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JUTRANJI TERMIČNI VETER V BARKOVLJAH PRI TRSTU
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Izvleček:
Različni načini preživljanja prostega časa, med katerimi sta vse bolj priljubljena jadranje in
