TRNOVSKI GOZD
Abstract:
The area of Trnovski gozd is part of the High Julian Dinaric barrier, which has an annual rain
precipitation over 3000 mm and it is one of the wettest areas in Slovenia. This part of
Slovenia recieves much more precipitation due to the orographic uplift of the air, that
impinges into the barrier and has to flow over it. That causes a stronger condensation of water
vapor, which is presented as a stronger precipitation. The B.A. paper shows that the Trnovski
gozd with its altitude, massiveness and orientation acts like an orographic barrier and
therefore has a great impact on a spatial distribution of the rain precipitation. The
measurements of the rain precipitation were carried out in diferrent weather situations on the
profile from Vipava valley over Trnovski gozd (Čaven – Vojsko) to Idrija. The author
presents the spatial distribution of the rain and the precipitation gradient by analysing the
measuring data. The maximum of the rain and the rain shadow, which is the result of a
stronger precipitation on the barrier, have also been defined on the basis of measurements.
Keywords: orographic precipitation, Trnovski gozd,climate geography, orography, rain gauge
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UVOD
NAMEN IN CILJI

Območje Trnovskega gozda je del Julijsko-Dinarske pregrade, katere značilnost je letni
maksimum padavin za Slovenijo. Tako na območju Trnovskega gozda pade tudi preko 3000
mm padavin letno. Pomemben delež padavin je posledica prisilnega dviga vlažnih zračnih
mas ob orografski pregradi in s tem posledično večji količini padavin v primerjavi z nižjo
okolico.
Z diplomskim delom želim potrditi domnevo, da Trnovski gozd kot orografska pregrada
pomembno vpliva na količino padavin. S profilom meritev, ki bo potekal od Vipavske doline
preko Trnovskega gozda (Čaven – Vojsko) do Idrije bom dobil podatke, kako se spreminjajo
padavine pred orografsko pregrado, kje se nahaja padavinski maksimum in padavinska senca.
S pomočjo lastnih merilnih postaj bodo meritve izvedene ob različnih prehodih front.
Tako bom s pomočjo virov in literature, ter terenskimi meritvami pojasnil pojav orografskih
padavin na profilu čez Trnovski gozd in njihove pokrajinske učinke.
1.2

DELOVNO VPRAŠANJE OZIROMA HIPOTEZA

Orografske pregrade s svojo nadmorsko višino, masivnostjo in orientacijo bistveno vplivajo
na prostorsko porazdelitev padavin.
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DOSEDANJE RAZISKAVE

Do danes so dodobra raziskani različni mehanizmi nastanka orografskih padavin, vendar je
glavna naloga še vedno ostala nerešena. To je kvantitativna napoved količine padavin v
razgibanem reliefu, ki je zelo kompleksna zaradi vpliva različnih mehanizmov hkrati in
njihovega medsebojnega součinkovanja.
Prve raziskave in opazovanja orografskih pregrad in njihov vpliv na padavine je opisal že
Aristotel. Okoli leta 300 pred našim štetjem je v delu Meteorologica zapisal, da se večina
izvirov pojavi v okolici gorovja, medtem ko imajo ravnine redke vire vode razen rek.
Predpostavil je, da gorovja in hribovja izgledajo kot majhna goba nad površjem zemlje, skozi
katero se pretaka voda in prihaja na površje v številnih majhnih izvirih. Za gorovja je tudi
ugotovil, da prejmejo veliko količino padavin, ter vplivajo na vlago, ki se dviguje ob hribu, se
zato kondenzira in odlaga v obliki padavin (Roe, 2005).
Nadaljnja raziskovanja so, tako kot v večini ostalih znanosti, zamrla vse do 17. stoletja. V
času renesanse in po njej je prišlo do ponovnega zanimanja za vremenska dogajanja,
predvsem za nastanek oblakov in padavin. V tistem času so se za ta vprašanja zanimali Bacon,
Hooke, Leibnitz, Halley, Franklin, Descartes in Dalton, vendar na ta vprašanja niso našli
odgovorov zaradi nepoznavanja zakonov dinamike tekočin in zaradi pomanjkanja meritev
(Roe, 2005).
Prve intenzivnejše meteorološke meritve so se pojavile sredi 19. stoletja. Tako je Angleška
padavinska organizacija (British Rainfall Organization), ki je bila ustanovljena 1859, začela s
sistematskim opazovanjem in klasificiranjem padavin. Na območju Britanskega otočja so tako
namestili okoli 1800 dežemerov in z zbranimi podatki prvič kvalificirali orografske padavine
kot obliko padavin in opisali njihovo pojavljanje v različnih sinoptičnih situacijah (Roe,
2005).
Z razvojem meteorologije v začetku 20. stoletja in predvsem po 2. svetovni vojni se je močno
izboljšala slika poznavanja in napovedovanja vremenskih pojavov. S spoznavanjem zakonov
termodinamike in dinamike atmosfere, ter z vse natančnejšim opazovanjem in merjenjem
vremenskih spremenljivk, se je močno izboljšala slika kompleksnosti razvoja vremena. Tako
so prišli do prvih teorij in modelov orografskih padavin, narejen pa je bil tudi pomemben
korak v razumevanju mehanizmov in procesov, ki povzročajo nastanek orografskih padavin
(Roe, 2005).
Na območju Alp sta v zadnjih desetletjih potekala dva večja projekta, ALPEX in MAP, pri
katerem so proučevali vpliv orografske pregrade na porazdelitev padavin. Projekt ALPEX
(ALPine EXperiment) je potekal v letih 1982 in 1983 in glavni cilj je bil preučitev
sredozemske ciklogeneze, ki bistveno vpliva na vreme v širšem prostoru Alp in severnega
Sredozemlja. Posledica intenzivnih meritev, analiz in študij tega pojava se je v naslednjih letih
odrazila v bistveno izboljšanih napovedih sredozemskega ciklona. Dodatno je na izboljšanje
napovedi vplivalo upoštevanje orografije v numeričnih prognostičnih modelih (ARSO,
2007a).
Z izboljšanjem računalniških zmogljivosti se je izboljšala tudi prostorska ločljivost, zato so se
pojavile težnje po numeričnih modelih za manjša geografska območja, ki so ugnezdena v
večje globalne numerične modele. To je povzročilo, da so meteorologi alpskih dežel začeli
snovati program za raziskavo vremenskih dogajanj v mezoskali v alpskem prostoru.
Meteorološka mezoskala zajema pojave, velike med enim in nekaj deset kilometri, to je
pojave, ki zajemajo območja posamezne gore ali posamezne gorske skupine. Tako so se leta
1994 začele priprave na Meterološki Alpski program (MAP – Mesoscale Alpine Program), v
katerem so sodelovali tako meteorologi alpskih dežel, kot tudi meteorologi iz ostalega sveta,
ki se ukvarjajo s prognoziranjem vremena v gorskih predelih sveta. Namen programa MAP je
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izboljšati razumevanje orografsko povzročenih padavin, izboljšati meteorološke numerične
prognostične modele za mezoskalo in pridobiti kvaliteten nabor podatkov, s katerimi bo
mogoče ovrednotiti numerične prognoze. Slovenski meteorologi so bili v okviru projekta
posebej aktivni na področjih povezanih z intenzivnimi padavinami in modeliranjem vremena
v mezoskali. Del terenskih meritev je v okviru projekta potekal na območju Slovenije in sicer
jeseni 1999, ko so potekale intenzivne meritve na območju Julijskih Alp (ARSO, 2007a).
Rezultati projekta MAP so se pokazali kot odlični, saj je bila zbrana velika količina podatkov,
ki so bili v kasnejših letih podrobno analizirani in so dodatno obrazložili mehanizme
orografskih padavin. Na osnovi spoznanj napovedovanja močnih padavin in z njimi
povezanih poplav, ki so bila narejena s projektom MAP, bo med 1.6. in 30.11.2007 potekal
projekt D-PHASE('Demonstration of Probabilistic Hydrological and Atmospheric Simulation
of flood Events in the Alpine region'), kjer bo z natančnimi meritvami dopolnjeno znanje
numeričnega modeliranja na področju napovedovanja količine padavin za alpska območja
(MAP, 2007).
Preučevanje orografskih padavin poteka tudi drugod po svetu in članke o orografskih
padavinah lahko najdemo pri naslednjih avtorjih: Smith (1979), Banta (1990), Houze (1993),
Barros & Lettenmaier (1994), oziroma v različnih meteoroloških revijah (npr.
Meteorologische Zeitschrift, Quaterly Journal of the Royal Meteorological Society) (Roe,
2005).
1.4

STRUKTURA NALOGE

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu so predstavljena teoretična
izhodišča, ki so pomembna pri poznavanju pojava orografskih padavin. Tako so podrobneje
predstavljeni mehanizmi orografskih padavin, ki vplivajo na večjo količino padavin v
hribovitih predelih, ter načini merjenja padavin. Predstavljene so tudi pozitivne in negativne
lastnosti posameznega načina merjenja in njihova uporabno vrednost.
V drugem delu naloge so predstavljeni podrobni rezultati treh meritev na profilu čez Trnovski
gozd. Na osnovi meritev je narejena primerjava količine padavin in relativnega gradienta s
podatki 30-letnega povprečja na padavinskih postajah, ki so na tem območju. Predstavljeno je
tudi merjenje na Šmarni Gori, kjer naj bi bile padavine prav tako orografsko okrepljene,
vendar ne v taki meri kot na Trnovskem gozdu in tudi vzroki za okrepljene padavine so
drugačni od vzrokov na Trnovskem gozdu.
V zaključku naloge so povzeta glavna spoznanja pri obravnavanju orografskih padavin in
njihovo pojavljanje na profilu čez Trnovski gozd.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA

Klasična slika orografskih padavin je, da gorska veriga v zmernih geografskih širinah leži
pravokotno na prevladujoče vetrove, ki se morajo prisilno dvigniti preko nje. Pri tem se
zračne mase ohlajajo in zato pride do kondenzacije vlage in nastanka padavin. Klimatološko
gledano, prejme privetrna stran gorske verige bistveno večjo količino padavin v primerjavi z
zavetrno, kar se kaže v padavinski senci in s tem povezani ostri klimatski, rastlinski in
živalski meji.
Proučevanje orografskih padavin je pomembno ne le pri napovedovanju količine padavin
ampak tudi pri preventivi pred naravnimi nesrečami (poplave, plazovi, snežni plazovi), ki jih
povzročijo izdatne padavine v hribovitih predelih.
2.1

PORAZDELITEV PADAVIN V SLOVENIJI

Padavine so eden pomembnejših podnebnih parametrov in od padavinskega režima je odvisno
mnogo dejavnosti, kot sta na primer oskrba z vodo in kmetijstvo.
Na količino padavin vplivajo številni dejavniki in zato je zanjo značilna velika prostorska in
časovna variabilnost. Posebno za območja z razgibanim reliefom je značilna velika
raznolikost v porazdelitvi padavin. Zato na osnovi meritev najbližje meteorološke padavinske
postaje, ki predstavlja natančno meritev le za posamezno točko, ne moremo sklepati o
prostorski porazdelitvi padavin (ARSO, 2007a). Porazdelitev padavin v razgibanem reliefu je
torej odvisna od orientacije reliefa, obsežnosti reliefne enote in od relativne spremembe
nadmorskih višin.
Na karti povprečne letne količine padavin za obdobje 1961-1990 (karta 1) je razviden
maksimum padavin, ki se razteza od Julijskih Alp preko Visokih Dinarskih planot na Snežnik
in naprej proti JV na Velebit. Tako na območju južnih Julijskih Alp pade preko 3000 mm
padavin, medtem ko je maksimum padavin za območje Trnovskega gozda in Snežnika nekje
okoli 2500 mm. Sekundarni maksimum padavin se pojavlja na območju Kamniško –
Savinjskih Alp, kjer letno pade od 1600 do 2500 mm padavin. Vpliv orografije na
porazdelitev padavin je viden tudi na primeru Pohorja, ki v primerjavi z nižjo okolico prejme
letno okoli 300 mm padavin več.
Karta povprečne letne višine padavin je izdelana z metodo optimalne prostorske interpolacije,
pri čemer je upoštevana nadmorska višina, geografska dolžina in širina. Tako je za vsako
točko izračunana vrednost spremenljivke na podlagi vrednosti na okoliških merilnih postajah,
nadmorske višine, geografske dolžine in širine posamezne točke. Karta ima najmanjšo
natančnost na nadmorskih višinah nad 1000 metrov, saj je na teh višinah zelo malo merilnih
postaj, poleg tega pa so meritve zaradi močnih vetrov podcenjene. Poleg gorskih območij je
potrebna previdnost pri interpretaciji karte tudi na območjih, kjer je gradient nadmorske višine
zelo velik, kot je na primer pri Zgornjesavski dolini ali pri strmem robu kraških planot
(ARSO, 2007a).
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Karta 1: Povprečna letna višina padavin za obdobje 1961-1990.

(ARSO, 2007a)
OROGRAFSKE PADAVINE V ALPAH
Orografija ima velik pomen tudi pri gibanju vremenskih front. Tako Alpe blokirajo prehode
front iz zahoda in nemalokrat razdelijo fronto na dva dela, oziroma povzročijo nastanek
sekundarnega ciklona imenovanega Genovski ciklon (Roe, 2005). Genovski ali Sredozemski
ciklon pogosto povzroči zelo močne padavine, kar se odraža z visokim vodostajem rek in
občasnimi poplavami.
Vpliv Alp in Dinarske pregrade je dobro viden na karti 2, kjer je prikazana pogostost
padavinskih dni s količino padavin nad 20 mm/dan za mesec oktober. V oktobru so pogosti
prehodi front z zelo močnimi padavinami (Sredozemski ciklon) in največja količina padavin
pade na pregradah, ki so najbolj izpostavljene južnim vetrovom. Tako so območja z
največjimi količinami padavin Julijske Alpe, Dinarsko gorovje, območje nad Genovskim
zalivom, in območje Mont Blanca (Geerts, 2007).
Karta 2: Število dni s padavinami nad 20 mm v mesecu oktobru na območju Alp in
Dinarskega gorovja.

(Geerts, 2007)
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PRIMERI OROGRAFSKIH PADAVIN PO SVETU
Vplive orografije na porazdelitev padavin najdemo tudi drugod po svetu. Najlepši se
pojavljajo tam, kjer skozi celo leto prevladujejo vetrovi stalnih smeri, ki prinašajo vlažne
zračne mase z morja na orografsko pregrado. Taki primeri so Nova Zelandija, sever Skalnega
gorovja, južni Andi in nenazadnje najvišje gorstvo na svetu Himalaja.
- Himalaja
Vlažni poletni monsuni, ki prihajajo z oceana, prinašajo velike količine vlažnega zraka, ki se
more dvigniti preko 5000 metrov. Pri tem pride do kondenzacije in s tem nastanka močnih
padavin. Na satelitskih posnetkih (slika 1) je vidna razlika v rastju, ki je posledica ne le višjih
nadmorskih višin, ampak tudi razlike v porazdelitvi padavin. Tako na območju večje količine
padavin v dolini reke Ganges in Brahmaputre prevladuje zelena barva ter bela barva
zasnežene verige Himalaje. Severno od nje se hitro pojavijo rjavi odtenki, ki nakazujejo
območje padavinske sence, oziroma sušnejše predele (Roe, 2005).
Slika 1: Satelitski posnetek Indijske podceline s Himalajo, ki predstavlja oviro vlažnim
monsunom. Le ti trčijo ob pregrado in pred njo pustijo večino svoje vlage v obliki močnih
padavin, kar se odraža tudi v klimatološki meji.

(Eduspace, 2007)
- Havaji
Vpliv orografije na porazdelitev padavin je posebno intenziven na otokih (npr. Nova
Zelandija, Havaji, Reunion), ki ležijo na poti vlažnim zračnim masam. Preko Havajev pihajo
stalni vetrovi, ki omogočajo stalen dotok vlažnega zraka, ki se ob dvigu na severovzhodni
obali kondenzira in povzroči veliko količino padavin. Tako prejme SV del otoka 7,5 metrov
padavin, medtem ko zahodni del le 1 meter padavin. Druga posebnost Havajev je ta, da ima
vlažen zrak, ki prihaja s SV, močno temperaturno inverzijo, kar pomeni, da se oblaki in
padavine pojavljajo le do določene višine. Tako prejmeta vrhova Mauna Loa in Mauna Kea,
ki se vzpenjata preko 4000 metrov visoko le 50 cm padavin letno (Roe, 2005).
- Nova Zelandija
Južne Alpe na Novi Zelandiji so eno izmed klasičnih področij proučevanja efekta orografije in
na tem področju je bilo narejenih veliko raziskav in proučevanj dinamike ter mehanizma
orografskih padavin. Južne Alpe ležijo pravokotno na prevladujoče zahodne vetrove, ki
potujejo prek oceana in z visoko relativno vlažnostjo trčijo ob njih. Pri tem pride do prisilnega
dvigovanja in izcejanja na privetrni strani, kjer znaša maksimalna količina padavin med 11 in
12 metrov letno. Za primerjavo povejmo, da v nižjih zahodnih predelih otoka pade 2-3 metre
padavin, kar pomeni, da so padavine zaradi orografije okrepljene za 3 do 5-kratno.
Maksimum padavin je premaknjen za okoli 20 km na privetrno stran, kar je značilnost
6
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porazdelitve padavin pri večjih gorskih verigah. Vzhodno od Južnih Alp se pojavi izrazita
padavinska senca saj vzhodni nižinski predeli prejmejo manj od 1 metra padavin letno (Roe,
2005).
Slika 2: Graf (slika b) predstavlja izmerjeno povprečno količino padavin v smeri od SZ proti
JV, glede na oddaljenost od grebena Južnih Alp (slika a). Za večje gorske verige je značilno,
da imajo maksimum padavin premaknjen na privetrno stran.

(Roe, 2005)
- Skalno gorovje v ZDA
Sliki 3 in 4: Vpliv orografije na porazdelitev padavin na severozahodni obali ZDA, kjer
prevladujejo zahodni vetrovi, ki pihajo s Tihega oceana proti notranjosti. Zaradi prisilnega
dviga čez Skalno gorovje prejme zahodna obala bistveno več padavin od notranjosti. Na
satelitski sliki se razlika v količini padavin odraža kot razlika v rastju.

(1inč = 25,4mm)
(GCRIO, 2007; MAPMART, 2007)
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NASTANEK PADAVIN

Za lažje razumevanje efekta orografije pri porazdelitvi padavin je treba najprej opisati proces
nastajanja oblakov in z njimi povezanih padavin.
V zraku je prisotna voda v vseh treh agregatnih stanjih. Največ jo je v obliki vodne pare, to je
plin z molsko maso 18 kg/kmol. Zaradi spremenljive količine vodne pare v zraku govorimo o
zraku kot mešanici suhega zraka in vodne pare. Količina vodne pare se močno spreminja s
temperaturo in višja ko je temperatura, višji je nasičeni parni tlak. To pomeni, da je pri višji
temperaturi lahko v zraku večja količina vodne pare. Količino vlage v zraku izrazimo z
relativno vlago, ki je razmerje med dejanskim parnim tlakom in nasičenim parnim tlakom pri
dejanski temperaturi. Relativno vlago izražamo v odstotkih, le ta pa nam pove, koliko vode je
v ozračju, oziroma koliko vode še lahko izhlapi, da bo doseženo nasičenje (Rakovec,
Vrhovec, 2000, str. 138-141).
Nasičeni parni tlak je odvisen od temperature in če zrak z delnim tlakom vodne pare
ohlajamo, pri določeni temperaturi postane zrak nasičeno vlažen. Tej temperaturi pravimo
temperatura rosišča Td. Če pride do dodatnega znižanja temperature se začne izločati vodna
para v obliki oblačnih ali meglenih kapljic. Pri temperaturah pod lediščem začnejo nastajati
podhlajene kapljice, če pa je temperatura močno pod lediščem, začnejo nastajati ledeni kristali
(Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 138-141).
Padavine nastanejo takrat, ko oblačni delci zrastejo do velikosti padavinskih kapljic. Oblačni
delci, ki nastanejo z depozicijo vodne pare na kondenzacijskih jedrih, so zelo majhni in zračni
tokovi jih nosijo tako v vertikalni kot tudi v horizontalni smeri. Za nastanek padavin sta
pomembna dva procesa in sicer proces rasti ledenih kristalov na račun podhlajenih kapljic in
proces zlivanja kapljic. Oba procesa delujeta pri različnih temperaturah in sicer pri nizkih
temperaturah proces rasti ledenih kristalov, ki se odvija v višjih in s tem hladnejših delih
oblaka, medtem ko do zlivanja kapljic pride v spodnjih in s tem temperaturno toplejših delih
oblaka. Rast ledenih kristalov na račun podhlajenih kapljic je bistveni vzrok za nastanek
padavin v razmeroma hladnih oblakih, oziroma v višjih delih oblaka, kjer je temperatura
dovolj nizka za nastanek ledenih kristalov. Do procesa zlivanja kapljic pride zaradi različnih
velikosti padavinskih delcev, ki padajo z različnimi hitrostmi. Večje kaplje imajo večjo hitrost
in dohitevajo manjše oblačne kapljice, ki se zato zlivajo z velikimi kapljami. (Rakovec,
Vrhovec, 2000, str. 165-169).
Poenostavljeno gledano v zgornjih delih oblaka nastajajo ledeni kristali, ki rastejo na račun
podhlajenih kapljic. Ko so le ti dovolj veliki in je sila njihove teže večja od sile vzgona,
začnejo padati navzdol. Tako v višjih delih oblaka sneži in nižje ko se spuščajo padavinski
delci, višja je temperatura okolice. Zato se začnejo ledeni kristali topiti in nastanejo kapljice.
Te so po velikosti različne in imajo različne hitrosti padanja. Zato v spodnjih delih oblaka
pride do zlivanja kapljic.
Padavine delimo na stratiformne in konvektivne in sicer je razlika med njima v premikanju
zračnih delcev. Za konvektivne padavine, kot so plohe in nevihte, so značilni vertikalni tokovi
toplote in mase. V nasprotju z njimi so za stratiformne padavine značilni šibki vertikalni
tokovi toplote in mase in padavine ob stratiformnih sistemih so povezane z dvigi ob frontah in
prisilnih dvigih ob orografskih pregradah. Stratiformne padavine v primerjavi s konvektivnimi
zavzemajo precej večje področje in so enakomernejše porazdeljene, pa tudi sama intenziteta
padavin je manjša v primerjavi s konvektivnimi padavinami. Poznamo tudi določene sisteme,
ki so hibridne narave in imajo konvektivna in stratiformna področja (npr. nevihtne linije)
(Iršič, 1998).
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Razporeditev količine padavin na nekem območju je torej odvisna od tipa padavin
(enakomernejše porazdeljene stratiformne padavine v nasprotju z lokalno zelo spremenljivimi
konvektivnimi padavinami) in reliefnih značilnosti območja (bolj namočena privetrna stran in
sušnejša zavetrna stran) (Iršič, 1998).
2.3

OROGRAFSKE PADAVINE

Pri nastanku močnih padavin na določenem območju ima pomembno vlogo veter, saj zaradi
prisilnega dviga ob gorskih pregradah prihaja do proženja konvekcije v nestabilnih zračnih
masah. Ob dviganju se ob primernih pogojih lahko kondenzira velika količina vlage in se ob
tem sprosti velika količina toplote.
Orografska pregrada vpliva na tok zraka in s tem lahko povzroči nastanek ali spremembo
padavinskih oblakov preko orografskega dviga, proženja konvekcije, indirektnih efektov
združitve ali blokade tokov in s povzročitvijo valov. Seveda so ti vplivi lahko sočasni, toda
zaradi večje preglednosti bodo obravnavani posamično. Glavni mehanizmi nastanka
orografskih padavin so (Iršič, 1998):
- orografsko povzročene padavine zaradi prisilnega dviga,
- orografsko okrepljene padavine zaradi izcejanja pri dvigu ali orografski pregradi,
- termično proženje konvekcije,
- in konvekcija, prožena s prisilnim dvigom ali blokado.
2.3.1 Orografsko povzročene padavine zaradi prisilnega dviga
Zračne mase na svoji poti pogosto zadenejo ob gorske pregrade in če je gorska pregrada
dovolj dolga, jo zračne mase ne morejo obteči, ampak se mora zrak prisilno dvigniti. Pri
prisilnem dvigu se zrak adiabatno ohlaja. Točka, kjer se adiabata in izograma sekata
imenujemo kondenzacijski nivo prisilnega dviga, oziroma višina, kjer postane zrak nasičen
(slika 5). Tu se začne baza oblaka in na tej višini sta temperatura zraka in temperatura rosišča
enaki, višje pa se skupaj spreminjata po nasičeni adiabati. Na ta način nastanejo slojasti oblaki
ob vrhovih gora, imenovani tudi oblačne kape (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 153).
Slika 5: Shematična predstavitev prisilnega dviga zraka. Tanka črta predstavlja izmerjeni
potek temperature z višino, debela črta pa potek temperature dvigajočega se zraka. Debela
prekinjena črta predstavlja potek sprememb temperature rosišča dvigajočega se zraka z
višino.

(Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 153)
Vlaga v zraku se zaradi prisilnega dviga začne kondenzirati in tako nastanejo kapljice, ki
padajo kot dež na privetrni strani. Pri nižjih vzpetinah (nekaj 100 m) se to redko zgodi, ker
preden kapljice zrastejo na velikostni razred padavinskih kapelj (hidrometeorjev), je ta zrak že
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na drugi strani hriba kjer se spušča in ob tem suši. Bolj pogosto se te kapljice odlagajo na
drevesih in ostalem rastlinju. Na zavetrni strani se zrak začne spuščati in se pri tem ogrevati,
tako da oblaki hitro razpadejo, saj kondenzirana vlaga izhlapi (Iršič, 1998).
Slika 6: Padavine na privetrni strani orografske ovire kot posledica kondenzacije vlage
zaradi prisilnega dviga.oziroma odlaganje kapljic na rastlinah.

(Roe, 2005)
Slika 7: Vpliv vlažnosti zraka na nastanek orografskega oblaka.
V primeru, da sta temperatura rosišča in temperatura zraka podobni, oziroma je vlažnost
zraka visoka, bo ob prisilnem dvigu ob orografski pregradi prišlo do kondenzacije in s tem
nastanka oblaka, če pa je vlažnost zraka nizka, bo zaradi pregrade narasla njegova vlažnost,
vendar ne do te mere, da bi nastal orografski oblak.

(Reynolds, 2004, str. 26-29)
2.3.2

Orografsko okrepljene padavine zaradi izcejanja pri dvigu ali orografski
pregradi

Bergeron je orografsko okrepljene padavine razložil z dvoplastnim oblačnim sistemom.
Dvoplastni oblačni sistem je vpeljal z namenom razložiti vpliv nižjih vzpetin na porazdelitev
padavin, saj se zrak začne spuščati na drugi strani vzpetine še preden se začnejo formirati
padavinske kapljice.
Sistem je razdeljen na dva oblaka, in sicer zgornji padavinski oblak (»seeder« oblak) in
spodnji orografski oblak. Bergeron predpostavlja, da na zgornji padavinski oblak topografija
ne vpliva, medtem ko za spodnjega predpostavlja, da je njegov nastanek povezan s prisilnim
dvigom ob orografski oviri. Zaradi prisilnega dviga vodna para v zraku hitro doseže nasičenje
in tako se formira gost nizek oblak ali megla (»feeder« oblak). Povečanje količine padavin je
tako posledica kondenzacije vodne pare v spodnjem oblaku in formiranje padavinskih kapelj,
ter večanje kapljic iz zgornjega oblaka, ki se na svoji poti večajo na račun vodne pare v
spodnjem oblaku (»seeder-feeder« proces). »Seeder-feeder« proces je pomemben tudi nad
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Tomaž Peternel

Prostorsko spreminjanje padavin na profilu čez Trnovski gozd

nizkimi vzpetinami, ki ne morejo samostojno povzročiti padavin pri dvigu ob pobočju, lahko
pa povzročijo nastanek nizkih »feeder« oblakov.
Proces izpiranja (»seeder-feeder« proces) je odvisen od debeline feeder oblaka, temperature in
vlažnosti zraka, ter hitrosti vetra (Iršič, 1998).
Slika 8: Dvoplastni oblačni sistem, pri katerem se padavine iz zgornjega padavinskega oblaka
(»seeder« oblak) okrepijo na poti skozi spodnji oblak (»feeder« oblak), katerega nastanek je
posledica prisilnega dviga čez orografsko pregrado.

(Reynolds, 2004, str. 26-29)
Baader je z modelom prikazal povečanje količine padavin zaradi orografije. Za primer je vzel
nasičeno plast (»feeder« oblak) debeline 1,5 km, na katero pade določena količina padavin
(npr.: 0,5 mm/h), kar povzroči izpiranje kapljic v nasičeni plasti in s tem njeno zmanjšanje
vodnosti. Kondenzacija (C) doseže maksimum nad pobočjem, kjer je hitrost izpiranja še
majhna. Prisilni dvig zmanjša hitrost kondenzacije in poveča hitrost izpiranja. Na količino
padavin ima velik vpliv hitrost vetra, ki potiska zrak preko vzpetine. Višja ko je hitrost vetra,
večja je količina padavin, saj gre pri višji hitrosti vetra večji tok nasičenega zraka preko
vzpetine in se tako kondenzira večja količina vodne pare. Po Baaderju lahko orografski oblak
debeline 1,5 km poveča količino padavin za 1–2 mm/h, kar je odvisno od hitrosti vetra in
količine padavin, ki jo da »seeder« oblak (Iršič, 1998).
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Slika 9: Kondenzacija (C) ima svoj maksimum na pobočju, vendar je tam hitrost izpiranja (A)
majhna. Izpiranje doseže svoj maksimum na vrhu grebena, tako da je na tem mestu tudi
sprememba vodnosti (q) največja, kar pomeni, da je maksimum padavin na vrhu grebena.

(Iršič, 1998)
Odvisnost količine padavin pri tleh od hitrosti toka zraka preko hriba prikazuje slika 9.
Količina padavin pri tleh se povečuje od vznožja hriba, kjer še ne pride do izpiranja in doseže
svoj maksimum tik pred vrhom grebena, kjer izpiranje doseže svoj maksimum. Ob povečanju
hitrosti vetra, se poveča tok nasičenega zraka preko hriba in zato se poveča maksimalna
količina padavin. Tako ima orografski oblak vedno znova na voljo veliko količino vode.
Količina padavin pa ni odvisna le od hitrosti zračnega toka, ampak tudi od količine padavin,
ki pade na »feeder« oblak. To pomeni, da ob močnejših padavinah pade skozi »feeder« oblak
večja koncentracija kapljic, hkrati pa je večja tudi velikost kapljic, kar pomeni močnejše
izpiranje in s tem večja količina padavin.
Baaderjev model predpostavlja, da je advektiran zrak nasičen. V primeru, da bi imel
advektiran zrak manjšo relativno vlago, bi to pomenilo, da bi imel orografski oblak manjšo
vodnost, zato bi bilo orografsko povečanje padavin manjše in omejeno na bližino grebena
hriba (slika 10). Podobno se dogaja z zrakom za hladno fronto, ki ima nižjo relativno vlažnost
in je zato orografsko povečanje padavin manjše v primerjavi s tistim pred fronto. Poleg tega
Baaderjev model predpostavlja, da padajo kapljice navpično navzdol, kar v resnici ni res, zato
je maksimum padavin prestavljen od vrha grebena v smeri vetra. Poleg tega tudi ni nujno, da
je zgornji padavinski oblak (»seeder« oblak) neobčutljiv na orografijo, kar pomeni da lahko
orografska pregrada zmoti zračni tok tudi v višjih plasteh padavinskega oblaka in s tem
dodatno poveča količino padavin pri tleh (Iršič, 1998).
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Slika 10: Relativna vlaga toka zraka preko orografske pregrade ima vpliv ne le na količino
padavin, ampak tudi na njeno razporeditev. Tako so padavine pri zraku z nižjo relativno
vlago omejene na greben orografske ovire (HC).

(Iršič, 1998)
2.3.3

Orografsko pogojene termično prožene konvekcijske padavine

V hribovitih predelih je poleg prisilnega dviga vzrok nastanka oblakov tudi termična
konvekcija. Vzrok je v sončnem obsevanju, ki diabatno ogreva (zrak se ogreva preko
izmenjave toplote med tlemi in zrakom) zrak pri tleh. Le-ta se začne zaradi vzgona
nenasičeno adiabatno dvigovati in pri tem se lahko temperatura zraka zniža do temperature
rosišča (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 152-155).
Ko vlaga v zraku doseže kondenzacijski nivo, se začnejo tvoriti kumulusni oblaki (vrhovi
gora se zavijejo v meglo). Če je temperatura dvigajočega zraka na točki baze oblaka višja od
temperature zraka v okolici, se bo oblak dvigal vse do višine stabilne tropopavze. Termično
prožene konvekcijske padavine se lahko pojavijo že v opoldanskem času in zaradi lokalnih
vetrov so pomaknjene nekoliko na zavetrno stran (Iršič, 1998).
Slika 11: Shematična predstavitev termično proženih konvekcijskih padavin zaradi orografije.

(Roe, 2005)
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Konvekcija prožena s prisilnim dvigom ali blokado

Pri prisilnem dvigu lahko pride tudi do tega, da temperatura dvigajočega se nasičenega zraka
postane večja od temperature okoliškega zraka. Takrat prisilni dvig ni več potreben, saj se
zrak začne dvigati zaradi vzgona samega in tako nastanejo kopasti oblaki. Točko, kjer
nasičena adiabata seka potek temperature, imenujemo nivo proste konvekcije (Rakovec,
Vrhovec, 2000, str. 152-155).
Slika 12: Shematična predstavitev proste konvekcije v pogojno labilnem ozračju ob prisilnem
dvigu. Tanka črta predstavlja izmerjeni potek temperature z višino, debela črta pa potek
temperature dvigajočega se zraka. Debela prekinjena črta predstavlja potek sprememb
temperature rosišča dvigajočega se zraka z višino.

(Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 153)
Po Smithu lahko nastanejo konvektivne padavine zaradi prisilnega dviga tudi pred gorsko
pregrado. Le-te obrazloži s tem, da lahko vplivi dvigovanja zraka na orografski pregradi
sežejo tudi na precejšnji razdalji pred pregrado, če je zrak malo pred nasičenjem in zaradi
ovire pride do labilizacije plasti.
Prav tako pa lahko pride do konvekcije za orografsko pregrado, če jo zračni tok lahko obide.
Zato pride na zavetrni strani do konvergence tega zraka in s tem povzročene konvekcije (Iršič,
1998).
Sliki 13 in 14: Nastanek konvektivnih padavin pred pregrado. Slika na desni ponazarja
nastanek konvektivnih padavin za pregrado zaradi izogiba zračnega toka.

(Roe, 2005)
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Sliki 15 in 16: Povečanje padavin za pregrado zaradi konvergence zraka.
Primer je s severovzhodne obale ZDA, kjer ob določenih vremenskih pogojih zračne mase
obidejo gorovje Olympic. Zato pride do konvergence tega zraka za pregrado in s tem do
povečanja padavin. Na sliki desno je primer 24 urne količine snežnih padavin 18. decembra
1990, ki potrjujejo zgoraj opisani mehanizem (vodne površine so v sivi barvi).

(Geerts, 2007)
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Porazdelitev orografskih padavin

Najpomembnejša fizikalna dejavnika, ki določata porazdelitev padavin, sta zmanjševanje
razpoložljive vlage v višinah zaradi ohlajanja ob dvigu in konvergenca vodne pare zaradi
vpliva pobočja na tok zraka. Porazdelitev padavin je tako odvisna od horizontalnega premika
toka zraka in njegove vlažnosti. Po Alpertu so mikrofizikalni procesi pomembnejši pri nižjem
hribovju in ne toliko pri visokih gorah (Iršič, 1998).
Porazdelitev padavin je odvisna od oblike in višine vzpetine. Alpert je naredil primerjavo
porazdelitve padavin glede na višino vzpetine za katero je predpostavil, da ima obliko zvona.
Maksimum padavin je odvisen od temperaturnega gradienta in višine gore. Pri nižjem
temperaturnem gradientu je maksimum padavin večji. Maksimum padavin se ne pojavi nad
najbolj strmim delom vzpetine, saj je tam zmanjševanje temperature zraka z višino hitrejše in
se s tem zmanjša tudi količina vlage v zraku in tako tudi količina padavin. Torej, večji ko je
temperaturni gradient, nižji je maksimum padavin, kar je lepo razvidno iz slike 15 (Iršič,
1998).
Slika 17: Porazdelitev orografskih padavin v odvisnosti s temperaturnim gradientom.

(Iršič, 1998)
Na porazdelitev padavin prek orografske pregrade ima velik vpliv veter, ki premika
hidrometeorje. Tako na primer pada sneg proti tlom s hitrostjo 1 m/s, velike kaplje z 10 m/s in
velika zrna toče do 50 m/s, ki pa jih veter horizontalno premika. Tako so z izračuni dobili
rezultat, da hidrometeorji z višine 3 km, ki potujejo z vetrom hitrosti med 5 in 30 m/s, lahko
naredijo med 1,5 do 90 km horizontalne razdalje preden padejo na tla To pomeni da je
maksimum padavin preko nižjih orografskih pregrad (<2000m) lahko premaknjen na zavetrno
stran (Roe, 2005).
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METODOLOGIJA

3.1

MERJENJE PADAVIN

Padavine so prostorsko spremenljiva meteorološka spremenljivka, ki se najbolj spreminja v
hribovitih predelih. Zato bi morala biti merilna mreža padavinskih postaj najbolj zgoščena na
tem delu, kar praviloma ni, saj je merjenje tam težje izvedljivo in so tudi stroški vzdrževanja
višji.
Navadno se merijo padavine z merilnimi posodami imenovanimi dežemeri. Le-ti predstavljajo
točkovno meritev, ki jo z interpolacijo razširimo na območje med meritvami. Poleg
klasičnega merjenja z dežemeri lahko ocenjujemo količino padavin z radarskimi in v zadnjem
času tudi satelitskimi posnetki. Ta dva načina prikazujeta padavine kot zvezno spremenljivko,
saj vsakemu delu površja izmerita vrednost, vendar sta močno obremenjena z natančnostjo in
resolucijo. Uporabnost satelitskih posnetkov se je pokazala predvsem na območjih, kjer se
opravljajo redke meritve in nad oceani, kjer drugačne metode meritev niso mogoče.
3.1.1

Merjenje padavin z ombrometri

Količino padavin merimo s posebnimi posodami imenovanimi dežemeri (tudi pluviometer ali
ombrometer). Dežemer je valjasta, zgoraj odprta posoda z brušenim robom, ki onemogoča, da
bi na robovih odbite kapljice padale v posodo. Velikost odprtine dežemera je okoli 150 mm.
Padavine, ki priletijo v dežemer, se zberejo v lijaku in odtečejo v zbiralnik. Med njima je ozka
cevka, ki preprečuje izgube zaradi izhlapevanja iz zbiralnika. Količino padavin izražamo v
enoti liter na m2 na časovni interval, ali v milimetrih na časovni interval. To pomeni, da je
debelina vodne plasti v milimetrih enaka litrom na m2, oziroma 1 liter vode prekrije površino
1 kvadratnega metra en milimeter na debelo (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 157).
Časovni interval merjenja je različen. Opazovalec enkrat ali večkrat dnevno količino vode iz
zbiralnika prelije v menzuro in na desetinko mm natančno odmeri količino padavin
(Reynolds, 2004, str. 26-29). Za standardne sinoptične meritve padavin se odmeri količino
padavin na vsakih 12 ur, občasno pa tudi na 6 ali 3 ure (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 157).
Agencija RS za okolje uporablja Hellmann-ove dežemere, ki imajo velikost odprtine 200 cm2.
Sliki 18 in 19: Na levi sliki so predstavljeni trije tipi dežemerov. Od leve proti desni si sledijo
ombrometer, ombrograf in Hellmann-ov dežemer. Na desni sliki je radar na Lisci.

(Hlug, 2007; Scalar, 2007)
Poleg navadnih dežemerov se pogosto uporabljajo avtomatski dežemeri (pluviograf), ki
merijo količino padavin v dosti krajših časovnih intervalih. Pluviograf meri količino padavin
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tako, da voda zbrana v lijaku odteče skozi tanko cevko do posode in ko je ta polna, pride na
njeno mesto druga posoda, medtem ko se iz prve zbrana voda izlije. Plavač na gladini vode
premika registrirno pero in na časovno skalo izrisuje potek nabrane količine padavin.
Ponavadi avtomatski dežemer registrira količino padavin, ki je večja od 0,05 mm in jo izrisuje
na časovno tabelo. Iz nje lahko pridobimo podatke o trajanju padavin in o spreminjanju
intenzitete, ki jih potrebujemo pri natančnejšem proučevanju padavin (Hočevar, Petkovšek,
1984).
Napake merjenja z dežemeri
Padavine v hribovitih območjih so meteorološka spremenljivka z veliko prostorsko
spremenljivostjo. Glede na časovni interval povprečevanja meteorološke spremenljivke se
stopnjuje zahtevnost izračuna njenega prostorskega polja. Z največjo napako in z najmanjšo
prostorsko ločljivostjo so izračunana polja za krajša časovna obdobja, medtem ko za večletna
povprečja lahko izračunamo polja z veliko prostorsko ločljivostjo, ki so obremenjena z zelo
majhno napako (McIlveen, 1992, str. 23).
Največja slabost merjenja količine padavin z dežemeri je torej v njeni prostorski ločljivosti,
saj je meritev natančna le za tisto točko, na kateri je dežemer, medtem ko za njeno okolico
nimamo podatkov. Za dober prikaz prostorske spremenljivosti padavin bi tako potrebovali
veliko število padavinskih postaj, oziroma bi na območjih z veliko spremenljivostjo
potrebovali večje število padavinskih postaj, kot na območjih, kjer je spremenljivost manjša.
Najbolj se to odraža pri konvekcijskih padavinah, kjer se padavine lokalno zelo hitro
spreminjajo. Tako lahko dve padavinski postaji, ki sta oddaljeni ena od druge le nekaj
kilometrov, izmerita popolnoma drugačno količino padavin, vendar še vedno ne vemo, kakšna
razporeditev padavin je med njima (McIlveen, 1992, str. 23).
Slika 20: Načrtovanje optimalne mreže meteoroloških postaj: Jeseni leta 1999 so bile na
območju Posočja za potrebe mednarodnega projekta MAP postavljene dodatne merilne točke
padavin. Z izračunom polj padavin ob upoštevanju vseh postaj oziroma brez upoštevanja
dodatnih postaj so ugotovili, katere dodatne postaje so za opis velike prostorske
spremenljivosti padavin na tem območju ključne. Te dodatne postaje so tudi po zaključku
projekta ostale v merilni mreži meteoroloških postaj.

(ARSO, 2007b)
Največje napake pri merjenju količine padavin z dežemeri se pojavljajo v višjih in bolj
izpostavljenih hribovitih predelih. Tako pride do podcenitve količine padavin predvsem pri
vremenskih situacijah, ki jih spremljajo močni vetrovi. Poskusi s Helmann-ovim dežemerom
v vetrovniku so pokazali, da vetrovi nad 5 m/s zmanjšajo količino ujetih padavin v dežemeru
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za 13 %. Do še večjega odstopanja pride pri snežnih padavinah, saj veter s hitrostjo 5 m/s
zmanjša ujeto količino padavin za 78%, oziroma le 22% padavin v obliki snega uspe izmeriti
Helmannov dežemer. Za potrebe izračunov vodne bilance so meritve zaradi sistematske
napake merjenja korigirane.
Najmanj podcenjene so meritve padavin v nižinah, saj so tu vetrovi najšibkejši. Tako so
meritve podcenjene za približno 5 %. Do večjega odstopanja pride na Primorskem, kjer se
pogosto pojavlja burja, zato so meritve podcenjene za približno 10%. Vse večja napaka se
pojavlja v hribovitih in izpostavljenih delih, kjer prevladujejo močni vetrovi in kjer se
pojavlja velika količina padavin v obliki snega. Tako meteorološka postaja na Kredarici
izmeri le 54% vseh padavin (ARSO, 2007c).
Zaradi vpliva vetra naj bi bili dežemeri postavljeni v isti višini kot okolica, saj naj bi bistveno
vplivali na tok zraka, ki potuje mimo dežemera in s tem na zmanjšanje ujete količine padavin.
Vendar pa pri taki postavitvi dežemera lahko pride do odboja kapljic iz okolice dežemera vanj
in s tem do precenitve količine padavin, zato je pri postavitvi dežemerev treba sprejeti neko
kompromisno višino. Tako je vrh dežemera v Angliji postavljen na višini 30 cm, medtem ko
je v Sloveniji postavljen na višini 100 cm (McIlveen, 1992, str. 24-25).
3.1.2

Merjenje padavin z radarji in sateliti

Padavine (predvsem konvekcijske) so lokalno zelo različno razporejene in za njeno
opazovanje bi morala biti mreža dežemerov mnogo gostejša od današnjih opazovalnih postaj.
V pomoč so nam tako lahko satelitske in radarske slike. Satelitske slike v infrardečem spektru
nam pokažejo časovni nastanek in razpad oblakov ter premikanje vremenskih sistemov, pri
radarskih posnetkih pa lahko preko jakosti radarske odbojnosti ocenimo količino padavin.
3.1.2.1 Radarsko merjenje padavin
Radar deluje tako, da v ozračje pošilja ozko usmerjene pulze elektromagnetnega sevanja in
del pulza se odbije od padavinskih kapljic nazaj proti anteni, medtem ko so oblačni delci za
odboj sevanja premajhni. Radar zazna to odbito sevanje, ki ga s pomočjo algoritmov
preračuna v sliko količine padavin. Moč odbitega sevanja je tem večja, čim večje je število in
velikost padavinskih delcev na prostorninsko enoto. Skrajni doseg meteorološkega radarja je
okoli 150 kilometrov nad ravnim površjem, vendar se kvaliteta odboja z oddaljenostjo slabša
in s tem je tudi kvaliteta radarske slike z oddaljenostjo vse slabša (Reynolds, 2004, str. 29).
Meritev padavin z radarjem količinsko ni zelo natančna in da predvsem kvalitativno sliko
prostorske razporeditve padavin v oddaljenosti do okoli 100 km okoli radarja(Rakovec,
Vrhovec, 2000, str. 58-59). Po drugi strani pa je kvaliteta dobro umerjenih radarjev v tem, da
bolje merijo količino snežnih padavin, ki jih je z navadnimi dežemeri težko meriti (McIlveen,
1992, str. 23-26).
Razvitejše meteorološke službe imajo vse svoje območje prekrito z radarsko sliko, ki je
sestavljena kompozitna slika iz slik posameznih radarjev. Slovenija ima en meteorološki radar
in sicer na Lisci nad Sevnico. Vremenski radar na Lisci pri Sevnici sproti meri padavine nad
Slovenijo in njeno bližnjo okolico. Radarska slika (slika 19) prikazuje razporeditev in jakost
padavin, izmerjenih vsakih 10 minut, saj posamezna meritev traja približno 5 minut. Prikazuje
največjo izmerjeno jakost padavin nad vsako talno točko, pri čemer pa ni razvidno, na kateri
višini je bila izmerjena in zato ni nujno, da se v tistem trenutku ujema z jakostjo padavin pri
tleh. Jakost padavin je v osnovnih radarskih slikah predstavljena s štirimi razredi: šibka

19

Tomaž Peternel

Prostorsko spreminjanje padavin na profilu čez Trnovski gozd

(LOW), zmerna (MED), močna (HGH) in ekstremna (EXT) z možno točo. Osnovne radarske
slike so tvorjene v Lambertovi konformni projekciji in so v velikosti 400*300 km z
ločljivostjo 2*2 km. Poleg osnovne radarske slike so za zahtevne uporabnike namenjene tudi
specialne radarske slike (maksimalna odbojnost padavin in njena animacija, višina vrhov
padavin, vertikalna količina padavin, prizemna jakost padavin, urna in dnevna akumulacija
padavin) z ločljivostjo 1*1 km in s predstavitvijo jakosti padavin v 15 razredih (ARSO,
2007d).
Sliki 21 in 22: Primera specialnih radarskih slik, ki sta namenjeni zahtevnejšim uporabnikom:
Levo: Prizemna jakost padavin (milimetri na uro oziroma litri na kvadratni meter na uro).
Desno: Urna akumulacija padavin (milimetri oziroma litri na kvadratni meter).

(ARSO, 2007d)
Napake merjenja pri radarskih slikah
Kot vsako drugo merjenje padavin ima tudi radarsko merjenje svoje napake. Glavne težave
povzročajo odmevi od tal, ukrivljenost zemeljske površine in merjenje mešanih padavin (sneg
in dež). Čeprav naj bi radarski sprejemnik sprejemal zgolj odmeve od radialno gibajočih se
padavin se zaradi raznih vzrokov na sliki pojavijo tudi nekateri odmevi mirujočih ovir. Zato
se na radarski sliki pojavi več ali manj področij, ki so predstavljena kot padavine, vendar so to
v resnici neprepoznavni talni odmevi. Druga težava se pojavi zaradi ukrivljenosti zemeljske
površine, saj je pri velikih razdaljah radarski snop že precej dvignjen nad ukrivljeno
zemeljsko površino. Zato radar slabo ali pa sploh ne zazna več plitvih padavin, kar je posebej
očitno pozimi, ko so baze in vrhovi oblakov precej nižje kot poleti (ARSO, 2007d).
Radarske slike, ki pokrivajo območje Trnovskega gozda
Območje Trnovskega gozda pokrivata dva radarja in sicer na Lisci nad Sevnico ter radar
Fossalon v Gradežu v Italiji. Radar na Lisci je od obravnavanega območja oddaljen okoli 120
kilometrov in je torej že na robu obsega svojega merjenja, medtem ko je radar Fossalon
oddaljen le okoli 30 km in je zato kvaliteta podatkov pri slednjem mnogo boljša.
Širše je dostopna radarska slika radarja z Lisce, kjer je jakost padavin razdeljena na 4 razrede
in je bila opisana že zgoraj. Radar Fossalon ponuja širši dostop do dveh radarskih slik in sicer
največja navpična reflektivnost nad določenimi točkami in projekcija vsote padavin v zadnjih
šestih urah. Reflektivnost je neposredno povezana s količino vode v oblaku in vrednosti večje
od 10-15 dBZ večinoma odgovarjajo prizemnim padavinam, ki so obilne v predelih, kjer
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reflektivnost presega 40 dBZ in zelo obilne, kjer dosega ali presega 50 dBZ (ponavadi v
nevihtnih celicah). Pri sliki projekcije vsote padavin je treba biti pazljiv zaradi skromne
natančnosti meritev, ki pa jih lahko izboljšamo s podatki iz tradicionalnih dežemerov oziroma
s posebnimi algoritmi, ki popravijo radarsko sliko (FVG, 2007).
3.1.2.2 Merjenje padavin s sateliti
Meteorološki sateliti so naprave za daljinsko opazovanje ozračja, s svojimi instrumenti pa
omogočajo opravljanje nekaterih meritev v ozračju.Sateliti krožijo okoli Zemlje na različnih
višinah in tako jih glede na oddaljenost in način delovanja delimo na geostacionarne in
polarno – orbitalne satelite. Geostacionarni sateliti, ki letijo na višini 36000 km, se
uporabljajo za slikanje oblačnosti in so uporabni za spremljanje razvoja vremena, medtem ko
letijo polarno-orbitalni sateliti na dosti nižji višini, kar se odraža v boljši prostorski ločljivost
slik, vendar je področje, ki ga zajamejo slednji, dosti manjše v primerjavi z geostacionarnimi
sateliti (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 68-69).
V zadnjem času postajajo sateliti vse bolj izpopolnjeni in z novimi instrumenti vse
pomembnejša dopolnitev meritev padavin. V orbito je bil leta 1997 izstreljen satelit TRMM,
ki je do sedaj pokazal največjo vrednost pri raziskavah globalne porazdelitve padavin in pri
merjenjih porazdelitve padavin nad oceani, kjer drugačno merjenje razen s sateliti ni mogoče
(Roe, 2005).
Geostacionarni in polarno-orbitalni sateliti
Geostacionarni sateliti se vrtijo na oddaljenosti 36000 km od Zemlje z enako kotno hitrostjo
kot se vrti Zemlja, kar pomeni da so vseskozi nad isto točko zemeljskega površja. Tako lahko
satelit slika slabo polovico proti njemu obrnjene poloble. Na sliki so uporabni osrednji deli,
saj so zaradi ukrivljenosti zemeljskega površja robna območja slabo ločljiva (Rakovec,
Vrhovec, 2000, str. 68-70).
Satelit zaznava elektromagnetno sevanje v različnih delih spektra in tako omogoča merjenje v
vidnem in infrardečem spektru sevanja. Vidni spekter sevanja je odbita svetloba od oblakov in
tal, ki jo zazna senzor na satelitu, zato so te slike možne le podnevi. Za nočne slike je primerni
IR spekter sevanja, ki ima največjo občutljivost v področju maksimuma sevanja različnih
plinov (npr. vodne pare). Ker je za IR sevanje atmosfera prepustna, se le ta odbija od oblakov
in tal. Tako je slika sestavljena iz odbojev in višine oblakov. Slike so računalniško obdelane
in najvišji oblaki so najbolj beli. Satelitske slike nudijo pregled dogajanja nad velikim
geografskim območjem in z opazovanjem premikanja oblakov lahko približno določimo
hitrost vetra. Ločljivost slik iz geostacionarnih satelitov je 2 km za vidno sevanje in 5 km za
IR sevanje (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 68-70).
Polarno-orbitalni sateliti obkrožijo Zemljo v eni do dveh urah in v enem preletu posnamejo le
nekaj 100 kilometrov okoli svoje orbite, zato so njihove slike nekoliko manj uporabne za
spremljanje razvoja vremena. Prednost teh satelitskih slik je v njihovi boljši ločljivosti, saj so
slike neodvisne od geografskih koordinat, ker je površje Zemlje vedno pravokotno pod
satelitom. Poleg tega polarni sateliti posnamejo polarna območja, ki jih geostacionarni sateliti
ne morejo. Polarne satelite uporabljajo za določanje spreminjanja temperature in vlage z
višino, kar je dopolnitev meritev z radiosondami (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 68-70).
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Satelit TRMM
Satelit TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mision) je skupen projekt NASA, ZDA in
agencije NASDA iz Japonske. Namenjen je opazovanju in merjenju padavin tako na kopnem,
kot tudi nad oceani, in to v tropskem in zmerno tropskem področju. Je predstavnik nove
generacije meteoroloških satelitov, ki imajo poleg običajnih satelitskih senzorjev, kot sta
senzor za infrardečo in vidno svetlobo (VIRS – Visible and Infrared Radiometer System) ter
pasivni mikrovalovni senzor (TMI - TRMM Microwave Imager), prvič tudi aktivni
mikrovalovni senzor oziroma radar (PR – Precipitation Radar). Poleg tega ima satelit še dva
instrumenta. To sta senzor za sevanje iz oblakov in Zemlje (CERES – Clouds and Earth`s
Radiant Energy System) in senzor za detekcijo strel (LIS - Lightning Imaging System).
Hkratno delovanje pasivnega in aktivnega mikrovalovnega senzorja omogočata pridobivanje
informacij glede porazdelitve padavin. Pasivni senzor meri sevanje, medtem ko aktivni meri
sipanje in odboj skozi padavinski oblak. Tako pridobljeni podatki imajo tudi veliko natačnost
in po podatkih na zelo padavinskih tropskih območjih naj bi bila napaka v mesečnih
akumulacijah padavin v mreži 5°×5° manjša od 10%. VIRS pridobiva podatke o temperaturi
in strukturi vrhnje plasti oblaka. Podatki o porazdelitvi in količini padavin s pomočjo VIRS-a
so manj zanesljivi in natančni v primerjavi s hkratnim delovanjem aktivnega in pasivnega
mikrovalovnega senzorja. Vendar večina geostacionarnih satelitov meri le IR in vidno sevanje
zemeljskega površja (VIRS) in so zato podatki z mikrovalovnimi sevanji redki. (Skok, 2002)
Sliki 23 in 24: Satelit TRMM je primeren za merjenje količine padavin v tropskem in
subtropskem pasu.

(Wikipedia, 2007; NASA, 2007)
Slika 24 prikazuje ocenjeno letno količino padavin narejeno s podatki satelita TRMM. Na
območju Himalaje se padavine pojavljajo med majem in avgustom, ko vlažni monsuni iznad
Indijskega oceana potujejo proti severu. Gorstvo Himalaje pri tem deluje kot orografska
pregrada ob katero zadenejo vlažne zračne mase, ki se zato dvignejo in pri tem pride do
dodatnega izcejanja oziroma do nastanka orografskih padavin. Tako prejmejo južna pobočja
tudi preko 10000 mm padavin letno, medtem ko se proti notranjosti količina padavin hitro
zmanjša na količino pod 200 mm. To pomeni, da je zmanjšanje količine padavin na razdalji
100 km tudi do 50 kratno. Če primerjamo večje doline in grebene (povečana slika), prejmejo
doline mnogo večjo količino padavin v primerjavi z grebeni, saj ti v večini primerov segajo v
nadmorske višine nad 4000m, kjer je nad njimi manj vlage v atmosferi (Roe, 2005).
Problem kakovosti satelitske slike padavin je v tem, da so podatki zaradi nizke višine satelita
(višina 350 km) zajeti le enkrat dnevno in zato napake meritev variirajo med 15% in 60%, kar
pa je še vedno malo v primerjavi z izmerjenimi razlikami v porazdelitvi padavin. Dobro
delovanje satelita je bilo potrjeno tudi s tem, da je bil vzorec porazdelitve padavin v vseh
štirih letih delovanja podoben (Roe, 2005).
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Sliki 25 in 26: Povečana slika prikazuje vzorec porazdelitve padavin v regiji Namche Barwa,
kjer je razlika v nadmorski višini med dolino in grebenom okoli 5 km (črte prikazujejo
izohipse na 1500m, 2500m, 3500m).

(Roe, 2005)
TRMM satelit je bil izstreljen leta 1997 in njegova življenjska doba je le 10 let, saj ima
omejeno zalogo goriva, ki je nujno potreben za njegovo obratovanje, saj TRMM leti na višini
350 km. Za primerjavo naj bo podatek, da geostacionarni sateliti letijo na višini 36000 km,
polarno orbitalni pa na višini 1000 km. TRMM je pilotni projekt, ki ga bo nasledil projekt
GPM (Global Precipitation Measurement). V projektu GPM bo delovalo 9 satelitov, ki naj bi
vsako točko zemeljske površine preletelo na tri ure in tako omogočilo natančnejšo določitev
količine padavin ne samo v tropskem pasu, ampak tudi na ostalem zemeljskem površju (Skok,
2002).
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NAPOVEDOVANJE KOLIČINE PADAVIN
Diagnostični modeli

Za ocenjevanje količine padavin preko orografske pregrade je bilo narejenih več različnih
diagnostičnih modelov. Diagnostični modeli predpostavljajo, da se vsa kondenzirana vlaga, ki
nastane zaradi prisilnega dviga, izloči v obliki padavin. Naslednja predpostavka modela je, da
količina kondenzirane vlage pada eksponentno z višino in je odvisna od hitrosti vetra. To je
posebej pomembno pri višjih orografskih pregradah (2-4km), pri katerih je maksimum
padavin premaknjen od hrbta pregrade nekoliko na privetrno stran. Na zavetrni strani je treba
model prilagoditi, saj pri spuščanju zraka ne pride do kondenzacije in zato ta stran ne bi
prejela nobenih padavin.
Za klimatološke potrebe je treba pri modeliranju predpostaviti prostorsko razporeditev neviht,
ki se pojavljajo tudi na zavetrni strani. Poleg osnovnega modela je bilo narejenih več
kompleksnejših modelov, ki na primer upoštevajo »seeder-feeder« mehanizem ali pa so
prirejeni za računanje padavin preko kompleksnejšega terena.
Problem pri modeliranju se pojavi pri vhodnih podatkih, saj je merilna mreža na razgibanem
terenu redka in je zato treba podatke pogosto oceniti na osnovi dobljenih podatkov merilne
mreže. Vendar kljub ocenjenim podatkom dajo diagnostični modeli dobro sliko razporeditve
padavin v primerjavi z izmerjenimi podatki (Roe, 2005)
3.2.2

Prognostični modeli

Napovedovanje oziroma prognoziranje bodočega vremena je ena najbolj znanih uporabnih
nalog meteorologije in tako je velik del meteoroloških raziskav namenjenih izboljšavi
natančnosti in zanesljivosti meteoroških napovedi.
Prognostični modeli so deterministični, kar pomeni, da bodoče stanje v atmosferi izračunajo
na osnovi začetnega oziroma preteklega stanja.
Zaradi velike količine podatkov, ki jih uporabljajo prognostični modeli, se je njihov razvoj
pojavil s prihodom prvih računalnikov. Količina vhodnih podatkov se je vseskozi povečevala,
kar pa je zahtevalo vse boljši računalnik, ki je bil za mnoge meteorološke službe prevelik
strošek. Zato so le-te ustanovile Evropski center za srednjeročno prognozo vremena
(ECMWF), kjer so skupaj razvijale globalne numerične modele. Na osnovi globalnih
prognostičnih polj so začeli razvijati modele nad manjšimi omejenimi območji, ki pri svojem
izračunu uporabljajo robne pogoje globalnega modela. Z natančnejšimi vhodnimi podatki tako
zagotavljajo boljšo horizontalno in vertikalno resolucijo in s tem natančnejšo napoved
Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 265-271)
Natačnost modelov je odvisna od zapletenosti trenutnega vremenskega dogajanja in njena
zanesljivost pada v odvisnosti s časom.
Padavinski modeli so narejeni v različnih resolucijah, izraženih v km, in večja ko je njihova
resolucija, manjše vremenske pojave lahko zaznavajo. Tako na primer model z resolucijo 4
km lahko zazna pojave večje od 12 km, saj so modeli narejeni tako, da zaznavajo pojave, ki
so 3-4 krat večji od dejanske resolucije modela. Kvaliteta resolucije se pokaže predvsem v
poletnem času, ko so pogostejši vremenski pojavi manjših razsežnosti, kot so na primer plohe
in nevihte (Pro-Vreme, 2007).
Za napovedovanje vremena v Evropi je tako osnovni model ECMWF. Na osnovi njega deluje
več modelov, ki jih razvijajo in uporabljajo posamezne meterološke službe.
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Hidrometeorološki zavod Slovenije uporablja prognostični model ALADIN (Aire Limitee,
Adaptation Dynamique, developement InterNational). Prognostični model ALADIN se
uporablja od leta 1996 in je nastal s sodelovanjem evropskih držav in Maroka pod
koordinacijo Francoske meteorološke službe (Vrhovec, Rakovec, 2001). Je model na
omejenem območju, zato morajo biti dani robni pogoji od drugih modelov. ALADIN je
zasnovan kot spektralni model, kar pomeni, da so vrednosti meteoroloških spremenljivk
izražene kot vsota utežnih baznih funkcij. Za prikaz meteoroloških polj je uporabljena
Lambertova projekcija z resolucijo 18 km. Model uporablja hibridno vertikalno komponento,
katere prednost je, da pri tleh sledi reliefu, v višjih plasteh ozračja pa izobarnim ploskvam
(Iršič, 1998).
ARSO izdela numerični mezo-meteorološki model ALADIN/SI enkrat dnevno, ki je javno
dostopen na internetu. Model napoveduje skupno količino padavin za časovno obdobje 48 ur
in sicer za vsakih 6 ur posebej.
Za območje Slovenije je ekipa S.M.A.R.T (Slovenski Meteorološki Amatersko Raziskovalni
Tim) začela uporabljati model WRF, ki je po odzivih iz tujine, predvsem iz ZDA, do sedaj
najkvalitetnejši in najzmogljivejši model. WRF (Weather Research and Forecasting) model je
tako imenovan »mesoscale sistem model« za numerično računanje napovedi, ki je ustvarjen
za analize in raziskave atmosfere in napovedovanje vremena. Njegova posebnost je, da lahko
deluje na osnovi različnih dinamičnih jeder, in je primeren za široko uporabo pri skalah od
nekaj metrov do več tisoč kilometrov (Pro-Vreme, 2007).
Dobre rezultate v prognoziranju vremena v Evropi ima ameriški model GFS, ki izdela model
vsakih 6 ur in je javno dostopen na internetu. Model prikazuje spreminjanje meteoroloških
spremenljivk za 16 dni naprej. Tako lahko spremljamo spremembo temperature, pritiska in
vetra na različnih nadmorskih višinah, ter napovedano količino padavin za vsakih šest ur
posebej. Resolucija modela je med 50 km za karte osrednje Evrope in 100 km za celotno
Evropo (Wetterzentrale, 2007).
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PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Trnovski gozd je severozahodni del niza visokih kraških planot, ki so ločnica med celinskim
in sredozemskim delom Slovenije (Perko, Orožen Adamič, 1999, str. 324). Visoke kraške
planote imajo povprečno nadmorsko višino preko 1000 metrov (najnižji del so Postojnska
vrata z nadmorsko višino 612 metrov) in posledično temu zadržijo vplive Sredozemlja. Meja
je jasno opazna v različnih vrstah rastja in podnebnih razlikah. Tako imamo na južni strani
dinarske pregrade submediteransko rastje z gozdno združbo hrasta puhavca in črnega gabra,
medtem ko na visokih dinarskih planotah uspeva gozdna združba bukve in jelke. Še bolj
opazne so podnebne razlike. Tako so v submediteranski Sloveniji povprečne letne
temperature za 1,5 do 2,5°C in povprečne minimalne temperature za 2,0 do 2,5°C višje kot v
istih nadmorskih višinah v celinski Sloveniji. Razlike v temperaturi se z oddaljenostjo od
Tržaškega zaliva zmanjšujejo (Gams, Vrišer, 1998, str. 109). Še večje razlike se pojavijo v
razporeditvi padavin, saj je na primer v Vipavski dolini povprečna letna količina padavin
1500 mm, medtem ko le nekaj kilometrov severneje na Trnovskem gozdu okoli 2000 mm,
oziroma na območju Golakov preko 2500 mm.
Karta 3: Trnovski gozd je del niza Visokih dinarskih planot, ki so prva ovira za vlažne zračne
mase iz Sredozemlja.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna podlaga: Digitalni model
reliefa Slovenije
Vir: GURS

Mezoregija Trnovski gozd, Nanos In Hrušica je po naravnogeografski regionalizaciji
Slovenije (avtorji Gabrovec, Orožen Adamič, Pavšek, Perko, Topole in Kladnik) del
submakroregije dinarskih planot , ki je del makroregije Dinarski svet. Mezoregija Trnovski
gozd, Nanos in Hrušica je sklenjen gorski hrbet dinarskih planot med dolinami reke Idrijce,
Pivke in Vipave, na zahodu pa jo od Banjšic ločuje slepa dolina Čepovanski dol. Trnovski
gozd se na zahodu nadaljuje v Banjšice, na severu v Idrijsko hribovje in na zahodu v Hrušico
in Nanos, ki so vse del dinarskih planot. Le na jugu se Trnovski gozd z ostrim robom spusti
proti Vipavski dolini, ki je del makroregije Sredozemski svet (Perko, Orožen Adamič, 1999,
str. 26-30).
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KAMNINE, POVRŠJE IN VODE

Večina Trnovskega gozda sega v višine med 800 in 1300 metri. Površje je pretežno uravnano
in v to uravnavo je poglobljenih nekaj večjih globeli in suhih dolin. Med te globeli spadajo
kraške vrtače, imenovane konte, ter uvale, oziroma drage kot so Mrzla, Mojska in Smrekova
draga ob robu nad Trebušo. V njih je moč najti ostanke ledeniškega drobirja, ki so ostanki
zadnje ledene dobe, ko je bil vršni del Trnovskega gozda prekrit z ledom (Janež et al., 1997,
str. 32).
Najvišji deli so na severnem delu Trnovskega gozda nad dolino Trebuše in Belce v
nadmorskih višinah med 1300 in 1500 metri, z najvišjim vrhom Veliki Golak (1495m). V tem
delu so nakloni površja majhni in okoli 2/3 površja osrednjega dela ima naklone med 6° in
20°. Nakloni se močno spremenijo na robnem delu, kjer se uravnano osrednje površje spusti
proti dolini Belce, Trebuše, Čepovanskega dola in Vipavske doline in tu prevladujejo nakloni
med 30° in 60°. Najbolj izrazit je prepadni rob proti Vipavski dolini, kjer se na razdalji nekaj
kilometrov površje spusti z nadmorske višine 1000 m na 100 m in na tem delu se pojavljajo
nakloni tudi preko 60°.
Sliki 27 in 28: Levo - Trnovski gozd se strmo dviguje nad Vipavsko dolino (pogled na pobočje
Čavna). Desno - Prevladujoča gozdna združba na Trnovskem gozdu je bukovo-jelov gozd. Na
sliki je viden izkrčen gozd za potrebe pašništva drobnice, ki se v zadnjem času vse hitreje
zarašča (zadaj se vidi najvišji del Trnovskega gozda – Golaki).

(Avtor: Tomaž Peternel, 2005)
Na oblikovanost površja Trnovskega gozda je imela velik vpliv tektonika. Tako ima Trnovski
gozd dinarsko slemenitev (smer SZ-JV), na kar kažejo tudi številni prelomi v tej smeri
(Čepovanski in Avški prelom) (Janež et al., 1997, str. 20). Zgrajen je iz karbonatnih kamnin,
med katerimi prevladujejo triasni in jurski apnenci, le osrednji in hkrati najvišji deli so iz
triasnega dolomita. Vpliv tektonike se kaže tudi v narivni strukturi, saj so karbonatne kamnine
Trnovskega gozda narinjene na eocenski fliš Vipavske doline. Kamnine na strmem robu proti
Vipavski dolini so močno izpostavljene mehanskemu preperevanju, zato se na tem mestu
pojavlja ponekod tudi nekaj kilometrov širok pas nakopičene pobočne breče in podornega
skalovja, ter aktivnih in fosilnih melišč (Janež et al., 1997, str. 26).
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Karta 4: Geološka karta obravnavanega območja z vrisanimi merilnimi postajami.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna podlaga: Geološka
karta Slovenije
Vir: Geološki zavod Slovenije

Zaradi prepustne kamninske zgradbe ni površinskih rečnih tokov. Tako se močni kraški izviri
pojavljajo na obodu Trnovskega gozda. Večinoma se Trnovski gozd odmaka proti Vipavski
dolini in tu najdemo večje število kraških izvirov, ki so nujno potrebni pri vodni oskrbi
Vipavske doline. Najmočnejša izvira tega območja sta Hubelj nad Ajdovščino in Lijak pri
Novi Gorici in sta oba zajeta za vodno oskrbo. Poleg omenjenih izvirov se pojavlja še večje
število manjših, ki prav tako nudijo vodno oskrbo za naselja ob robu Vipavske doline. Severni
del Trnovskega gozda se odmaka proti Idrijci, oziroma njenima pritokoma Trebuši in Belci.
Sama razvodnica med porečjima Idrijce in Vipave, je navkljub večim barvanjem na
Trnovskem gozdu še precej nejasna, saj je narivna struktura Trnovskega gozda prelomljena ne
le v dinarski, ampak tudi v smeri prečno na njo in tako omogoča pretakanje vode v različnih
smereh (Janež et al., 1997, str. 11-13).
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PODNEBJE, PRST IN RASTJE

Na karbonatnih kamninah je le malo prsti zato to območje ni primerno za kmetijsko rabo.
Tako večino območja prerašča dinarski bukov-jelov gozd. Manj gozda je le na južnem delu in
vzroke je treba iskati v poselitvi, saj je podnebje tega dela v primerjavi z osrednjimi gotovo
milejše. Tako so ljudje za potrebe kmetijstva gozd izkrčili, poleg tega pa je bilo za to območje
značilno pašništvo drobnice, ki so jo v preteklosti gnali celo iz Istre. Danes pašništva ni več in
tako je predvsem na območju Čavna in tudi Gore opazno hitro zaraščanje površja z gozdom
(Kovač, 2000, str. 33).
Na podnebje Trnovskega gozda močno vplivata tako lega, kot tudi nadmorska višina. Kot je
bilo že uvodoma povedano, se na tem območju prepletata sredozemski in celinski vpliv, kar
se kaže v padavinskem režimu. Padavinski višek je novembra, ki mu sledi junijski, medtem
ko je februar mesec z najmanjšo količino padavin. Povprečna letna količina padavin znaša od
1800 mm na robnem delu ob Vipavski dolini do preko 2500 mm v osrednjem delu.
Posledično obilnim padavinam ustreza precejšnja oblačnost (129 dni na leto) in veliko število
dni s padavinami nad 10 mm (70 dni na leto) Število dni s snežno odejo je odvisno od
nadmorske višine in od lege posameznega kraja. Tako se povečuje število dni s snežno odejo
z nadmorsko višino in z oddaljenostjo od Vipavske doline (Perko, Orožen Adamič, 1999, str.
327)
Karta 5: Tip podnebja na obravnavanih merilnih postajah.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna podlaga: Digitalni model
reliefa Slovenije, Tip podnebja
Vir: GURS, ARSO
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PROSTORSKO SPREMINJANJE PADAVIN NA PROFILU ČEZ
TRNOVSKI GOZD

5.1
5.1.1

PADAVINE NA OBMOČJU TRNOVSKEGA GOZDA
Vremenski sistemi in njihov vpliv na porazdelitev padavin na območju
Trnovskega gozda

V Sloveniji je padavinski maksimum razdeljen na dva dela in sicer greben spodnjih
Bohinjskih gora, ki se nadaljujejo severno proti najvišjim delom Julijskih Alp okoli Triglava.
Drugi del pa se nahaja na Italijansko-Slovenski meji. Sekundarni maksimum v zahodni
Sloveniji pa so Visoke planote Dinarskega gorovja. Vzroki za tako velike količine padavin so
tako pri primarnem, kot tudi sekundarnem maksimumu enaki, saj na oba vplivajo enaki
vremenski sistemi. Večino razlike v razporeditvi lahko pripišemo nižji nadmorski višini
Dinarskih planot v primerjavi z Julijskimi Alpami.
Karta 6: Povprečna letna vsota korigiranih padavin v Sloveniji za obdobje 1971-2000.

(ARSO, 2007e)
Letna porazdelitev padavin za te predele ima dva viška, in sicer jesenski (oktober-november)
in pozno spomladanski (april-junij). Jesenski višek je močno povezan z Mediteransko
ciklogenezo, medtem ko je pozno spomladanski vezan tudi na večjo konvektivno aktivnost s
pogostimi nevihtami. Jeseni so močni prodori hladnega zraka s severa, ki pogosto sovpadajo z
nastankom Mediteranskega ciklona. Ciklon se formira na zahodnem delu Alp (tako imenovani
Genovski ciklon) in z jugozahodnimi vetrovi prinaša topel in zelo vlažen zrak z Jadranskega
morja. Mediteranski ciklon lahko vztraja nekaj dni in zaradi ogromne količine padavin
pogosto povzroča poplave.
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Grebeni, ki ležijo skoraj pravokotno na smer vetrov, so od morja oddaljeni od 20 do 60
kilometrov in predstavljajo prvo oviro za topel tok zraka, ki se mora ponekod le v nekaj
kilometrih dvigniti 2000 metrov visoko.
Pozno pomladanski oziroma zgodnje poletni višek je vezan na že prej omenjeno konvektivno
aktivnost. Močnejše sončno obsevanje južnih pobočij povzroči dvigovanje segretega zraka, ki
dokaj hitro doseže kondenzacijski nivo, kar se pokaže kot nastanek kumulusnih oblakov nad
gorami. Obenem je za ta čas značilen vsakodnevni tok vlažnega zraka z Jadrana proti
kopnemu, ki prav tako prispeva k večji konvektivni aktivnosti.
Posebnost Mediteranskega ciklona nad Slovenijo je, da pogosto hladen zrak, ki je zaustavljen
severno od Alp, steče po vzhodnem robu Alp proti Jadranskemu morju. Hladen zrak tako
povzroči nastanek plitke frontalne cone, ki se premika v nasprotni smeri kot prihaja glaven
tok toplega in vlažnega zraka. Torej se topel in vlažen zrak v višjih plasteh premika proti
severovzhodu, medtem ko se hladen zrak premika proti jugozahodu in tako povzroči dodaten
prisilni dvig in s tem dodatne padavine (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 20-27).
5.1.2

Porazdelitev padavin na Trnovskem gozdu (podatki padavinskih postaj 19611990)

Na podnebje Trnovskega gozda močno vplivata tako lega, kot tudi nadmorska višina. Kot je
bilo že uvodoma povedano, se na tem območju prepletata sredozemski in celinski vpliv, kar
se kaže v padavinskem režimu. Padavinski višek je novembra, ki mu sledi junijski, medtem
ko je februar mesec z najmanjšo količino padavin.
V okolici profila čez Trnovski gozd je bilo izbranih 7 padavinskih postaj, za katere je narejen
graf povprečne letne količine padavin po mesecih za obdobje 1961 – 1990 (graf 1). Grafi
posameznih padavinskih postaj (grafi 2 – 7) nam dajo sliko padavinskega režima in letno
razporeditev padavin, ki je odvisna od nadmorske višine in lokacije postaje.
Če potegnemo profil čez Trnovski gozd v smeri JZ-SV, si sledijo padavinske postaje v
naslednjem vrstnem redu: Zalošče, Ajdovščina, Otlica, Mrzla Rupa, Vojsko, Idrija in Žiri.
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Graf 1: Povprečna letna količina padavin izbranih padavinskih postaj na profilu čez Trnovski
gozd. Lokacija padavinskih postaj ni identična lokaciji predstavljeni na profilu, ampak ji je
glede na nadmorsko višino in oddaljenost od Vipavske doline pripisana najbolj primerna
lokacija na profilu.

50
Profil

(Vir podatkov: Klimatogeografija, 1995)
Vipavska dolina leži v nadmorski višini okoli 100 m in povprečna letna količina padavin je
okoli 1500mm. Tako prejme padavinska postaja Branik 1401 mm padavin, Zalošče 1537 mm
in Ajdovščina 1553 mm padavin. Torej bližje ko je postaja robu Trnovskega gozda, višja je
letna količina padavin.
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Na robu Trnovskega gozda imamo na nadmorski višini 835m merilno postajo Otlica, na kateri
je povprečna letna količina padavin 2409 mm. To izrazito hitro povečanje v količini padavin
je treba pripisati vplivu orografije, saj Otlica leži 700 metrov nad dnom Vipavske doline in je
od Ajdovščine oddaljena le 5 kilometrov, oziroma od dna Vipavske doline le dobra dva
kilometra. V primerjavi z Ajdovščino prejme Otlica 55% več padavin.
Na najvišjem in osrednjem delu Trnovskega gozda, to je na Golakih, nimamo nobene
padavinske merilne postaje. Še najbližja je pomaknjena nekaj kilometrov severovzhodno na
kraju Mrzla Rupa, ki leži na nadmorski višini 930m. Izmed vseh obravnavanih padavinskih
postajah je na postaji Mrzla Rupa zabeležena največja količina padavin in sicer 2784 mm. To
pomeni, da se v primerjavi z Otlico poveča količina padavin za 15%. Ker pa je greben
Golakov 500 metrov višji od Mrzle Rupe, lahko predpostavimo, da je maksimalna letna
količina padavin na Trnovskem gozdu preko 3000 mm. Padavinsko senco nam potrjuje
padavinska postaja Vojsko, ki leži 3 km SV od Mrzle Rupe in prejme 2450 mm padavin
oziroma 12% manj od Mrzle Rupe. Količina padavin se nato še zmanjšuje v smeri
severovzhoda, saj v Idriji pade povprečno 2251 mm in v Žireh 1928 mm padavin.
Tabela 1: Padavinske postaje na profilu (JZ-SV) čez Trnovski gozd.

Zalošče
Ajdovščina
Otlica
Mrzla Rupa
Vojsko
Idrija
Žiri

Nadmorska
višina (m)
67
110
835
930
1070
413
480

Količina padavin
(mm)
1537
1553
2409
2784
2450
2251
1928

Delež padavin
glede na
maksimum (%)
55,2
55,8
86,5
100,0
88,0
80,9
69,3

(Vir podatkov: Klimatogeografija, 1995)
Vipavska dolina prejme približno polovico manjšo količino padavin v primerjavi z
maksimumom, ki se nahaja nekje na območju Golakov. Ker na tem delu ni nobene
padavinske postaje, sem izbral padavinsko postajo Mrzla Rupa kot lokacijo maksimalne
količine padavin in glede na njo primerjal porazdelitev padavin. Tako prejme Vipavska dolina
45% manj padavin v primerjavi z Mrzlo Rupo. Količina padavin se za grebenom Golakov
začne zmanjševati in v Idriji pade 20% manj padavin v primerjavi z Mrzlo Rupo.
Padavinski režim določa porazdelitev padavin preko leta. Letni padavinski cikel je pogojen s
podnebnim tipom, ki ima v obravnavani regiji največji vpliv. Za submediteransko podnebje
sta značilna dva padavinska maksimuma: prvi se pojavlja konec pomladi, drugi jeseni. Za
gorsko podnebje je značilno, da največ padavin pade jeseni, nekoliko manj izrazit maksimum
pa je značilen za pozno pomlad in začetek poletja (ARSO, 2007e).
Grafi izbranih padavinskih postaj prikazujejo kako se v smeri od JZ proti SV povečuje
jesenski maksimum, kar kaže na vpliv gorskega podnebja. Za jesenski čas so značilni prehodi
sekundarnih ciklonov s katerimi so povezane intenzivne padavine. Le te so orografsko
okrepljene, saj prihajajo z južnimi vetrovi in zato se pojavi razlika med pomladnim in
jesenskim maksimumom.
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Grafi 2, 3, 4, 5, 6 in 7: Povprečna količina padavin v obdobju 1961 – 1990 za izbrane
padavinske postaje.

2

3

4 5

6 7

8

9 10 11 12

Idrija (413 m)

400
300
200
100
0
1 2

3 4 5

6 7

8 9 10 11 12

Tomaž Peternel

5.2

Prostorsko spreminjanje padavin na profilu čez Trnovski gozd

TERENSKE MERITVE NA PROFILU ČEZ TRNOVSKI GOZD (NOVEMBER
2005 – MAJ 2006)

Lokacija Trnovski gozd je bila izbrana na osnovi karte letne porazdelitve padavin, iz katere je
razvidno, da se povprečna letna količina padavin na razdalji manjši od 10 kilometrov poveča
iz 1500 mm na 3000 mm. Z dobljenimi rezultati meritev naj bi bila dokazana trditev, da
Trnovski gozd kot del Dinarske orografske pregrade bistveno vpliva na razporeditev padavin.
Karta 7: Povprečna letna količina padavin za obdobje 1961-1990 v JZ Sloveniji.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna podlaga Letna količina
padavin (1961 – 1990)
Vir: Hidrometeorološki zavod

Karta 8: Lokacije padavinskih postaj so bile izbrane tako, da so čimbolj sledile izbranemu
profilu v smeri JZ-SV. Pripisovanje posameznih merilnih mest profilu, je temeljilo na
najkrajši razdalji med merilnim mestom in profilom. Pri tem se avtomatsko poveča napaka
meritev, saj se razdalje med merilnimi postajami zmanjšajo.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna Podlaga: DTK 1:25.000
Vir: GURS

Merilne postaje so si sledile v razmiku od 1 do 2 kilometrov in pomemben kriterij pri izbiri
lokacije je bila njihova dostopnost, saj je za postavitev tolikšnega števila merilnih postaj
potrebno kar nekaj časa. Najbolj razredčena mreža merilnih postaj je bila med Škofjo Loko in
Žirmi, saj je sprememba v količini padavin manjša v primerjavi s Trnovskim gozdom. Po
drugi strani pa je bila najgosteje postavljena mreža postaj med Čavnom in Vipavsko dolino,
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kjer so si postaje sledile na vsakih 100 metrov višinske razlike. Razlog tako goste postavitve
merilnikov je v tem, da se na tem delu spreminja količina padavin najhitreje.

Škofja Loka

Gorenja vas

Žiri

Ledine

Idrija

Vojsko

Hudo polje

Golaki

Čaven

Vipavska dolina

Graf 8: Na izbranem profilu je bilo postavljenih 29 merilnih postaj. Nadmorske višine profila
med Vipavsko dolino in Žirmi sledijo izbranemu profilu, medtem ko so nadmorske višine med
Žirmi in Škofjo Loko prilagojene in sledijo višinam Poljanske doline.
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Tako je bilo na osnovi zgoraj navedenih kriterijev izbranih 29 merilnih postaj. Celotno število
postaj je večje od števila postaj, na katerih se je dejansko izvajala meritev, saj se je število
postaj spreminjalo na osnovi predhodnega merjenja.
Tako je prvo merjenje potekalo na 19 merilnih postajah, ki so si sledile na profilu od Zalošč v
Vipavski dolini do Spodnje Idrije.
Pri drugem merjenju so bile dodane še tri merilne postaje med Škofjo Loko in Spodnjo Idrijo,
tako da je drugo merjenje potekalo na 22 merilnih postajah.
Po pregledu dobljenih meritev prvega in drugega merjenja je bilo izločenih nekaj postaj med
Čavnom in Lovskim domom v Gojačah, saj je bila priprava teh merilnih postaj najtežja,
oziroma najbolj zamudna. Tako se je število merilnih posod med Čavnom in Gojačami
zmanjšalo z 10 na 4. Merjenje tudi ni bilo izvedljivo na merilni postaji 19-Smrekova draga
zaradi obilice snega in neprevoznosti ceste med Hudim poljem in Malo Lazno. Dodanih pa je
bilo šest novih merilnih mest, ki so zgostile mrežo merilnih postaj na ostalih delih profila.
Tako je tretje merjenje potekalo na 21 merilnih postajah .
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Tabela 2: Merilne postaje, ki so bile uporabljene pri meritvah na izbranem profilu. Z rdečo so
označene uporabljene merilne postaje pri posameznem merjenju.
Merilno mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ime
Zalošče-Batuje
Batuje-Selo
Tabla Gojače
Lovska koča - Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven vrh-vrtača
Selovec
Cesta na Čaven
Tabla-Čaven
Nemški hrib
Mala Lazna
Smrekova draga
Hudo polje
Mrzla Rupa
Kočevše
Nikova
Bevk
Spodnja Idrija
Govejk
Selo pri Žireh
Gorenja vas
Škofja Loka

Nadmorska višina (m)
75
130
160
220
360
430
600
700
800
900
1000
1100
1150
1150
1110
1010
1230
1100
1260
1044
910
930
690
400
380
750
491
410
355
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Opis merilnih postaj

Karta 9: Lokacije merilnih mest na profilu od Vipavske doline čez Trnovski gozd do Škofje
Loke.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna podlaga: Digitalni model
reliefa Slovenije
Vir: GURS

1. Zalošče-Batuje
Merilna postaja Zalošče-Batuje je bila postavljena v Vipavski dolini ob cesti med vasjo Batuje
in Zalošče na nadmorski višini 75 metrov. Severno od merilnega mesta je 143 metrov visoka
vzpetina Kokonel, zato je bil na tem mestu zmanjšan vpliv burje. Teren okoli postaje je bil
raven in v okolici merilne posode ni bilo večjih dreves, ki bi vplivale na meritev.
2. Batuje-Selo
Merilna postaja Batuje-Selo je bila postavljena v Vipavski dolini ob cesti med vasjo Selo in
Batuje na nadmorski višini 130 m. Od merilne postaje 1 je bila oddaljena 1,5 km. Teren okoli
merilne posode je bil raven in močno izpostavljen učinkom burje. Nekaj metrov stran od
merilne posode je bil meter visok zid, ki pa naj ne bi vplival na meritev.
Sliki 29 in 30: Levo - Merilna postaja Batuje-Selo je bila postavljena ob cesti in je bila močno
izpostavljena učinkom burje; Desno - Strmo pobočje Čavna, na katerem je bilo postavljenih 8
merilnih posod.

(Avtor: Tomaž Peternel, 2005)
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3. Tabla Gojače
Merilna postaja Tabla Gojače je bila postavljena na robu Vipavske doline ob naselju Gojače
na nadmorski višini 160 m. Od merilne postaje 2 je bila oddaljena 1 km. Teren okoli merilne
posode je bil raven in močno izpostavljen učinkom burje, drugače pa v okolici ni bilo dreves
oziroma drugih ovir, ki bi bistveno vplivale na meritve.
4. Lovska koča – Gojače
Merilna postaja Lovska koča – Gojače je bila postavljena nad vasjo Gojače v nadmorski višini
220 m. Od merilne postaje 3 je bila oddaljena 800 m. Teren okoli merilne posode je bil raven
in močno izpostavljen učinkom burje, drugače pa v okolici ni bilo dreves oziroma drugih ovir,
ki bi bistveno vplivale na meritve.
5 – 12. Čaven-Gojače
Merilne postaje 5 do 12 so bile postavljene na strmem pobočju Trnovskega gozda.
Postavljene so bile ob cesti, ki je speljana po strmem fosilnem melišču, in sicer na vsakih 100
višinskih metrov po ena. Tako je bilo med 360 in 1100 m nadmorske višine razporejenih 8
merilnih posod. Glede na strmo pobočje je bila razdalja med njimi zelo majhna. Tako je bila
razdalja med 5. in 8. merilno posodo 2 km, še gosteje pa so bile razporejene merilne posode 8,
9, 10, 11 in 12, saj je bilo 5 merilnih posod razporejenih na dolžini 1 kilometra.
Naklon pobočja Trnovskega gozda je precej velik in znaša med 5. in 8. merilno posodo okoli
25%, še večji pa je med 8. in 12. merilno posodo, kjer je povprečni naklon okoli 40%. Naklon
pobočja prav gotovo vpliva na porazdelitev padavin, saj pride do sprememb tako v smeri, kot
tudi v hitrosti vetra. Tako na primer v prvem delu prehoda frontalnega sistema prevladujejo
južni vetrovi, ki trčijo v pobočje Trnovskega gozda in se ob njem dvignejo. V drugem delu
frontalnega prehoda se veter obrne v severno do severozahodno smer, zato se na tem delu
pojavlja burja, ki se sunkovito spušča ob pobočju in zopet vpliva na izmerjeno količino
padavin. Poleg naklona in močnih vetrov je pri postavitvi merilnih postaj predstavljala
problem poraščenost površja z gozdom. Merilna mesta so bila čimbolj oddaljena od dreves, da
je bila napaka merjenja čim manjša.
Karta 10: Položaj merilnih mest od Vipavska doline do Predmeje.
Avtor: Tomaž Peternel
Kartna Podlaga: DTK 1:25.000
Vir: GURS
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13. Čaven vrh – vrtača
Merilna postaja Čaven vrh – vrtača je bila postavljena približno 50 metrov od roba
Trnovskega gozda na višini 1150 m. Merilna posoda je bila v vrtači, tako da je na tem mestu
zmanjšana napaka merjenja zaradi vpliva vetra. Prav tako v okolici ni bilo večjih dreves, ki bi
vplivale na meritev.
14. Selovec
Merilno mesto pri gozdarski koči Selovec je bilo na nadmorski višini 1150 m in je bilo od
roba Trnovskega gozda oddaljeno okoli 700 metrov. Merilna posoda je bila na ravni jasi, tako
da v bližini ni bilo nobene visoke ovire, ki bi vplivala na meritev.
15. Cesta na Čaven
Merilno mesto Cesta na Čaven je bilo postavljeno na nadmorski višini 1110 m. Od roba
Trnovskega gozda, glede na izbrani profil, je bilo oddaljeno okoli 3 km. V okolici merilne
postaje je bilo večje število visokih dreves, ki bi v močnem vetru lahko vplivala na meritev.
16. Tabla Čaven
Merilno mesto Tabla Čaven je bilo postavljeno na nadmorski višini 1010 m na križišču
gozdne ceste na Čaven s cesto Lokve – Predmeja. Od roba Trnovskega gozda, če gledamo
oddaljenost glede na izbrani profil, je bilo oddaljeno okoli 4 km. Podobno kot pri prejšnjem
merilnem mestu je bilo tudi v okolici te merilne postaje večje število visokih dreves, ki bi v
močnem vetru lahko vplivala na meritev.
17. Nemški hrib
Merilno mesto Nemški hrib je bilo postavljeno na pobočju poseke na nadmorski višini 1230
m. V okolici merilne postaje ni bilo ovir, ki bi vplivale na meritev.
18. Mala Lazna
Merilna postaja Mala Lazna je bila postavljena v istoimenski dragi na nadmorski višini 1100
m. Merilna posoda je bila postavljena na ravnem terenu okoli katerega ni bilo nobene ovire
oziroma drevesa, ki bi vplivala na meritev. Poleg tega je bila posoda v dnu globeli, s katero je
zmanjšana napaka meritve zaradi vetra.
Sliki 31 in 32: Merilna postaja 18 je bila postavljena v dragi Mala Lazna, kjer se lepo vidi
vegetacijski obrat. Tako rastejo iglavci na robu drage, medtem ko višje uspeva mešani gozd.
Na desni sliki je merilna postaja 20 Hudo polje, kjer je locirana tudi državna padavinska
postaja (v ozadju je vidno zasneženo pobočje Golakov).

(Avtor: Tomaž Peternel, 2006)
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19. Smrekova draga
Merilno mesto je bilo postavljeno na robu Smrekove drage v nadmorski višini 1260 m. Bila je
najvišja merilna postaja in najbližje grebenu Golakov, zato je bil na tem mestu pričakovan
maksimum padavin. V bližini merilne posode so bila drevesa, ki pa so bila dovolj oddaljena,
da ne bodo bistveno vplivale na meritev.
20. Hudo polje
Merilna postaja Hudo polje je bila postavljena na nadmorski višini 1044 m. Merilna posoda je
bila na jasi v okolici katere ni bilo ovir, ki bi vplivale na meritev.
21. Mrzla Rupa
Merilna postaja Mrzla Rupa je bila postavljena na nadmorski višini 910 m in je bila nekoliko
odmaknjena od začrtanega profila. Na tem mestu je postavljena tudi državna padavinska
postaja. Merilna posoda je bila na razcepu ceste, v okolici katere ni večjih ovir.
22. Kočevše
Merilna postaja Kočevše je bila postavljena na nadmorski višini 930 m. Med postajo Hudo
polje in Kočevše je bila razdalja okoli 4 km, med njima pa je reka Idrijca vrezala 500 metrov
globoko dolino. Drevesa v okolici merilne posode so bila dovolj odmaknjena, da ne bi
bistveno vplivala na meritev količine padavin.
Karta 11: Položaj merilnih mest od Vojskega do Spodnje Idrije.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna Podlaga: DTK 1:25.000
Vir: GURS

23. Nikova
Merilna postaja Nikova je bila postavljena v nadmorski višini 690 m ob cesti Idrija – Vojsko.
Postavljena je bila na travniku, stran od vseh ovir.
24. Bevk
Merilna postaja Bevk je bila postavljena na nadmorski višini 400 m v dolini potoka Nikova.
Okoli merilne posode so bila drevesa, ki bi lahko vplivala na meritev.
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25. Spodnja Idrija
Merilna postaja Spodnja Idrija je bila postavljena v nadmorski višini 380 m. Merilna posoda
je bila na jasi ob cesti Idrija – Žiri. V bližini merilne posode je bil daljnovod, ki pa naj ne bi
vpliv na meritev.
26. Govejk
Merilna postaja Govejk je bila postavljena na nadmorski višini 750 m ob cesti Idrija – Žiri.
Postaja je bila na prevalu med omenjenima krajema in je bila višja od merilnega mesta 25 za
380 m in od merilnega mesta 27 za 260 m. Merilna posoda je bila na nekoliko nagnjenem
terenu v okolici katerega ni bilo drugih ovir, ki bi vplivale na meritev.
27. Selo
Merilna postaja Selo je bila postavljena v vasi Selo ob Žireh v nadmorski višini 490 m.
Merilna posoda je bila na travniku stran od vseh ovir.
28. Gorenja vas
Merilna postaja Gorenja vas je bila postavljena na nadmorski višini 410 m ob cesti Gorenja
vas Poljane
29. Škofja Loka
Merilna postaja Škofja Loka bila na nadmorski višini 355 m ob vasi Bodovlje. Merilna
posoda je bila postavljena na travniku ob reki Sori, kjer ni bilo ovir, ki bi vplivale na meritev.
Karta 12: Položaj merilnih mest od Spodnje Idrije do Škofje Loke.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna Podlaga: DTK 1:25.000
Vir: GURS
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Predstavitev merjenja

Meritve so potekale tako, da so bile merilne posode za dež nameščene na merilna mesta dan
ali dva pred padavinami in so bile meritve količine padavin izmerjene takoj po padavinah. S
tem je bila zmanjšana možnost napake meritev zaradi poškodb in izginotja merilnih posod,
obenem pa je bilo izhlapevanje zmanjšano na najnižjo možno stopnjo.
Merilne posode so predstavljale posode, katerih premer variira od 30,6 do 34,6 cm. To
pomeni, da je odprtina merilne posode velika med 735 in 940 cm2. Za primerjavo lahko
povemo, da Agencija Republike Slovenije za okolje uporablja ombrometre, katere velikost
odprtine je 200 cm2. Sama velikost posode je pomembna pri zmanjšanju napak merjenja, saj
večja ko je posoda, manjša je relativna napaka merjenja.
Količino padavin iz dobljenih meritev količine vode izračunamo po naslednji formuli:

Kolicinapadavin =
R=

Meritev
ΠR 2

Pr emer
2

Izračun merjenja količine padavin
Na primeru merilne posode s premerom 30,7 cm in izmerjeno količino vode 1,83 litra
Meritev = 1,83 litra
Premer = 30,7 cm = 0,307 m
Količina padavin =1,83 l / π (0,307m/2)2 = 24,7 l/m2 =24,7 mm
Sliki 33 in 34: Merilne posode so predstavljale posode premera okoli 30 cm (leva slika).
Merilna posoda je bila čimbolj oddaljena od ovir, ki bi lahko vplivale na meritev, in po
možnosti na ravnem terenu (merilno mesto 29 Škofja Loka na desni sliki).

(Avtor: Tomaž Peternel, 2006)
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Problemi, ki se lahko pojavljajo pri merjenju količine padavin in povzročajo napako meritve,
so naslednji:
- količina padavin preseže kapaciteto merilne posode
Višina izbranih merilnih posod je okoli 40 cm, kar pomeni, da se v posodi lahko nabere do
400 mm padavin. To pa je zadostna višina tudi ob izjemno močnih padavinah.
- močan veter
Veter vpliva na količino ujetih padavin in nekateri poskusi so pokazali, da se ob vetru s
hitrostjo nad 5 m/s ujame do 13% manj padavin. Prav tako merilna posoda vpliva na tok zraka
okoli nje, zato je priporočljiva postavitev merilne posode čim nižje. Poleg tega se merilna
posoda ob močnem vetru, ki se pojavlja na primer v Vipavski dolini, lahko prevrne, zato jih je
treba ali vkopati v zemljo ali pa jih dodatno obtežiti.
Sliki 35 in 36: Napake meritev lahko pomeni prevelika količina padavin, ki do vrha napolni
merilno posodo (primer z merilne postaje Spodnja Idrija pri 2. meritvi, ko je bila merilna
posoda skoraj do vrha napolnjena z mešanico snega in vode). Na drugi sliki vidimo, kako
lahko sneg vpliva na meritev. V tem primeru je sneg prekril merilno posodo in preprečil
nadaljnjim padavinam, da bi se ujele v posodi. V obravnavanem primeru se je v posodi ujela
le majhna količina padavin.

(Avtor: Tomaž Peternel, 2005)
- oblika padavin
Merilne posode slabo merijo dve obliki padavin in sicer sneg ter odlaganje kapljic na rastlinah
pri prisilnem dvigu. Hriboviti predeli so pogosto obdani z oblačno kapo, ki nastane pri
kondenzaciji vlage zaradi prisilnega dviga. Vlage, ki se odlaga na rastlinju, ombrometri ne
morejo izmeriti, lahko pa jo približno ocenimo s pomočjo posebnih merilnih mrež. Le te so
postavljene pravokotno na površje in zadržijo vlažne delce, ki potujejo skozenj in se stekajo v
merilno posodo.
Ombrometri se prav tako slabo izkažejo pri merjenju snežnih padavin. Do najslabših meritev
pride ob snežnih padavinah z močnim vetrom. Poskusi s Helmann-ovim dežemerom v
vetrovniku so pokazali, da vetrovi nad 5 m/s zmanjšajo količino ujetih snežnih padavin v
dežemeru za 78 %. Problem predstavlja tudi nabiranje snega na robu dežemera, kar pa se da
rešiti z ogrevanjem in sprotnim taljenjem snega.
- vpliv nagnjenosti terena
Merilna posoda ne sme biti nagnjena, saj ponavadi padavinske kaplje ne padajo navpično in
se s tem lahko poveča ali zmanjša količina ujetih padavin. Zato so bile posode na nagnjenem
terenu podstavljene ali pa so bile vkopane v zemljo in tako poravnane s horizontom.
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- vpliv rastja
Merilne posode morajo biti čimbolj odmaknjene od dreves, ki s svojimi krošnjami lahko
zadržijo padavinske kaplje. Tako nad merilno posodo ne sme biti nobenega drevesa, ki bi
lahko prestregel padavine in bi le te po vejah in deblu odtekale na tla. Problem se lahko pojavi
pri močnejšem vetru, ko padavinske kaplje padajo pod kotom. V tem primeru tudi bolj
oddaljena drevesa na račun svoje višine lahko zadržijo del padavin. Pri postavitvi merilnih
posod je torej treba upoštevati čim večjo oddaljenost od dreves.
Sliki 37 in 38: Na meritev ima velik vpliv rastje, zato morajo biti merilne posode čimbolj
oddaljene od dreves. V mnogih primerih je bilo zaradi gozdnatosti površja težko izbrati
primerno lokacijo (primer merilne posode na pobočju Čavna). Na desni sliki je merilna
posoda zaradi možnosti prevrnitve ob močnem vetru (burja) vkopana v tla.

(Avtor: Tomaž Peternel, 2006)
- vpliv odboja od tal
V primeru, da so merilne postaje postavljene v nadmorski višini tal, lahko pride do odboja
kapljic v merilno posodo. V primeru izbranega merjenja so merilne posode visoke okoli 40
cm in tako je tudi merilno mesto toliko dvignjeno od tal. S tem je odpravljena napaka
merjenja zaradi odboja tal.
- vpliv izhlapevanja
Problem izhlapevanja ujetih padavin lahko rešimo s posebno oblikovanimi posodami, ki
preprečujejo izhlapevanje vode (npr. ombrometer), oziroma v merilne posode nalijemo
parafin, ki je lažji od vode in prav tako preprečuje izhlapevanje. Drug način, ki pa ne prepreči
izhlapevanja, je čim hitrejše merjenje ujete količine vode. Tako so bile meritve izmerjene
naslednji dan po dežju, kar je zmanjšalo količino izhlapele vode na najmanjšo možno raven.
- napake merjenja
Napake merjenja so napake v natančnosti merjenja in se jim ne moremo izogniti. Zmanjšamo
jih s čimbolj natančnim merjenjem, oziroma da v primeru merjenja padavin povečamo
velikost posode in da se v njih nabere čim večja količina padavin. Tako na primer pri isti
natančnosti merjenja (enaka absolutna napaka) zmanjšamo relativno napako merjenja. Tako je
na primer relativna napaka merjenja pri prvi meritvi količine padavin na Šmarni Gori zaradi
majhne količine padavin (2,5 mm) okoli 6 %, medtem ko se pri tretji meritvi, pri kateri je
padla 10-krat večja količina padavin zmanjša na le 1%.
Merilne posode imajo premer med 30,6 do 34,6 cm poleg tega pa imajo različno oblikovan
rob posode, ki vpliva na odboj kapljic od njega in s tem povezano zbrano količino vode v
posodi. Tako imajo ene posode polkrožen rob, druge pa oster rob, ki je za merjenje padavin
bolj primeren. Zato je bila narejena primerjava med izmerjeno količino padavin na merilnem
mestu 3. Tabla Gojače za dve posodi z različnim premerom in različnim robom.
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Tabela 3: Primerjava različnih merilnih posod na enem merilnem mestu.
Tip posode
Polkrožen rob
Oster rob

Premer
(cm)
Meritev 1 (l)
30.7
8,200
31.8
8,850

Količina
padavin (mm)
110.78
111.43

Meritev 2 (l)
1,830
1,950

Količina
padavin (mm)
24.72
24.55

Razlika v količini padavin, ki smo ju izmerili v različnih merilnih posodah je pri obeh
meritvah manjša od 1%, kar je več kot dober rezultat. Razlogov za odstopanja meritev so
lahko v napaki merjenja premera posod, ki je merjeno na 1 mm natančno, kar pomeni, da pri
posodi s premerom 30 cm pride do 0,33% relativne napake. Naslednji razlog je pri
odčitavanju meritve količine padavin, ki je merjena na 10 ml natančno, kar pri 8 litrih pomeni
0,13% relativno napako.
Premer posode in izmerjena količina vode v posodi sta bistveni pri izračunu količine padavin,
zato pride pri rezultatu količine padavin (mm) do 0,8% relativne napake zaradi napak meritev.
Primerjava med različnima posodama je pokazala podoben izračun v količini padavin, ki se
razlikujeta za 0,7%, kar je še vedno v okviru napak meritev.
-ostalo
Poleg zgoraj omenjenih težav pri merjenju količine padavin se pojavljajo še nekateri ostali
problemi, ki jih ni mogoče odpraviti. Tako lahko pride do poškodovanja ali kraje merilne
posode. Izmerjena bistveno manjša količina vode od pričakovane je lahko posledica vpliva
človeka, oziroma da vodo iz merilne posode uporabijo živali za pitje.
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Meritve

5.2.3.1 Meritev 1 (5.11. - 8.11.2005)
Prva meritev je potekala med 5. in 8. novembrom 2005. Vanjo je bilo zajetih 19 merilnih
postaj na profilu med Vipavsko dolino in Spodnjo Idrijo.
OPIS VREMENSKE SITUACIJE
Opis vremenske situacije v času merjenja je povzet po mesečnem biltenu November 2005, ki
ga izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2007f).
5. - 7. november 2005
»Nad osrednjim Sredozemljem je bilo plitvo območje nizkega zračnega pritiska. V višinah je
bila 5. 11. zahodno od nas ostra dolina s hladnim zrakom, katere južni del se je nato nad
severnim Sredozemljem odcepil v manjše jedro hladnega in vlažnega zraka. Tako je 5.11.
ponekod v zahodni Sloveniji že rahlo deževalo. 6. novembra se je dež razširil nad večji del
Slovenije, le v severovzhodnih krajih je bilo do večera suho vreme. Ta dan je na Primorskem
pihala burja, v Vipavski dolini s hitrostjo do 100 km/h. 7. novembra je občasno še deževalo.
Skupno je največ padavin v tem obdobju, okoli 40 mm, padlo ponekod na Primorskem in
Gorenjskem.«
Slika 39: Satelitska slika 6.11.2005 ob 13.uri

(ARSO, 2007f)
Sliki 40 in 41: Radarski sliki radarja Fossalon v Italiji
Največ padavin je v omenjenem času padlo na Primorskem in Gorenjskem
a) 6.11.2005 ob 14.uri
b) 7.11.2005 ob 20.uri

(FVG, 2005)
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OPIS NASTANKA ODCEPLJENEGA JEDRA HLADNEGA ZRAKA
Nastanek odcepljenega jedra hladnega zraka je povezan s planetarnim zračnim tokom, ki
zaradi presežka energije sončnega obsevanja na ekvatorju in primanjkljaja nad polarnimi
območji ne potuje več vzporedno, ampak v obliki dolgih valov. Zaradi velike temperaturne
razlike med polom in ekvatorjem amplituda valovanja vse bolj narašča, kar pomeni, da se
hladni zrak s polarnih območij vse bolj zajeda proti jugu. To zajedanje je lahko tako močno,
da val izgubi svojo obliko in se pretvori v nekakšno zanko, oziroma, da hladni zrak izgubi stik
z zaledjem in tako nastane odcepljeno jedro hladnega zraka. Pri takem preoblikovanju valov
je pas planetarnega zračnega toka prekinjen in zato vremenske motnje ne potujejo več od
zahoda proti vzhodu. Pot odcepljenega jedra hladnega zraka je nepredvidljiva in se lahko
giblje v različnih smereh, zato je tudi napoved vremena v tistem obdobju manj zanesljiva.
Odcepljeno hladno jedro ima ponavadi premer okoli 1000 km in na njegovem robu, kjer je
stik s toplim zrakom, se pojavljajo frontalni sistemi. Ti povzročajo poslabšanje vremena, ki pa
je dokaj nepredvidljivo, saj te fronte nastajajo dokaj hitro in imajo nepredvidljivo smer
potovanja.
Tako odcepljeno jedro hladnega zraka lahko nad nekim območjem vztraja tudi cel teden, saj
se hladen zrak le počasi ogreva. V primeru, da se odcepljeno jedro pomakne nad
Sredozemsko morje, se le tu okrepi ali razvije v Sredozemski ciklon (Petkovšek, Trontelj,
1987, str. 47-48).
Sliki 42 in 43: a) Polje pritiska na nivoju morske gladine 6.11.2005 ob 13.uri
b) Topografija 500 mb ploskve 6.11.2005 ob 13.uri
Pri odcepljenem jedru hladnega zraka zračni tlak na nivoju morske gladine ni nizek.

(ARSO, 2007f)

47

Tomaž Peternel

Prostorsko spreminjanje padavin na profilu čez Trnovski gozd

Slika 44: Napovedana količina padavin z modelom Aladin od 5.11.-7.11.2005.
Model je pravilno napovedal, da bo največja količina padavin padla na Gorenjskem in
Primorskem, medtem ko je SV Slovenija ostala skoraj brez padavin.

(ARSO, 2005)
REZULTATI 1. MERITVE
Vipavska dolina ima na izbranem profilu merjenja nadmorsko višino okoli 150 metrov in v
obdobju 1. meritve je na tem delu padlo približno 14 mm padavin. Iz Vipavske doline se nato
strmo dvignemo na Čaven, kjer nadmorska višina znaša približno 1150 m. Tako se na razdalji
4 km poveča nadmorska višina za 1000 metrov, oziroma povprečen naklon znaša 25%.
Na pobočju med Vipavsko dolino in Čavnom je bilo postavljeno 10 merilnih posod (posode
4-13), katerih meritve so pokazale, da se količina padavin poveča za 170%, saj je bilo na
Čavnu izmerjenih 37,6 mm padavin. Iz grafa 9 je razvidno, da je povečanje količine padavin
na pobočju Trnovskega gozda dokaj enakomerno, saj večja ko je nadmorska višina in bližje
ko smo vrhu orografske pregrade, večja je količina padavin. Podatki kažejo, da se na vsakih
100 višinskih metrov količina padavin poveča za 2 do 3 mm. Od 10 merilnih postaj med
Vipavsko dolino in Čavnom izstopa edino merilna postaja 10, na kateri je bila meritev močno
podcenjena zaradi vpliva dreves. Drevesa so bila postavljena severno od merilne posode in
ker je v obdobju meritve prevladoval veter severne smeri, so le ta s svojimi krošnjami
prestregla skoraj polovico vseh padavin. Tako je glede na trend povečevanja padavin (2-3
mm/100 višinskih metrov) na pobočju Trnovskega gozda prišlo v primeru 10 merilne posode
do podcenjenosti padavin za približno 40%.
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Naslednja merilna postaja (16) je bila postavljena ob cesti med Predmejo in Lokvami na
nadmorski višini 1000 m in je zabeležila 29,4 mm padavin. Tako je ta merilna posoda v
primerjavi s sosednjima dvema (13-Čaven in 19-Smrekova draga) prejela približno 25%
manj padavin. Razloge za manjšo količino prejetih padavin je treba iskati tako v napaki
meritve, kot tudi v prostorski spremenljivosti v porazdelitvi padavin. Napaka meritve gre
lahko na račun visokih dreves v okolici merilne posode, ki pri močnejšem vetru in s tem
povezanem padanju padavin pod kotom prestrežejo del le teh in s tem zmanjšajo količino
padavin v posodi. Drugi razlog je v veliki prostorski spremenljivosti padavin, ki jih dobro
ponazarjata radarski sliki (sliki 42 in 43). Iz njih je razvidno, da je skupna 6 urna akumulacija
padavin zelo spremenljiva in da se količina padavin na razdalji nekaj kilometrov lahko
spremeni za več 100%.
Merilna postaja 19 na robu Smrekove drage je prejela 38,8 mm padavin, kar je podobna
količina padavin, kot jih je prejela merilna postaja na vrhu Čavna.
Maksimum padavin 1. meritve je bil izmerjen na merilni postaji 20 – Hudo polje. Hudo polje
leži na nadmorski višini 1050 metrov in leži približno 3 km severovzhodno od grebena
Golakov. Na tej postaji je bilo izmerjeno 45,3 mm padavin, oziroma 15% več kot na
katerikoli drugi postaji.
Sliki 45 in 46: Radarska slika šesturne akumulacije padavin.
Sliki kažeta veliko prostorsko spremenljivost v porazdelitvi padavin, saj se na razdalji nekaj
kilometrov spremeni prejeta količina padavin za 10 mm.
a) 6.11.2005 01:00-07:00
b) 7.11.2005 13:00-19:00.

(FVG, 2005)
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Od Hudega polja so bile v smeri severovzhoda postavljene še tri merilne postaje, kjer se je
prejeta količina padavin zmanjševala z oddaljenostjo od Trnovskega gozda. Tako je merilna
postaja 22 – Kočevše prejela 25% manj padavin kot Hudo polje, od nje pa je oddaljena 3
kilometre. Zareza na profilu med merilnima postajama je dolina reke Idrijce, ki si je na tem
mestu vrezala blizu 500 metrov globoko dolino. Prav tako na trend padanja kažeta merilni
postaji 23 – Nikova in 25 – Spodnja Idrija, ki sta prejeli 40% in 55% manj od maksimuma.
Tabela 4: Rezultati 1. meritve (5.-8.11.2005) in delež v količini padavin glede na maksimum.
Številka
merilne
postaje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
19
20
22
23
25

Ime merilne postaje
Zalošče-Batuje
Batuje-Selo
Tabla Gojače
Lovska koča - Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven vrh-vrtača
Tabla-Čaven
Smrekova draga
Hudo polje
Kočevše
Nikova
Spodnja Idrija

Nadmorska
višina

Količina
padavin
(mm)

Delež padavin
glede na
maksimum (v
%)

75
130
160
220
360
430
600
700
800
900
1000
1100
1150
1010
1260
1044
930
690
380

17.9
13.7
14.5
17.5
19.9
22.9
25.9
33.9
32.9
19.6
40.5
37.3
37.6
29.4
38.8
45.3
34.2
27.9
20.1

40
30
32
39
44
51
57
75
73
43
89
82
83
65
86
100
76
62
44

Rezultati 1. meritve nam pokažejo, kako so padavine orografsko okrepljene zaradi prisilnega
dviga preko Trnovskega gozda. Tako v primerjavi z maksimumom padavin, ki je bil izmerjen
nekaj kilometrov severovzhodno od Golakov (najvišji greben Trnovskega gozda), prejme
Vipavska dolina 70% manj padavin. Na drugi strani je lepo izražena padavinska senca, ki
nastane zaradi izcejanja padavin na orografski pregradi, oziroma zaradi spuščanja zraka, ki se
pri tem segreva in se mu zmanjšuje relativna vlažnost. Tako je zabeležila najbolj oddaljena
padavinska postaja pri Idriji 55% manj padavin glede na maksimum.
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5.2.3.2 Meritev 2 (25.11. – 30.11.2005)
Druga meritev je potekalo med 25. in 30. novembrom 2005. Vanjo je bilo zajetih 22 merilnih
postaj na profilu med Vipavsko dolino in Škofjo Loko.
OPIS VREMENSKE SITUACIJE
Opis vremenske situacije v času merjenja je povzet po mesečnem biltenu November 2005, ki
ga izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2007f).
25.–30. november 2005
»Pretežno oblačno s pogostimi padavinami, po nižinah sneg, nato dež. Nad severno, zahodno
in srednjo Evropo ter zahodnim in osrednjim Sredozemljem je bilo obsežno območje nizkega
zračnega pritiska. V severnem Sredozemlju so nastajala sekundarna ciklonska območja. V
višinah je prevladoval jugozahodni veter, s katerim je pritekal precej vlažen zrak (sliki 44 in
45). Prvi dan je bilo zjutraj še delno jasno. Čez dan se je pooblačilo, popoldne je pričelo
snežiti. Ob morju in po nižinah Primorske je deževalo, ob morju je pihal jugo. V noči na 26.
november in nato čez dan ter 27. novembra dopoldne je bilo oblačno s padavinami. Zaradi
dotoka toplejšega zraka v višinah se je meja sneženja dvigala in sneg je po nižinah južne,
vzhodne in osrednje Slovenije prešel v dež. 27. novembra popoldne se je ponekod delno
razjasnilo, vendar so se pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zvečer je bila marsikje po
nižinah megla. V noči na 28. november je spet pričelo snežiti, deževalo je po nižinah
Primorske in po nižinah jugovzhodne Slovenije. Čez dan so padavine ponehale in ponekod se
je delno razjasnilo, po nižinah je nastala megla. 29. novembra se je po delno jasnem in po
nižinah meglenem jutru spet pooblačilo. V severovzhodni Sloveniji padavin ni bilo, drugod je
spet začelo deževati oziroma snežiti. V noči na 30. november so padavine ponehale,
najpozneje dopoldne je dež ponehal v jugovzhodni Sloveniji. Na Primorskem se je delno
razjasnilo, drugod pa je bilo po nižinah precej megleno. V celotnem obdobju je največ snega,
od metra do metra in pol, zapadlo v Gornjesavski dolini ter ponekod v sredogorju in
visokogorju. Predvsem v južni Sloveniji pa je padla precejšnja količina dežja, zato so
marsikatere reke poplavljale.«
Sliki 47 in 48: Satelitska slika 26.11.2005 ob 13. uri in 30.11.2005 ob 13. uri.

(ARSO, 2007f)
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OPIS NASTANKA SEKUNDARNEGA CIKLONA
Do nastanka sekundarnega ciklona pride takrat, ko se prvotni ciklon s frontami iznad
Atlantika pomakne do Alp, ob katerih se napredujoči hladni zrak zaustavi in jih skuša obteči.
Fronta se ob Alpah zaustavi ali zlomi na dva dela, pri katerem se del hladnega zraka pomika
prek Sredozemlja in del prek Srednje Evrope. Na južni strani Alp ostane topel zrak, ki se z
jugozahodnimi vetrovi nariva na južna pobočja Alp, obenem pa se s severa prek Alp počasi
premika hladna fronta. Nad vzhodnimi Alpami se tako oblikuje sekundarna topla fronta, ki
tam vztraja dokler se ciklon ne pomakne nad Balkan. Takrat prek vzhodne strani Alp prodre
hladen zrak v Sredozemlje in prek Slovenije zapihajo severovzhodni vetrovi.
Ob nastanku sekundarnega Sredozemskega ciklona začnejo nad našimi kraji pihati vlažni in
topli jugozahodni vetrovi. Le ti narivajo vlažen zrak na Alpe in Visoke dinarske pregrade in
zaradi prisilnega dviga nastanejo slojasti oblaki in pojavijo se lahko že prve manjše padavine.
V vzhodnem delu Slovenije v tem času prevladuje jasno vreme z nekaj oblačnosti in pogosto
je precej vetrovno in toplo. Običajno je v enem dnevu sekundarni ciklon popolnoma
izoblikovan in doseže Slovenijo. Padavine zajamejo celotno Slovenijo, še posebej pa so
močne v zahodni Sloveniji, in sicer zaradi bližine fronte in zaradi prisilnega orografskega
dviga. Tako lahko na območju Julijskih Alp in Visokih Dinarskih planot pade v enem dnevu
tudi preko 100 mm padavin. Intenziteta padavin pada proti vzhodu in na vzhodnem delu
Dolenjske je občasno celo deloma jasno, saj tam piha močan dinarski fen zaradi močnih
padavin na jugovzhodni strani Dinarske pregrade.
Sprva je meja sneženja pri Sredozemski ciklogenezi tudi pozimi zelo visoko in je odvisna
predvsem od temperature jugovzhodnih vetrov. S približevanjem fronte in intenzivnejšimi
padavinami se le ta začne zniževati in ko nas doseže hladen zrak se pogosto spusti do nižin.
Največ padavin ob Sredozemski ciklogenezi pade vzdolž južnega obrobja Julijskih Alp. Tako
lahko prejme južni del (Spodnje Bohinjske gore, Komna, Krn, Kanin) skoraj enkrat večjo
količino padavin v primerjavi s severnim delom (Jalovec, Mangart, Martuljkova skupina)
Julijskih Alp.
Po premiku sredozemskega ciklona nad Balkan, se izza vzhodnih Alp zlije hladen zrak proti
Jadranskemu morju. Ta povzroči hitro ohladitev in močne padavine na severu Slovenije. S
prodiranjem hladnega zraka proti jugu se selijo tudi padavine, ki oslabijo na Primorskem, ko
se hladen zrak spusti preko Dinarske ograde in se pri tem osuši. Prihod hladnega zraka iz
severovzhoda, je vzrok nastanka burje, ki je močan in sunkovit severovzhodni veter. Kmalu
po prehodu fronte padavine oslabijo v zahodni Sloveniji, medtem ko se na vzhodnem delu
zadržijo najdlje (Rakovec, Vrhovec, 2000, str. 47-48).
Sliki 49 in 50: Hladna fronta lahko na svoji poti preko Alp potuje gladko (slika 1) ali pa se ob
njej zlomi, kar povzroči nastanek sekundarnega ciklona (slika 2).

(Petkovšek, Trontelj, 1987, str. 47-56)
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REZULTATI 2. MERITVE
V času 2. merjenja je padla velika količina padavin v obliki snega, kar pomeni, da meritve
vsebujejo veliko napako. Le-ta se z nadmorsko višino povečuje, kar lahko razberemo iz grafa
10, kjer se količina padavin na pobočju Čavna z višino zmanjšuje. Razlog v zmanjševanju
padavin je v tem, da se je ob dani vremenski situaciji menjala oblika padavin iz dežja v sneg
in obratno. Z nadmorsko višino se je delež snega v primerjavi z dežjem povečeval, s tem pa se
je povečevala tudi napaka meritve, saj merilne posode snega ne merijo natančno. Hkrati se na
robu merilne posode začne nabirati sneg in tako zmanjšuje velikost odprtine in s tem ujetih
padavin.
Pravilna vrednost količine padavin je izmerjena le v Vipavski dolini, kjer so vse padavine
padle v obliki dežja. V času meritve so te merilne postaje zabeležile okoli 135 mm padavin,
kar je skoraj 10% padavin, ki jih prejme Vipavska dolina letno.
Na ostalem delu profila so bile meritve korektne na treh merilnih mestih, medtem, ko je bil pri
ostalih merilnih mestih vpliv snežnih padavin prevelik in zato meritve niso bile upoštevane.
Nekatere izmed teh posod niso izmerile skoraj nič padavin, saj jih je sneg prekril in
preprečeval nadaljnjim padavinam, da bi se ujele v posodi.
Merilna postaja 16 – Tabla-Čaven je izmerila 345 mm padavin oziroma 150% več kot v
Vipavski dolini, vendar je tudi ta meritev podcenjena, saj je bila posoda preko roba
zapolnjena z mešanico snega in vode.
Merilni postaji 23 in 25 sta izmerili podobno količino padavin. Natančnejša meritev je bila na
merilni postaji 25 – Spodnja Idrija, saj kot edina izmed posod na tem delu profila ni bila
prekrita s snegom. Na tem mestu je bila izmerjena količina padavin 282 mm, kar predstavlja
12,5% letne količine padavin.
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Graf 10: Spreminjanje količine padavin na profilu Trnovskega gozda – 2. meritev
(25.-30.11.2005).
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Tabela 5: Rezultati 2. meritve (25.-30.11.2005) in delež v količini padavin glede na
maksimum.
Številka
merilne
postaje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
19
20
22
23
25
27
28
29

Ime merilne postaje
Zalošče-Batuje
Batuje-Selo
Tabla Gojače
Lovska koča - Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven vrh-vrtača
Tabla-Čaven
Smrekova draga
Hudo polje
Kočevše
Nikova
Spodnja Idrija
Selo pri Žireh
Gorenja vas
Škofja Loka

Nadmorska
Količina
višina (m) padavin (mm)
75
130
160
220
360
430
600
700
800
900
1000
1100
1150
1010
1260
1044
930
690
380
491
410
355

139.1
133.0
135.1
Poškodovana
144.9
Poškodovana
138.0
140.5
138.6
133.0
126.7
120.8
122.1
345.5
SNEG
SNEG
SNEG
271.3
282.4
SNEG
SNEG
SNEG

Zaradi napake merjenja ne moremo locirati maksimuma padavin, vendar glede na merilno
postajo 16 lahko trdimo, da se je maksimum padavin pojavil nekje na območju Trnovskega
gozda. Zadovoljiv rezultat 2. meritve je tudi, da je območje okoli Idrije prejelo vsaj enkrat več
padavin kot Vipavska dolina, saj sta to edini kolikor toliko natančni meritvi.
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5.2.3.3 Meritev 3 (27.4. – 1.5.2006)
Tretja meritev je potekala med 27.aprilom in 1.majem 2006. Vanjo je bilo zajetih 21 merilnih
postaj na profilu med Vipavsko dolino in Škofjo Loko.
OPIS VREMENSKE SITUACIJE
Opis vremenske situacije v času obravnavanega merjenja je povzet po mesečnem biltenu Maj
2005, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2007f).
27.april – 1.maj 2006
»Nad srednjo Evropo in osrednjim Sredozemljem je bilo plitvo območje nizkega zračnega
pritiska. Frontalna cona se je ves čas zadrževala nad našimi kraji. V višinah je nad severnim
Sredozemljem nastalo eno jedro hladnega in vlažnega zraka, drugo pa se je iznad
Skandinavije pomaknilo nad srednjo in del zahodne Evrope ter Alpe (sliki 48 in 49). Obe jedri
sta vplivali na vreme pri nas. Nad nami je pihal jugovzhodni do jugozahodni veter. Zadnji
dan se je vremenska fronta iznad naših krajev pomaknila proti vzhodu. Oblačno je bilo s
pogostimi in lokalno obilnimi padavinami. 30. aprila se je ohladilo, meja sneženja se je v
alpskih dolinah spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Na Primorskem je zapihala
burja. Ta dan so bile najvišje dnevne temperature le od 1 do 8 °C, na Primorskem do 12 °C.
Padavine so ponehale šele 1. maja zjutraj, najpozneje v vzhodni Sloveniji. Čez dan se je
postopno razjasnilo. V celotnem obdobju je na Primorskem padlo okoli 30 mm padavin,
drugod od 40 do 80, v visokogorju Julijskih Alp okoli 100 mm. Tam je padlo blizu metra
novega snega.«
Sliki 51 in 52. Na levi je satelitska slika 28. 4. 2006 ob 14. uri. Na desni topografija 500 mb
ploskve 28. 4. 2006 ob 14. uri, na kateri se vidita odcepljeni jedri hladnega zraka, ki sta
vplivali na vreme pri nas.

(ARSO, 2007f)
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REZULTATI 3. MERITVE
Tretja meritev je, tako kot prva, uspela, saj je bilo snežnih padavin v merjenem obdobju zelo
malo. Le te so se pojavile ob koncu padavin in jih je bilo tako malo, da so bili sledovi snega
dan po padavinah vidni le na merilni postaji 21-Mrzla Rupa.
V času 3. meritve je na območju Vipavske doline padlo okoli 15 mm padavin, saj so štiri
merilne postaje izmerile podobno količino. Na pobočju Čavna je bila samo ena merilna
postaja, in sicer na nadmorski višini 600 metrov, ki pa je pokazala enako količino padavin,
kot postaje v dolini. Na rezultat te meritve bi lahko vplivala njena lokacija, saj so bila v bližini
drevesa, ki bi lahko prestregla del padavin. Ker pa je bila naslednja merilna postaja šele tik
pod vrhom Čavna, ne moremo z gotovostjo trditi, koliko je postavitev postaje dejansko
vplivala na meritev. Čaven je v času meritve prejel 41,2 mm padavin, oziroma kar 140% več
v primerjavi s 1000 metrov nižjo Vipavsko dolino, ki je od njega oddaljena manj kot 5
kilometrov. Količina padavin se med Čavnom in vznožjem Golakov ni bistveno spreminjala,
saj je merilna postaja 16-Tabla-Čaven prejela 10% več padavin. Kako velik vpliv na padavine
ima osrednji in najvišji del Trnovskega gozda, nam pokažejo meritve na merilnih postajah 17,
20 in 22, kjer se je izmerjena količina padavin zelo hitro povečevala. Tako se je med merilno
postajo 16-Tabla-Čaven in 22-Mrzla Rupa povečala količina padavin iz 45 mm na 90 mm.
Torej so se na razdalji 6 kilometrov povečale padavine za 100%.
Maksimum padavin leži 3 km SV od Golakov na skoraj identičnem mestu kot pri prvi meritvi.
Vzrok temu je v zamiku padavin zaradi vpliva vetra in hitrosti nastajanja padavinskih kapljic.
Padavinske kapljice za svoj nastanek pogosto potrebujejo dalj časa in so zato že preko
pregrade, preden so dovolj velike, da začnejo padati. Prav tako pa padavinske kapljice padajo
z vetrom, ki jih iz mesta njihovega nastanka do mesta njihovega stika s površjem lahko
prenese več kilometrov daleč.
Severovzhodno od Mrzle Rupe se začne zmanjševati količina padavin. Padavinska postaja 25Spodnja Idrija je prejela 30% manj padavin v primerjavi z maksimumom. Količina padavin se
zmanjšuje še naprej po profilu proti Škofji Loki, saj merilna postaja 29-Škofja Loka prejme
47 mm, oziroma 25% manj padavin v primerjavi s Spodnjo Idrijo.
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Graf 11: Merilna postaja 18-Mala Lazna je glede na sosednji merilni postaji prejela mnogo
manjšo količino padavin. Eden izmed razlogov za odstopanje je v oddaljenosti med merilnima
postajama 17 in 18, ki je dejansko večja od prikazane na profilu. Poleg tega je tudi možno, da
bi živali popile del vode.
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Tabela 6: Rezultati 3. meritve (27.4.-1.5.2006) in delež v količini padavin glede na maksimum
Številka
merilne
postaje
1
2
3
4
7
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ime merilne postaje
Zalošče-Batuje
Batuje-Selo
Tabla Gojače
Lovska koča - Gojače
Čaven-Gojače
Čaven-Gojače
Čaven vrh-vrtača
Selovec
Cesta na Čaven
Tabla-Čaven
Nemški hrib
Mala Lazna
Hudo polje
Mrzla Rupa
Kočevše
Nikova
Bevk
Spodnja Idrija
Govejk
Selo pri Žireh
Gorenja vas
Škofja Loka

Nadmorska
višina (m)
75
130
160
220
600
1000
1150
1150
1110
1010
1230
1100
1044
910
930
690
400
380
750
491
410
355

Količina
Delež padavin
padavin
glede na
(mm)
maksimum (v %)
16.2
18
14.8
17
15.1
17
15.4
17
15.4
17
36.5
41
41.2
46
33.9
38
41.2
46
45.9
51
51.2
57
58.0
65
84.1
94
89.8
100
79.4
88
68.4
76
58.6
65
61.7
69
56.2
63
61.2
68
58.7
65
47.1
53

Rezultati 3. meritve nam še bolj nazorno pokažejo vpliv orografske pregrade na porazdelitev
padavin. S svojo višino, masivnostjo in usmerjenostjo (SZ-JV) nasproti prevladujočim
vlažnim južnim vetrovom pregrada povzroči, da se količina padavin med Vipavsko dolino in
Mrzlo Rupo poveča za več kot 500% oziroma prejme Vipavska dolina 83% manj padavin od
maksimuma, ki je na zavetrni strani Golakov. SV od Mrzle Rupe se pojavi padavinska senca,
kjer pa sprememba v količini padavin ni tako izrazita kot na privetrni strani. Tako prejme
Spodnja Idrija 30% manj padavin, Škofja Loka, ki je najbolj oddaljena od orografske
pregrade, pa slabih 50% manj.
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Slika 53: Meteograf modela GFS za točko s koordinatami 14°in 46°ter nadmorsko višino 673
m. Najbližje tej točki je bila merilna postaja Nikova na nadmorski višini 690m in je od nje
oddaljena manj kot 2 kilometra. Napoved količine padavin za to točko po modelu GFS je bila
približno 75 mm, medtem ko je merilna točka 23 Nikova izmerila 68,4 mm padavin. To
pomeni, da je model skoraj popolnoma natančno ocenil količino padavin v dani vremenski
situaciji.
Meteogram prikazuje napoved oblačnosti (bela barva pomeni oblačnost) po višini, zračnega
pritiska, smeri in hitrosti vetra, temperature, relativne vlažnosti na 2 metrih in količine
padavin. Pri meteogramu vidimo, kako pri prehodu hladne fronte (30. april) pride do
ohladitve, potem pa se vreme hitro stabilizira in zračni pritisk zraste. Dan ali dva po prehodu
fronte se pojavljajo oblaki, ki pa jih je vsak dan manj, prav tako pa čez dan pade relativna
vlažnost pod 100%.

(Wetterzentrale, 2006)
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5.2.3.4 Primerjava meritev
Vsaka vremenska situacija je drugačna in prav zato vsaka prinese različno količino padavin,
ki je prostorsko zelo spremenljiva. Kljub temu lahko na osnovi teh meritev potrdimo, da
imajo orografske padavine bistven vpliv pri porazdelitvi padavin v hribovitih predelih, kar se
kaže predvsem na najbolj izpostavljenih pregradah, kot sta na primer južni del Julijskih Alp in
Visoke Dinarske planote.
Meritve kažejo podobno sliko v prostorski porazdelitvi padavin preko Trnovskega gozda.
Tako pride do naraščanja padavin na privetrni strani, maksimum padavin je pomaknjen
nekoliko na zavetrno stran, od njega pa se v smeri severovzhod zmanjšuje količina padavin,
oziroma se pojavi tako imenovana padavinska senca.
Tabela 7: Primerjava količine padavin med Vipavsko dolino, maksimumom na Trnovskem
gozdu in Spodnjo Idrijo, ter primerjava deležev padavin v Vipavski dolini in Idriji glede na
maksimum.
Vipavska
dolina (mm)

Mrzla
Spodnja
Vipavska
Rupa (mm) Idrija (mm) dolina (%) Maksimum

Spodnja
Idrija (%)

Letna količina padavin
1537
2784
2251
55,2
100,0
80,9
(1961-90)
Meritev 1
17,9
45,3
20,1
39,5
100,0
44,4
Meritev 2*
139,1
345,5
282,4
40,3
100,0
81,7
Meritev 3
16,2
89,8
61,7
18,1
100,0
68,7
Vsota meritev (brez 2.
meritve)
34,1
135,1
81,8
25,3
100,0
60,5
*lokacije padavinskega maksimuma pri drugi meritvi ni bilo možno določiti, saj je bila na območju Trnovskega
gozda izmerjena le ena meritev in še ta je po vsej verjetnosti močno podcenjena

Primerjava deležev padavin v Vipavski dolini in Idriji glede na maksimum nam pokaže, da
prejme Vipavska dolina 45% manj padavin od Trnovskega gozda. Na drugi strani se pojavi
padavinska senca, saj Spodnja Idrija prejme okoli 20% manj padavin. V danih treh merjenjih
je bila ta razlika mnogo očitnejša, kajti izbrane meritve so potekale v pomladnem in
jesenskem času, ko so prehodi vremenskih front dodatno okrepljeni zaradi orografskega dviga
zračnih mas.
Lokacija maksimalne količine padavin je bila pri 1. in 3. meritvi na podobnem mestu, ki
sovpada z lokacijo padavinske postaje Hudo polje, s katero je narejena primerjava v
porazdelitvi padavin. Meritve 2 ne moremo primerjati, saj je bil vpliv snega prevelik in s tem
povezane velike napake meritve. Prav tako pri 2. meritvi ne poznamo lokacije maksimuma
padavin, saj je na Trnovskem gozdu le ena merilna posoda izmerila približno vrednost
količine padavin.
V obeh primerih je bil vpliv orografije močnejši v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, saj je
pri 1.meritvi prejela Vipavska dolina 40% padavin, pri 2. meritvi pa le 18%, kar je v obeh
primerih skupaj približno 30% nižja količina padavin glede na dolgoletno povprečje. Enak
rezultat se pojavi pri Idriji, ki v obeh primerih skupaj izmeri 20% nižjo količino padavin.
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Za primerjavo lahko povemo, da so padavine v poletnih mesecih dosti manj orografsko
okrepljene, saj so v tistem času pogostejše konvektivne padavine, pri katerih orografska
pregrada nima tako velikega vpliva. Največja prevlada konvektivnih padavin se tako pokaže
avgusta, kjer v Vipavski dolini pade le 28% manj padavin, v Idriji pa le 9% manj padavin
glede na maksimum. Na drugi strani je vpliv orografije največji aprila, ko je tudi največja
razlika v porazdelitvi padavin med Vipavsko dolino in Idrijo glede na maksimum.
Tabela 8: Primerjava deležev padavin po mesecih v obdobju 1961-90 med Vipavsko dolino in
Idrijo glede na maksimum (v %).
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Skupaj

Vipavska
dolina
51
51
47
49
51
65
62
72
63
59
49
50
55

Mrzla
Rupa
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Idrija
78
78
78
75
76
87
84
91
83
82
79
81
81
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5.2.3.5 Relativni gradient padavin
Relativni gradient padavin pomeni, kakšna je relativna sprememba v količini padavin na
kilometer razdalje. Vrednost 10 torej pomeni, da se poveča ali zmanjša količina padavin na
razdalji 1 kilometra za 10%.
Karta 13 je narejena s pomočjo podatkov povprečne letne količine padavin v obdobju 19611990 in iz nje je razvidno, da se gradient giblje med 0 in 4 v vzhodni Sloveniji, medtem ko so
vrednosti gradienta v zahodni Sloveniji mnogo večje (2 - 11). Iz tega sledi, da je v zahodni
Sloveniji večja prostorska spremenljivost padavin, ki je najbolj očitna v hribovitih predelih
zahodne Slovenije. Tako se na območju grebenov Julijskih Alp in Visokih Dinarskih planot
pojavljajo največji gradienti, kar pomeni zelo veliko spremembo v količini padavin na kratki
razdalji. Le ta je posledica orografije, saj se morajo vlažne zračne mase na horizontalni
razdalji nekaj kilometrov dvigniti tudi do 2 km visoko. Pri tem pride do izdatnejših padavin
na privetrni strani, obenem pa zmanjšanja padavin na zavetrni strani. Tako je na obeh straneh
pregrade velik relativni gradient padavin.
Relativni gradient padavin se najbolj spreminja prav na območju Trnovskega gozda. Tu je
sprememba letne količine padavin večja od 10% na kilometer, kar pomeni, da se na razdalji
dobrih 7 kilometrov poveča ali zmanjša količina padavin za 100%.
V primeru posameznih vremenskih situacij so gradienti ponavadi še večji. Le ti so največji pri
pojavu konvekcijskih padavin (npr. poletne nevihte in plohe), ki so najbolj neenakomerno
prostorsko razporejene.
Karta 13: Relativni gradient padavin za Slovenijo. Gradient prikazuje procentualno
spremembo povprečne količine padavin (RR) na kilometer. Vrednost 10 torej pomeni, da se
poveča ali zmanjša količina padavin na razdalji 1 kilometra za 10%.
Relativni gradient padavin (% RR/km)

(Kobold, Sušelj, 2007)
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Gradient na profilu preko Trnovskega gozda na osnovi izbranih padavinskih
postaj v obdobju 1961-1990

Vrednosti gradientov preko izbranega profila so izračunane na osnovi podatkov izbranih 7
padavinskih postaj (graf 12). Pri tem je upoštevana povprečna letna količina padavin v
obdobju 1961-1990.
Vrednost gradienta ni popolnoma natančna, saj smo padavinske postaje pripisali profilu glede
na nadmorsko višino in približno lokacijo.
V Vipavski dolini je nizek gradient, saj sta padavinski postaji na ravnini na kateri je
prostorska spremenljivost zelo majhna. Gradient se hitro poveča na pobočju Trnovskega
gozda in znaša 11 %/km, saj so padavine na tem delu močno orografsko okrepljene. Vrednost
gradienta na tem delu profila se sklada z vrednostjo na karti 13.
Na delu profila med Otlico in Mrzlo Rupo (od 7 do 16 km) je vrednost gradienta nižja in
znaša manj od 2 %/km. Razloge za tako nizko vrednost je treba iskati v pomanjkanju
podatkov na območju Golakov, kjer naj bi bil maksimum padavin za to območje. Višja
vrednost maksimuma bi povečala gradient med padavinskima postajama Otlica in Mrzla
Rupa, zato je treba biti pri interpretaciji tega dela pazljiv. Dodatna podcenitev gradienta na
tem delu gre na račun večjega deleža snežnih padavin, ki prinašajo večjo napako meritve.
Gradient na profilu od Mrzle Rupe do Žirov znaša sprva 4 %/km, kar je posledica padavinske
sence, saj se količina padavin do Vojskega zmanjša za 12%. Naprej proti SV količina padavin
pada počasneje, zato je vrednost gradienta temu primerno manjša.
Graf 12: Vrednost gradienta na osnovi izbranih 7 padavinskih postaj (1961-1990).
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(Vir podatkov: Klimatogeografija, 1995)
Vrednosti gradientov prikazujejo spremenljivosti padavin na enoto razdalje in se preko leta
močno spreminjajo. Graf 13 prikazuje spremembo med padavinskimi postajami po mesecih.
Tako je vrednost gradienta na pobočju Trnovskega gozda (Ajdovščina-Otlica) nižja v poletnih
mesecih, saj takrat prevladujejo konvektivne padavine, na katere ima pregrada manjši vpliv.
Vrednost gradienta v tem delu leta je med 8 %/km in 10 %/km. Njegova vrednost je bistveno
večja v ostalem delu leta in znaša med 10 %/km in 14 %/km, kar kaže na to, da ima pregrada
v tem času večji vpliv na porazdelitev padavin.
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Graf 13: Relativni gradient po mesecih med izbranimi padavinskimi postajami.
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(Vir podatkov: Klimatogeografija, 1995)
Podobna slika se pojavlja na delu profila med Otlico in Žirmi, kjer so vrednosti gradienta
najnižje v poletnem času, medtem ko so v ostalih delih leta višje.
Obratno sliko kaže gradient med Zaloščami in Ajdovščino, ki je najvišji prav v poletnih
mesecih. Zalošče prejmejo poleti v primerjavi z Ajdovščino večjo količino padavin in temu
primerno je največji gradient meseca avgusta, ko znaša 8 %/km.
Graf 14: Primerjava povprečne letne količine padavin za padavinske postaje Zalošče in
Ajdovščina. Zalošče ležijo JZ od Ajdovščine in prejmejo v poletnih mesecih več padavin, kar
je posledica poletnega maksimuma, ki je vse bolj izrazit proti jugu.
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(Vir podatkov: Klimatogeografija, 1995)
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Gradient na profilu preko Trnovskega gozda na osnovi rezultatov meritev

Na osnovi dobljenih rezultatov treh meritev je bil narejen graf relativnih gradientov padavin,
ki prikazuje spremembo gradienta preko izbranega profila (graf 15). Na določenih delih
profila so nekatere vrednosti ekstremno visoke, kar je največkrat posledica napake merjenja,
saj je razporeditev padavin zvezna količina, ki se ne spreminja s tako velikimi gradienti, kot
so prikazani na grafu 15.
Del napake pojavljanja visokih gradientov na posameznih odsekih profila je potrebno pripisati
napaki pripisovanja posameznih merilnih postaj delu profila. Merilne postaje so bile
razporejene levo in desno od začrtanega profila in da je bila omogočena izvedba profila, smo
merilnim postajam pripisali najbližjo točko na profilu. Tako sta lahko na primer dve merilni
postaji, ki sta ena od druge oddaljeni več kilometrov, predstavljali na profilu dve točki, ki sta
med seboj oddaljeni le nekaj 100 metrov. Torej smo medsebojno razdaljo med točkami
zmanjšali in s tem ustvarili dodatno napako, ki pa je za potrebe prikazovanja na izbranem
profilu neizogibna, saj merilne postaje zaradi zmanjšanja napak merjenja nismo mogli
postaviti na kateremkoli mestu. Odstopanje od profila je v največji meri posledica slabe
dostopnosti do črte profila in velike gozdnatosti na območju merjenja, kar je zahtevalo
postavitev merilnih postaj tudi nekaj kilometrov od profila (karta 18).
Ekstremno visok gradient se pri 1. meritvi pojavi med merilnimi postajami 9, 10 in 11, ki so
bile postavljene na pobočju Čavna. V danem primeru je merilna postaja 9 izmerila 32,9 mm
padavin, postaja 10 19,6 mm padavin in postaja 11 40,5 mm padavin. Torej je tako velik
gradient posledica napake merjenja na merilnem mestu 10, ki je izmerila polovico manj
padavin kot 250 metrov oddaljena merilna postaja 11. Iz podatkov sledi, da naj bi se količina
padavin spremenila za 100% na razdalji enega kilometra, kar pa je glede na vremensko
situacijo nemogoče.
Graf 15: Meritev 1 - Ekstremno visoki gradienti niso posledica prostorskega spreminjanja
padavin, ampak napak merjenja in napake pripisovanja posameznih merilnih postaj
izbranemu profilu.
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Pri 2. meritvi se pojavi ekstremno visok gradient na vznožju Golakov zaradi merilne postaje
17 - Mala Lazna, ki izmeri 25% manj padavin v primerjavi z najbližjo merilno postajo 16 Nemški hrib. Merilna postaja 17 se nahaja tik ob vznožju Golakov, medtem ko je merilna
postaja 16 postavljena 140 višinskih metrov nižje in bolj na obrobju grebena. Tako je že v
osnovi pričakovana večja količina padavin na merilni postaji 17.
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Del napake tako visokega gradienta gre pripisati tudi njuni razdalji na profilu, ki je 250m,
medtem ko je dejanska razdalja med njima 1500 m. Ob upoštevanju dejanske razdalje in ne
razdalje na profilu, bi se relativni gradient padavin zmanjšal za 6-krat in sicer s 150 %/km na
bistveno bolj realnih 25 %/km. Vsekakor pa ne smemo zanemariti napake merjenja, ki je tudi
lahko vzrok takemu odstopanju.
Visoki gradienti se pojavijo tudi na pobočju Čavna in so rezultat napake merilnega mesta 7,
kjer je bila izmerjena enaka količina padavin kot na 300 metrov nižje in 2 km oddaljenem
merilnem mestu 4 v Vipavski dolini.
Graf 16: Meritev 3 - Ekstremno visoki gradienti niso posledica prostorskega spreminjanja
padavin, ampak napak merjenja in napake pripisovanja posameznih merilnih postaj
izbranemu profilu.
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Spreminjanje padavin v izbranih dveh merjenjih je bilo dosti bolj zvezno, kot kaže graf
relativnega gradienta padavin, saj so padavine stratiformnega tipa prevladovale nad
konvekcijskimi, ki so dosti bolj neenakomerno razporejene.
Zato je bilo narejeno povprečje naraščanja padavin za območja, na katerih so se pojavljali
ekstremni gradienti. S tem so se zmanjšale ekstremne napake in prikazana je realnejša slika
spreminjanja relativnega gradienta na izbranem profilu.
Relativni gradient padavin na izbranem profilu
Meritev 1 (5.-8.11.2005)
Pri prvi meritvi je bilo izračunano povprečje naraščanja količine padavin med merilnimi
postajami 4 do 10, kjer je bila merilna mreža najgostejša in se je zato napaka merjenja še
hitreje odrazila z ekstremno vrednostjo gradienta. Tako smo za pobočje Čavna dobili
povprečni gradient 23 %/km, kar pomeni, da se je količina padavin na vsak kilometer razdalje
povečala za 23%, oziroma se je količina padavin na razdalji 4 km povečala za več kot 100%.
V ostalih delih profila je bil relativni gradient padavin dosti manjši in je znašal med 5 %/km
in 13 %/km, kar je podobna vrednost, kot je izračunana na osnovi letne porazdelitve padavin v
obdobju 1961-1990.
Visok gradient se pojavi še na začetku profila med 1 in 2 merilno postajo, kjer znaša preko 25
%/km. Razlog lahko najdemo v mnogo manjši izpostavljenosti vetru, saj merilno mesto 1Zalošče leži na južni strani 140 metrov visoke vzpetine Kokonel.
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Graf 17: Povprečna vrednost relativnega gradienta padavin pri 1. meritvi na profilu čez
Trnovski gozd.
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Meritev 2 (25.-30.11.2005)
Vpliv snežnih padavin na rezultate je bil pri drugi meritvi tako velik, da lahko podamo le
približno sliko spreminjanja gradienta, saj ima večina meritev tako veliko napako, da jih v
analizi spreminjanja gradienta ne moremo upoštevati.
Količina padavin se je na pobočju Čavna z višino zmanjševala. Razlog temu je v deležu
snežnih padavin, ki se je z višino povečeval, s tem pa se je povečevala napaka meritve. Tako
je na primer vrh Čavna prejel manjšo količino padavin v primerjavi z Vipavsko dolino, kar je
glede na vremensko situacijo nemogoče.
Graf 18: Količina padavin se je zaradi vpliva snega na meritve na pobočju Čavna z višino
manjšala.
Količina padavin na pobočju Čavna
160,0

1400

1000
800

80,0
600
400

40,0

Nadmorska višina (m)

Količina padavin (mm)

1200
120,0

200
0,0

0
3

5

7

8

9

10

11

12

13

Merilno mesto
Količina padavin
Nadmorska višina

Zaradi vpliva snega je na pobočju Čavna nizek gradient, saj se je količina padavin z
nadmorsko višino celo zmanjševala. Med Čavnom in merilno postajo 16 - Tabla-Čaven je
gradient največji, kar zopet pokaže na napako merjenja, saj se pri preostalih dveh meritvah
pokaže, da je prek tega dela profila gradient nizek in znaša med 0 %/km in 5 %/km. Merilna
postaja Tabla-Čaven je edina na Trnovskem gozdu, ki je izmerila količino padavin, vendar je
tudi ta zaradi velikega deleža snega še vedno podcenjena. Preostali merilni postaji na profilu
sta bili 23 - Nikova in 25 - Spodnja Idrija, katere meritev je zopet točnejša, saj ležita v nižjih
nadmorskih višinah in je temu primerno napaka meritve manjša. Gradient je na tem delu
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podcenjen, saj nimamo meritev na območju Golakov, kjer je pričakovan maksimum padavin,
prav tako pa je tudi meritev 16 podcenjena.
Graf 19: Meritev 2: Relativni gradient padavin ima zaradi vpliva snega na meritve in
majhnega števila merilnih posod zelo nenavadno razporeditev na profilu čez Trnovski gozd.
Relativni gradient padavin (% /km)
1600
1400

25

1200
20

1000

15

800
600

10

400
5

Nadmorska višina (m)

Relativni gradient (%/km)

30

200

0

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Dolžina (km)

20

22

24

26

Gradient padavin

Profil

Med Vipavsko dolino in Čavnom je bil izračunan povprečen gradient, pri katerem so bile
upoštevane naslednje predpostavke:
- meritev v Vipavski dolini je natančna, saj tam ni bilo padavin v obliki snega,
- med merilnima postajama Čaven in Tabla Čaven predpostavimo, da gradient znaša 5
%/km, kar je enaka vrednost kot pri 1. meritvi.
Izračunan gradient znaša 20 %/km, kar je podobna vrednost, ki smo jo dobili pri 1. in 3.
meritvi.
Zaradi pomanjkanja meritev na ostalem delu profila je gradient med merilno postajo 16Tabla - Čaven in 25 - Spodnja Idrija netočen.
Graf 20: Povprečna vrednost relativnega gradienta padavin pri 2. meritvi na profilu čez
Trnovski gozd.
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Meritev 3 (27.4.-1.5.2005)
Tudi pri tretji meritvi smo z zmanjšanjem ekstremnih napak prikazali realnejšo sliko
spreminjanja relativnega gradienta.
Enako kot pri predhodni meritvi smo izračunali povprečen gradient na pobočju Čavna, pri
kateri smo prikrili verjetno napako meritve merilne postaje 7. Vrednost gradienta na pobočju
Čavna znaša 29 %/km in je še nekoliko višji kot pri meritvi 1.
Nadalje po profilu med Čavnom in Predmejo znaša gradient 0 %/km, saj je med njima le ena
merilna postaja, ki je izmerila bistveno nižjo količino padavin in je bila zato izločena.
Na območju Golakov znaša gradient okoli 10 %/km, kar je zopet primerljiva vrednost z
izračunano povprečno vrednostjo gradienta na osnovi letne porazdelitve padavin. Visoka
vrednost gradienta (med 5 %/km in 10 %/km) se pojavlja vse do Idrije, kar kaže na pojav
padavinske sence, saj se na delu od maksimuma padavin (Hudo Polje – 89,8 mm) do Idrija
(Spodnja Idrija 61,7mm) zmanjša količina padavin za več kot 30%.
Od Idrije proti Škofji Loki se gradient zmanjša in ne preseže več 4 %/km, kar kaže na vse
manjši vpliv padavinske sence, v ospredje pa vse bolj stopa porazdelitev padavin v Sloveniji,
ki se zmanjšuje v smeri SV.
Graf 21: Povprečna vrednost relativnega gradienta padavin pri 3. meritvi na profilu čez
Trnovski gozd.
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5.2.3.5.3 Primerjava relativnih gradientov
Pri prvem in tretjem merjenju se je pokazala podobna slika spreminjanja relativnega gradienta
padavin preko izbranega profila. Največja vrednost se pojavi na pobočju Čavna in znaša v
prvem primeru 23 in v drugem 29. To pomeni, da se iz dna Vipavske doline do Čavna, ki sta
3,5 kilometre narazen, poveča količina padavin za več kot 100% (pri drugem merjenju celo
140%). Ob določenih predpostavkah smo dobili podoben gradient tudi pri 2. meritvi, vendar
je ta rezultat zaradi velike napake merjenja le približna ocena.
Razlog v tako veliki razliki prejetih padavin med Vipavsko dolino in Čavnom je v orografski
okrepitvi padavin. Pojavljanje padavin pri prehodu fronte lahko razdelimo na tri dele. Tako se
prve padavine pojavijo pred toplo fronto na vrhu grebena zaradi prisilnega dviga vlažnih
zračnih mas, medtem ko je v Vipavski dolini še vedno suho vreme. Drugi del so padavine
tople fronte, ki zajamejo tudi Vipavsko dolino, vendar so orografsko dodatno okrepljene
zaradi različnih mehanizmov (npr »seeder-feeder« efekt, s prisilnim dvigom prožena
konvekcija,...). Pri prehodu hladne fronte (tretji del) v Vipavski dolini padavine dosti hitreje
oslabijo, saj se hladni zrak začne spuščati s Trnovskega gozda, pri čemer se segreva in suši.
Pri projiciranju izbranih padavinskih postaj na profil čez Trnovski gozd (graf 1) ugotovimo,
da je sprememba v porazdelitvi povprečne letne količine padavin za pobočje Čavna dosti
manjša in znaša le okoli 50%. To lahko obrazložimo z večjo spremenljivostjo količine
padavin pri posamezni vremenski situaciji, kot pa če vhodne podatke predstavljajo 30 letna
povprečja. Poleg tega sta bili vremenski situaciji izbrani z razlogom, da bi le ti najbolje
ponazorili vpliv orografije na porazdelitev padavin. To pomeni, da so bile padavine
stratiformnega tipa, ki so bolj enakomerno razporejene preko celotnega profila in da je
pogostnost južnega vetra čim večja, saj le ta najbolj okrepi vpliv orografskih padavin preko
Trnovskega gozda.
Na ostalem delu Trnovskega gozda (od Čavna do Idrije) je gradient padavin med 5 in 10, kar
je podobna vrednost če jo primerjamo s sliko relativnih gradientov padavin za Slovenijo.
Primerjava prve meritve s tretjo pokaže, da je pri tretji gradient preko Trnovskega gozda
skoraj enkrat večji, kar kaže na večjo orografsko okrepitev padavin na tem območju. To lahko
razložimo z vremensko situacijo, saj so pri tretji meritvi prihajale vremenske fronte z juga, ki
so se narivale na Trnovski gozd in tako povzročile večji gradient v primerjavi s prvo, ko je
prevladoval veter severnih smeri in je bil zato vpliv orografije manjši.
Padavinski gradient na profilu od Idrije do Škofje Loke je bil merjen le enkrat, zato ni mogoča
primerjava. Njegova značilnost je v skladu s sliko relativnih gradientov za Slovenijo, kjer se
na tem območju pojavljajo nižji gradienti, saj so ti kraji dovolj oddaljeni od orografske
pregrade in je vpliv padavinske sence dosti manjši.
Podobnost med obema meritvama se pokaže tudi pri visokem gradientu v Vipavski dolini,
kjer je v obeh primerih gradient precej visok. Razlog gre iskati v lokaciji merilne postaje 1Zalošče, ki je bila na južni strani vzpetine in je bil zato vpliv severnega vetra močno
zmanjšan. Razlika v gradientu med prvo meritvijo (>25 %/km) in tretjo meritvijo (<10 %/km)
lahko obrazložimo z vremensko situacijo, saj je bil pri prvi meritvi prevladujoč severni veter,
medtem ko je bil njegov vpliv pri tretji meritvi dosti manjši.
Primerjava izračunanih gradientov na osnovi treh meritev in izračunanih gradientov na osnovi
30-letnega povprečja nam pokaže podobno sliko v prostorskem spreminjanju padavin na
izbranem profilu. Tako je sprememba količine padavin največja na pobočju Trnovskega
gozda, kar je posledica prisilnega dviga zraka in s tem povezanega dodatnega izcejanja
padavin. Na ostalem delu profila med Čavnom in Idrijo so gradienti nižji. Razlog za nižji
gradient med Čavnom in Golaki je v tem, da je sprememba v nadmorski višini med njima
okoli 400 m, oziroma, če bi izračunali povprečen naklon med njima, bi ta znašal 5%. To
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pomeni, da je prisilni dvig zraka manjši v primerjavi s tistim preko pobočja Čavna, zato je
tudi sprememba v količini padavin manjša. Za Golaki, ki so najvišji del Trnovskega gozda, se
začne površje spuščati v smeri SV in s tem tudi količina padavin. To pomeni, da se pojavi
padavinska senca, ki je posledica spuščanja zraka, ki se ob tem segreva, hkrati pa se
zmanjšuje njegova relativna vlažnost. Padavinska senca se kaže tudi v gradientu, ki je sprva
višji, kar je posledica hitrejšega znižanja nadmorske višine, ko se zrak spusti s Trnovskega
gozda. Med Idrijo in Žirmi se gradient zmanjša, saj se površje postopoma znižuje v smeri SV
in je tudi povprečna sprememba v nadmorski višina mnogo manjša.
Gradienti pri posameznih vremenskih situacijah so mnogo višji od gradientov izračunanih na
osnovi 30-letnega povprečja, kar je posledica prostorske spremenljivosti padavin, ki je pri
posamezni situaciji mnogo večja, kot pa če so vrednosti spremenljivosti izračunane na osnovi
30-letnega povprečja. Prav tako se večji gradienti pojavijo v pomladnem in jesenskem času,
ko so intenzivnejše padavine posledice aktivnejše sredozemske ciklogeneze, ki prinaša
padavine z juga, ki so orografsko okrepljene s prisilnem dvigom.
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5.2.3.6 Meritve na Šmarni Gori
Hkrati z merjenjem na Trnovskem gozdu so potekale meritve na Šmarni Gori, s katerim naj bi
bila preverjena trditev, da tudi majhne vzpetine vplivajo na povečano količino padavin zaradi
izcejanja padavin iz oblačne kape, ki se med padavinami naredi okoli vrha vzpetine.
Merjenje je potekalo na štirih lokacijah z enakimi merilnimi posodami premera 31,8 cm. Dve
lokaciji (A in B) sta bili izbrani v podnožju Šmarne Gore na nadmorski višini okoli 300 m in
sta predstavljali meritve na ravnem površju v okolici vzpetine. Drugi dve merilni postaji sta
bili postavljeni na Šmarni Gori. Tako je bila merilna postaja D postavljena pod samim vrhom
Grmade na nadmorski višini 670 m. Južno pobočje, na katerem se je nahajalo merilno mesto,
je precej strmo (naklon okoli 40%) in izpostavljeno južnim vetrovom. Zato je bila zaradi
pričakovanega vpliva vetra in nagnjenosti terena na sedlu med Šmarno Goro in Grmado
postavljena še ena padavinska postaja na nadmorski višini 580 m, s katero bi dobili
primerjavo med vrhom Grmade in sedlom, kjer je manjša izpostavljenost vetru.
Obe postaji na Šmarni Gori naj bi dali približno sliko v količini prejetih padavin, ki bo
primerljiva s količino padavin v okolici vzpetine.
Na območju Šmarne Gore je potekalo šest merjenj. Pet meritev je potekalo v pozno jesenskem
času in ena meritev v spomladanskem času, saj so takrat prehodi vremenskih front
intenzivnejši in je z njimi povezana večja količina prejetih padavin ter s tem natančnejša
meritev.
Karta 14: Položaj merilnih mest na Šmarni Gori.

Avtor: Tomaž Peternel
Kartna Podlaga: DTK 1:25.000
Vir: GURS
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Slike 54, 55 in 56: Merilna mesta na ravnini (slika a), sedlu (b) in strmem pobočju Grmade
(c), kjer je potekala raziskava spreminjanja količine padavin nad nizkimi vzpetinami.

a)

b)

c)
(Avtor: Tomaž Peternel, 2006)
Tabela 9: Rezultati šestih merjenj količine padavin (v mm) na Šmarni Gori. (Prazen okvirček
pri posameznem merjenju pomeni, da se meritev ni izvajala).

A
B
C
D

Pri Kozolcu
Šmartno
Sedlo
Grmada

Meritev 1
17.11.2006
2,5
2,2
2,1

Meritev 2
28.11.2006
72,5
113,5
58,2
56,7

Meritev 3
2.12.2006
19,0
21,5
24,2

Meritev 4
4.12.2006
21,5
21,8
23,2
20,9

Meritev 5
6.12.2006
55,4
53,9
59,9
53,8

Meritev 6
1.5.2007
52,1
50,2
52,3

Pri obdelavi meritev ni bila upoštevana meritev 2, saj je v tistem obdobju padla velika
količina padavin v obliki snega in imajo zato meritve največjo napako. Za primerjavo v
porazdelitvi padavin nad nizkimi vzpetinami sta tako merilni postaji A in B predstavljali
meritev na ravnini, medtem ko sta merilni postaji C in D predstavljali meritev na vzpetini. Pri
tem je bilo izračunano povprečje meritev A in B ter C in D.
Tabela 10: Povprečna količina padavin (v mm) nad ravnim (postaji A in B) in vzpetim (C in
D) svetom po posameznih meritvah.
Ravnina
Vzpetina

Meritev 1
2,5
2,1

Meritev 3
19,0
22,9

Meritev 4
21,7
22,0

Meritev 5
54,6
56,8
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Meritev 6
52,1
51,2

Vsota
149,9
155,1

Delež (%)
96,6
100,0
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Rezultati posameznih meritev pokažejo, da je v dveh primerih izmerjena večja količina
padavin na ravnini, pri treh meritvah pa je rezultat obraten. Zato je bila izračunana skupna
vsota vseh petih meritev, ki naj bi dala natančnejšo sliko v porazdelitvi padavin nad majhnimi
vzpetinami.
Izračunana vsota petih meritev pokaže, da ravnina pod Šmarno goro prejme 3,2% padavin
manj kot sama vzpetina. Pri interpretaciji tega rezultata je treba dodati, da padavinski postaji
na Šmarni Gori podcenita količino padavin zaradi močnejšega vetra in naklona reliefa. Tako
bi z upoštevano korekcijo meritev, dobili še večjo razliko med vzpetim in ravnim svetom.
Grafa 22 in 23: Povprečna količina padavin v obdobju 1961-1990 za padavinski postaji
Šmarna Gora in Ljubljana – Bežigrad. Šmarna Gora leži severozahodno od Ljubljane in bi
glede na padavinsko karto Slovenije morala prejeti večjo količino padavin. Padavinska
postaja Šmarna Gora prejme povprečno 1381 mm padavin letno, kar je približno 1% manj od
padavinske postaje Ljubljana – Bežigrad, ki prejme 1394 mm padavin letno. Razlika med
njima nastane zaradi podcenitve količine padavin na Šmarni Gori, kjer je vpliv vetra večji,
kar privede do napake merjenja.
Ljubljana - Bežigrad (299 m)
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Vpliv snega na meritev (MERITEV 2) na Šmarni Gori
Meritev 2 je potekala od 27.-29.11.2005 in po podatkih za Ljubljano, je v tistem obdobju
padlo približno 115 mm padavin (ARSO, 2007f).
To pomeni, da se je tej meritvi najbolj približala meritev B v Šmartnem, ki pa je bila
postavljena preblizu objekta in je pri njej po vsej verjetnosti prišlo da napake zaradi odboja
padavin od strehe. Torej so relevantne le ostale tri meritve, pri katerih se pokaže, kako velik
vpliv ima oblika padavin na meritve. Pri tej meritvi je v Ljubljani padla približno polovica
padavin v obliki snega, medtem ko se je razmerje med snegom in dežjem zaradi višje
nadmorske višine še povečalo na Šmarni Gori. Tako je merilna postaja A na približno enaki
nadmorski višini kot merilna postaja Ljubljana – Bežigrad izmerila le 63 % padavin oziroma
skoraj 40 % manj. Napaka meritve z višino še narašča, tako da je merilna postaja C na sedlu
izmerila nekaj več kot 50% padavin, merilna postaja D na Grmadi pa nekaj manj kot 50%.
Tabela 11: Delež izmerjenih padavin v primerjavi s padavinsko postajo Ljubljana Bežigrad.
A
B
C
D

Pri Kozolcu
Šmartno
Sedlo
Grmada
Ljubljana - Bežigrad

Meritev 2
(mm)
72,5
113,5
58,2
56,7
115,0

Delež (%)
63,0
98,7
50,6
49,3
100,0
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Graf 24: Količina padavin se je z višino zmanjševala, kar je posledica vpliva snega na
meritve.

Količina
padavin
Nadmorska
višina

Iz zgoraj napisanega sledi, da večji ko je delež padavin v obliki snega, do večje napake pride
pri merjenju. To je posebej razvidno pri merilnih posodah z neogrevanim robom, pri katerih
se sneg začne nabirati na robu in tako zmanjša količino ujetih padavin v posodi.
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Primerjava količine padavin v Ljubljani z izmerjenimi podatki na Šmarni Gori
Natančnost meritev padavin z merilnimi posodami, ki so bile postavljene na Šmarni Gori se
da primerjati s podatki zabeleženimi na meteorološki postaji Ljubljana – Bežigrad. To je le
približna ocena, saj je meteorološka postaja oddaljena od Šmarne Gore 7 kilometrov in na tej
razdalji se lahko količina padavin že bistveno razlikuje. Poleg tega so podatki o količini
padavin odčitani z grafov, kar zopet ni najbolj natančno.
Grafi 25, 26, 27 in 28: Količina padavin (modra barva) in sončno obsevanje (rumena barva)
na meteorološki postaji Ljubljana – Bežigrad za mesec november in december 2005, ter april
in maj 2006. V tem času so na območju Šmarne Gore potekale meritve padavin.

(ARSO, 2007f)
Tabela 12: Primerjava izmerjene količine padavin na Šmarni gori s podatki zabeleženi na
meteorološki postaji Ljubljana-Bežigrad
Ravnina
Vzpetina
Ljubljana
Odstopanje (%)

Meritev 1 Meritev 3 Meritev 4 Meritev 5 Meritev 6
2.5
19.0
21.7
54.6
52.1
2.1
22.9
22.0
56.8
51.2

Vsota
149.9
155.1

Delež (%)
96.6
100.0
83.8

3

18

15

42

52

130

30.4

-14.1

-31.4

-24.6

0.7

-14.8

Količina padavin za Šmarno Goro je izračunano povprečje med ravnim in vzpetim svetom. Le
tega sem nato primerjal s količino padavin izmerjeno na meteorološki postaji Ljubljana.
Rezultati so pokazali, da razlika med njima variira od 0% do 30% in je verjetno posledica
prostorske spremenljivosti padavin in ne toliko napake merjenja. Z upoštevanjem, da so bile
meritve izvedene brez napak, bi razlika med Šmarno Goro in Ljubljano pomenila relativni
gradient 3.7, kar pa za posamezno vremensko situacijo niti ni tako visoka vrednost.
Iz zgoraj zapisanega torej sledi, da so meritve z merilnimi posodami dale podobne rezultate
kot meritve na meteorološki postaji Ljubljana, kar pomeni, da so merilne posode uporabljene
v tej raziskavi primerne za merjenje količine padavin.
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OROGRAFSKE PADAVINE IN POKRAJINSKI UČINKI

V hribovitih predelih ima nadmorska višina pomemben vpliv na razporeditev padavin. Tako
količina padavin narašča z nadmorsko višino in je odvisna od masivnosti, višine in
orientiranosti orografske pregrade.
Količina padavin se tako povečuje na privetrni strani zaradi prisilnega dviga vlažnega zraka,
doseže svoj maksimum v bližini najvišjega dela pregrade in se nato zaradi spuščanja in s tem
ogrevanja in sušenja zraka zmanjšuje na zavetrni strani.
Izrazitost padavinske sence je torej odvisna od višine in masivnosti pregrade, saj le ta določa,
kolikšna količina padavin se bo izločila. Torej višja in masivnejša je pregrada večja količina
vlage se bo izločila na privetrni strani in obratno sorazmerna bo manjša količina padavin na
zavetrni strani.
Izrazitost padavinske sence ima velik vpliv na vegetacijo. Eden najlepših primerov vpliva
padavinske sence na vegetacijo je Skalno gorovje v ZDA. Na tem območju prevladujejo
vlažni zahodni vetrovi, ki prinašajo padavine, ki so orografsko okrepljene zaradi prisilnega
dviga. Tako se večina padavin izloči na zahodni privetrni strani, kjer pade tudi preko 3000
mm padavin. Na zavetrni strani se zrak spusti za več kot 2000 metrov, kar povzroči njegovo
ogrevanje in sušenje in s tem izrazito zmanjšanje padavin. Tako se na razdalji nekaj deset
kilometrov zmanjša količina padavin na manj kot 200 mm (slika 3), kar se odrazi v ostri
klimatski in vegetacijski meji. Tako ima zahodna privetrna stran humidno podnebje, medtem
ko je vzhodno od Skalnega gorovja podnebje vse bolj aridno. Prav tako je opazna velika
sprememba v vegetaciji, kar se lepo vidi na satelitski sliki (slika 4). Zahodna stran Skalnega
gorovja je zelene barve, saj je poraščena z gozdom, medtem ko na vzhodni strani prevladujejo
rjavi odtenki, ki nakazujejo na manjšo poraščenost površja, oziroma je na nekaterih območjih
količina padavin tako majhna, da se pojavljajo puščave.
Značilnost ZDA je tudi, da območje med 100. poldnevnikom in Skalnim gorovjem zaradi
izredno majhne količine padavin ni primerno za kmetijsko rabo, kar je posledica orografskega
izcejanja padavin na pregradi in padavinske sence, ki se pojavi vzhodno od gorovja. S tem je
povezana tudi nizka gostota poselitve tega območja. Torej na tem območju orografska
pregrada pomembno vpliva ne le na razporeditev padavin, ampak posledično tudi na
vegetacijo, ter poselitev in s tem na sam razvoj tega območja. V primeru da Skalnega gorovja
ne bi bilo, bi bila količina padavin vzhodno od njega bistveno večja, kar bi pomenilo
drugačno rabo zemljišča in s tem bi bil povezan drugačnim razvojem omenjenega območja.
V primeru Slovenije je padavinska senca bistveno manj izrazita. Tako za primer Trnovskega
gozda lahko povemo, da prejme okoli 3000 mm padavin. Količina se v smeri SV postopoma
zmanjšuje in Ljubljanska kotlina, ki je od Trnovskega oddaljena okoli 70 km SV, prejme
polovico manjšo količino padavin. Razloge za neizrazito padavinsko senco gre iskati v
orografski pregradi, ki ni dovolj visoka in masivna, da bi prestregla večjo količino padavin,
oziroma je spuščanje zraka na zavetrni strani bistveno manjše. Poleg tega v primeru
Trnovskega gozda ne moremo govoriti le o eni smeri prevladujočih vetrov, saj padavine ne
pridejo le z jugozahodnimi vetrovi, ampak tudi z zahodnimi in severozahodnimi, ter občasno
z vzhodnimi vetrovi, kar pomeni da Trnovski gozd ni vedno pravokoten na smer vetra. Torej
lahko v posamezni vremenski situaciji prejmejo kraji SV od Trnovskega gozda večjo količino
padavin od samega Trnovskega gozda.
Slovenija leži na jugovzhodnem robu Alp, kjer se stikajo in prelivajo sredozemsko, alpsko
oziroma predalpsko in celinsko podnebje. To je tudi vzrok, da je padavinski režim po
Sloveniji zelo pester. Dvig zračnih mas na gorskih pregradah ob zahodnih in jugozahodnih
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vetrovih povzroči povečanje količine padavin na privetrni strani pregrad, zato pogosto pride
do nastanka obilnih padavin in z njimi povezanih poplav in plazov.
Meteoroloških vzrokov za nastanek izdatnih in dolgotrajnih padavin ter močnih nalivov je
več. Največkrat se obilne padavine pojavijo ob naslednjih situacijah:
– predfrontalne in frontalne padavine ob vlažnih jugozahodnih vetrovih, ki so v hribovitih
predelih močno orografsko okrepljene,
– predfrontalne in frontalne nevihte, ki nastanejo zaradi nestabilnega ozračja,
– ter padavine in nevihte, ki nastanejo ob prehodu frontalnega vala, na katerem je nastal
sekundarni Genovski ciklon.
Poleg tega na količino padavin vpliva še vrsta drugih dejavnikov. Zgodi se, da se zaradi
nastanka sekundarnega frontalnega vala na hladni fronti celoten sistem upočasni in se le
počasi pomika čez naše kraje, ali pa se celo ustavi. Nevihtni oblaki in padavinska območja se
tako obnavljajo in količina padavin, ki pade v Sloveniji, se poveča (Dolinar, 2000).
Tako so prevladujoči vzroki poplavam v zahodnem delu Slovenije frontalne padavine, ki so
orografsko okrepljene, medtem ko v vzhodni Sloveniji povzročijo poplave obilne
konvekcijske padavine, ki nastanejo predvsem v poletnem času (Srebrnič, Mikoš, 2006).
Sliki 57 in 58: Vpliv maksimalnih dnevnih padavin na poplave in sezonskost nastopa poplav v
Sloveniji.

(Srebrnič, Mikoš, 2006)
Za Trnovski gozd lahko rečemo, da kljub veliki orografski okrepljenosti padavin ni poplavno
ogroženo območje, saj je sestavljeno iz karbonatnih kamnin in zato vsa voda odteče
podzemsko. Le ta pride na dan v izvirih, ki se nahajajo na obodu Trnovskega gozda (Divje
jezero, Hubelj, Vipava, Lijak; Mrzlek,...), ki so izrednega vodooskrbnega pomena. Tako
predstavlja Trnovski gozd z Banjšicami in Nanosom enega največjih vodonosnikov v
Sloveniji, ki s površino okoli 700 km² zavzema 3,4% površine Slovenije ali 7,8% slovenskega
kraškega površja. Nizki pretoki kraških izvirov (ob nizkem vodostaju izteka približno 2 m3/s
vode) pomenijo 5% slovenskih zalog pitne vode ali 7% kraških voda, medtem ko ob visokem
vodostaju izteka skozi glavne kraške izvire približno 280 m/s vode (Janež, 1997, str. 129)
Navkljub kraški retinenci pa ob večdnevnem deževju lahko pride do poplav na rekah, ki
izvirajo pod Trnovskim gozdom, saj se združita velika količina vode iz izvirov in trenutne
padavine.
Velika količina padavin je poleg potresov glavni vzrok proženja plazov. Tako je na primer
plaz, ki se je utrgal s pobočja Stovžja in Ciprnika in uničil del vasi Loga pod Mangrtom bil
posledica večdnevnega močnega deževja. V mesecu novembru je na območju Loga pod
Mangrtom padlo preko 1200 mm padavin, kar je približno polovica letne količine padavin. To
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je povzročilo veliko razmočenost terena in dodatno težo, kar je sprožilo plaz, ki je terjal
sedem življenj. Prav tako se dogajajo večji premiki plazov Koseč in Slano Blato po večjih
padavinah, ko je pritisk na plazino večji. Izpostavimo lahko tudi sprožitev plazu v vasi Učja
avgusta 2003, ki je prav tako povezan z orografskimi padavinami, saj je tisti dan padlo na
omenjenem območju preko 270 mm padavin. (Zorn, Komac, 2007)
Orografsko okrepljene padavine imajo vpliv tudi na snežno mejo. Torej tam kjer so padavine
obilnejše je ponavadi snežna meja nižja (slika 59), kar ima zopet vpliv na rastje, saj je s tem
povezana nižja gozdna meja in tudi ostali bioklimatski pasovi so drugače razporejeni, kot pri
pregradah, ki prejmejo manjšo količino padavin. Pri snežni meji ima poleg količine padavin in
lege pregrade velik vpliv tudi masivnost pregrade, saj imajo masivnejše pregrade nižjo snežno
mejo.
Slika 59: Snežna meja je odvisna od masivnosti pregrade in količine padavin. Orografske
pregrade, ki prejmejo večjo količino padavin imajo ponavadi nižjo snežno mejo v primerjavi s
pregradami, kjer je padavin manj.

(O'Connor, Lyle, 2007)
Pozimi lahko pade velika količina snega v hribovitem in gorskem svetu, kar je zopet posledica
orografske okrepitve padavin. Tako na območju med južnimi Bohinjskimi gorami in Kaninom
pogosto pade preko 1 metra snega v enem frontalnem prehodu, kar povzroči veliko nevarnost
pred snežnimi plazovi. Ob sredozemskem ciklonu pade največ snega vzdolž južnega obrobja
Julijskih Alp, ki prejme skoraj polovico večjo količino snega v primerjavi s severnim delom
Julijskih Alp: Pri nas je navadno najdebelejša snežna odeja na Kaninu in sicer 6 metrov,
medtem ko so na Voglu namerili največ 4 metre snega. Največja nevarnost snežnih plazov je
takrat, ko zapade velika količina novega snega, ki je slabo sprijet s starim in sicer na pobočjih
z nakloni med 20°in 60°. Snežni plazovi povzročajo veliko škodo na vegetaciji, prav tako pa
so smrtno nevarni človeku (Markošek, 2006).
Orografija vpliva tudi na nastanek in pogostost neviht. Velika pogostost neviht pri nas je po
eni strani posledica vremenskih sistemov v sinoptični skali, hkrati pa na veliko pogostost
neviht vplivajo tudi mikrolokacijske značilnosti, predvsem orografija. Najpomembnejši pogoj
za nastanek neviht je dotok relativno toplega in vlažnega zraka pri tleh, pri čemer imamo v
višinah hladen zrak, kar naredi ozračje močno nestabilno. Hkrati mora biti prisotno tudi
vetrovno striženje po višini. Take pogoje imamo nad Slovenijo običajno pred hladno fronto,
ob njej in po njenem prehodu. Na jakost in pogostost neviht vpliva še močno razgiban relief,
ki je ovira za dotekajoči zrak, poleg tega se zaradi različne nagnjenosti in orientacije v
poletnem času zrak nad takim območjem različno ogreva in ozračje postane nestabilno.
Toča in sodra, ki sta pogost spremljevalec neviht, sta najpogostejši v gorskem in hribovitem
svetu, kjer je tudi v vegetacijskem obdobju pogostejša sodra. Iz karte 55 je razvidno, da se
toča in sodra v vegetacijskem obdobju pogosto pojavljata na Dinarski pregradi, kar povzroča
škodo na rastlinstvu (Dolinar, 2005).
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Slika 60: Prostorska porazdelitev povprečnega števila dni s točo in sodro v vegetacijskem
obdobju (maj–september) za obdobje 1961–2004.

(Dolinar, 2005)
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ZAKLJUČEK

Padavine so meteorološka spremenljivka, za katero je značilna velika prostorska in časovna
variabilnost. To je značilno posebno za območja z razgibanim reliefom, kjer so padavine
zaradi različnih mehanizmov orografsko okrepljene.
Glavne mehanizme, ki vplivajo na večjo količino padavin v hribovitih predelih, delimo na 4
vrste in njihov vpliv je lahko posamičen, mnogokrat pa več mehanizmov deluje hkrati. Tako
so padavine lahko okrepljene zaradi prisilnega dviga, dodatnega izcejanja na pregradi
(»seeder-feeder« efekt), termičnega proženja konvekcije in konvekcije prožene s prisilnim
dvigom ali blokado.
Klasična slika vpliva pregrade na padavine je, da vlažne zračne mase zadenejo ob pregrado in
se morajo ob njej dvigniti. Pri tem se zrak ohlaja in prihaja do kondenzacije in z njo
povezanim nastankom padavin. Na drugi strani pregrade se zračne mase spuščajo, pri tem se
segrevajo in sušijo. Tako so padavine izdatnejše na privetrni strani, medtem ko je količina
padavin na zavetrni strani manjša oziroma se pojavi tako imenovana padavinska senca.
Porazdelitev padavin preko orografske pregrade pa ni odvisna le od relativne višine pregrade
čez katero se morajo dvigniti zračne mase, ampak tudi od orientacije in masivnosti pregrade.
Tako so padavine močneje okrepljene, če je usmerjenost pregrade pravokotna na prevladujoče
vetrove. Masivnost pregrade vpliva na izcejanje padavin tako, da masivnejša ko je pregrada,
močnejša padavinska senca se bo pojavila za njo. Primeri masivnih pregrad so velike gorske
verige, kot so na primer Himalaja in Skalno Gorovje, pri katerih je privetrna stran izdatno
namočena, medtem ko se na zavetrni strani hitro pojavijo zelo sušna območja.
Višina pregrade vpliva na porazdelitev padavin na dva načina. Na eni strani je pomembna
sprememba relativne višine, oziroma na kakšni razdalji se mora vlažni zrak dvigniti za
določeno višino. Torej večji ko so nakloni pobočja, močnejša bo kondenzacija in večja bo
sprememba v količini padavin. Na drugi strani je pomembna sama nadmorska višina
pregrade. Pri zelo visokih pregradah (>5km) se količina padavin povečuje do določene višine,
saj sprememba nadmorske višine vpliva na kondenzacijo. Obratno sorazmerno pa se z višino
zmanjšuje količina razpoložljive vlage za kondenzacijo in nad neko višino je vlage premalo za
nastanek padavinskih kapljic. Tako je padavinski maksimum na visokih pregradah lociran na
privetrni strani. Drugače je pri nižjih pregradah, ki so visoke 1000 do 2000 metrov. Tam je
količina razpoložljive vlage dovolj velika in se zato pojavljajo padavine po vsej višini.
Maksimum naj bi tako bil na najvišjem delu pregrade, vendar je le ta premaknjen nekoliko na
zavetrno stran. Le to je posledica vpliva vetra, ki padavine premakne nekoliko na zavetrno
stran, saj padavinske kapljice v vetru ne padajo pravokotno na tla, ampak na svoji poti
naredijo horizontalno razdaljo, katere velikost je odvisna od hitrosti vetra. Torej večja ko je
hitrost vetra preko nižjih pregrad, bolj je maksimum padavin premaknjen na zavetrno stran.
Trnovski gozd je del Visokih Dinarskih pregrad, ki se strmo dviga nad Vipavsko dolino. Smer
pregrade je SZ-JV in je tako pravokotna na vlažne zračne mase, ki pridejo s Sredozemlja.
Tako pride do intenzivnega prisilnega dviga, saj se morajo zračne mase dvigniti za 1000 m na
razdalji le nekaj kilometrov. Najvišji greben Trnovskega gozda so Golaki z nadmorsko višino
1500 metrov, kar pomeni, da jo uvrščamo med nižje vzpetine, pri katerih je padavinski
maksimum verjetno premaknjen nekoliko na zavetrno stran.
Na izbranem profilu čez Trnovski gozd so bile izvedene tri meritve, s katerimi je bil dokazan
vpliv orografske pregrade na porazdelitev padavin. Tako se je v vseh treh primerih pokazala
podobna slika razporeditve padavin, kjer je količina padavin naraščala od Vipavske doline
proti Golakom in se zmanjševala od Golakov proti Idriji in Škofji Loki. Maksimum padavin je
bil pri dveh meritvah na približno enakem mestu, le pri eni meritvi zaradi vpliva snega ta ni
bil določljiv. Tako je bil maksimum padavin premaknjen nekoliko na zavetrno stran in sicer
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približno 3 km od najvišjega dela Trnovskega gozda. Primerjava izvedenih meritev s
povprečno letno količino padavin na padavinskih postajah v okolici Trnovskega gozda je
pokazala, da so bile spremembe v količini padavin med Vipavsko dolino, maksimumom
padavin in Spodnjo Idrijo večje, kar je posledica vremenskih situacij, v času katerih so bile
izvedene meritve. Le te so potekale v pomladnem in jesenskem času, ko so prehodi
vremenskih front intenzivnejši in padavine dodatno okrepljene zaradi orografskega dviga
zračnih mas. Tako je pri dveh meritvah padlo povprečno v Vipavski dolini 25% padavin glede
na maksimum, medtem ko je vrednost 30-letnega povprečja 55% glede na maksimum.
Podobna slika se pojavi na zavetrni strani, saj je Idrija prejela 60% padavin glede na
maksimum, medtem ko je vrednost dolgoletnega povprečja 80%. Meritve so tako pokazale
vpliv prisilnega dviga in dodatnega izcejanja na porazdelitev padavin, izvzete pa so bile
meritve konvekcijskih padavin, to je ploh in neviht. Le te so prostorsko zelo spremenljive in
bi za preučevanje njihovega vpliva na porazdelitev padavin potrebno daljše časovno obdobje.
Na osnovi rezultatov meritev so bili izračunani relativni gradienti, ki nam povedo, kakšna je
relativna sprememba v količini padavin na kilometer razdalje. Gradient nam tako pokaže, na
katerih delih profila prihaja do največjih sprememb v porazdelitvi padavin. Največji gradienti
se pojavijo na pobočju Čavna in pri obeh meritvah znašajo okoli 25 %/km. To pomeni, da se
količina padavin poveča na razdalji 4 km preko 100%. V ostalih delih profila so vrednosti
gradienta bistveno nižje, saj so spremembe v nadmorskih višinah manjše. To pomeni, da je
prisilni dvig med Čavnom in Golaki manjši, saj je sprememba v nadmorski višini 400 metrov,
kar je mnogo manj, kot pri prisilnem dvigu na pobočju Čavna, kjer je razlika v višini okoli
1000 metrov. Za Golaki se začne površje spuščati in pride do pojava padavinske sence, ki pa
zaradi manjše masivnosti in nizke višine Trnovskega gozda ni tako izrazita. Zato so na tem
delu vrednosti gradienta nižje v primerjavi s pobočjem Čavna.
Gradienti pri posameznih vremenskih situacijah so mnogo višji od gradientov izračunanih na
osnovi 30-letnega povprečja, kar je posledica prostorske spremenljivosti padavin, ki je pri
posamezni vremenski situaciji mnogo večja, kot pa če so vrednosti spremenljivosti izračunane
na osnovi 30-letnega povprečja. Prav tako se večji gradienti pojavijo v pomladnem in
jesenskem času, ko so intenzivnejše padavine posledice aktivnejše sredozemske ciklogeneze,
ki prinaša padavine z juga, ki so orografsko okrepljene s prisilnem dvigom.
Hkrati z meritvami na Trnovskem gozdu so potekale meritve na Šmarni Gori, s katerimi naj bi
bila preverjena trditev, da tudi majhne vzpetine vplivajo na povečano količino padavin zaradi
izcejanja padavin iz oblačne kape, ki se med padavinami naredi okoli vrha vzpetine. Rezultati
meritev so pokazali, da majhne vzpetine v manjši meri vplivajo na razporeditev padavin, saj
je v povprečju padlo na Šmarni Gori 3% več padavin kot v njeni okolici.
Rezultati meritev na Trnovskem gozdu in Šmarni Gori so pokazali, da vzpetine bistveno
vplivajo na prostorsko razporeditev padavin, saj se je z večjim številom merjenj pokazala
podobna slika spreminjanja količine padavin na izbranem profilu.
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SUMMARY

The rain precipitaton is a meteorologic variable with a great spatial and time variability.
Especially in the mountain areas, the rain is orographicly strengthened by different
mechanisms. These mechanisms of the orographic precipitation can be divided into four
types: forced uplift of the impinging air mass, »seeder-feeder« efect, convection triggered by
solar heating, convection caused by forced uplift or blocking. These mechanisms can act
separatly or interact together simultaneously. The classic picture of orographic precipitation is
of a mountain range in the midlatitudes, whose axis lies perpendicular to the prevailing wind
direction. Moistured air masses impinge in the barrier and are forced to uplift over it. While
uplifting, the air temperature drops below dew point, resulting in the condensation and
precipitation. Descend of the air masses on the leeward side leads to warming and drying and
precipitation is suppressed. A spatial distribution of the rain precipitation over the orographic
barrier depends not only of the altitude of the barrier, but also of its orientation and
massiveness. When the barrier is perpendicular to the prevailing winds or when the barrier is
bigger, the greater amount of rain is measured on the windward side and stronger lee is shown
on the other side. Typical example of such barrier are Himalayas and Rocky Mountains. The
windward flank of the mountain range receives much more precipitation than the leeward
flank, resulting in the well-known rain shadow, that is reflected in sharp transitions in climate,
flora, and fauna across the divide. The altitude of the barrier plays an important role in the
rain distribution. Firstly, the relative variation of the altitude is very important. Bigger that the
angle of slope is, faster the condensation gets. Secondly, the height itself has a great impact on
a rain distribution. Higher as the air gets, less moisture is available for condensation. The
moisture level is at one altitude so small, that the droplets can not be formed. That is why on
higher barrier (>5 km) the maximum precipitation is located on the windward side. Difference
is seen on the lower barriers, that are 1 to 2 km high, where the moisture is available through
the whole altitude. In such barriers the maximum precipitation is located in the leeward side,
because of the wind, which moves rain droplets toward the lee side.
The Trnovski gozd is part of a High dinaric barriers and it rises steeply over the Vipava valley
with the highest peak Golaki (1500 m). Direction of the barrier is dinaric (NW-SE) and
therefore lies perpendicular to the prevailing air masses, that come from the Mediteranean
Sea. At the Trnovski gozd the air masses have to uplift over 1000 metres in a distance of only
few kilometres. To prove the hypothesis that the Trnovski gozd acts like a orographic barrier,
the measurements have been carried out on the selected profile across the Trnovski gozd. The
quantity of the rain precipitation increases from the Vipava Valley to Golaki and decreases
from Golaki to Idrija and Škofja Loka. The maximum precipitation was located on the
leeward side, about 3 kilometres northeast from Golaki. The comparison between my
measurements and an annual rain precipitation has shown that the difference in quantity of the
rain precipitation between Vipava valley, Golaki and Idrija was much bigger in my
measurements. The reason for these results is, that my measurements were taken in spring and
fall time, when the cyclone is more intensive and the rain precipitation is orographicly
strenghtened. The relative gradients, which shows the relative variation of rain precipitation in
a distance of one kilometre, have also been calculated. The slope of Čaven had the highest
gradient, around 25. The explanation can be found in a great difference of altitude that the air
masses have to pass while uplifting over Čaven. The gradient decreases from Čaven to Golaki
because of the small difference in altitude (only 400 metres). From Golaki to Idrija the air
masses descend and causes the rain shadow and the relative gradient is smaller. The relative
gradient, calculated in different weather situations is higher that relative gradient, calculated
from the 30-year-average. The higher gradient is also notable in a spring or fall time.
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The measurements were also carried out in Šmarna Gora. The aim of these measurements is
to prove that even small hills have influence on a bigger quantity of rain precipitation. While
raining, the cloud is formed around the top of the hill and that produces more rain. The results
showed that Šmarna Gora received 3 % more rain than Ljubljana in the time of my
measurements.
In conclusion, my measurements prove that the mountain ridge has a big influence on a
spatial distibution of the rain precipitation.
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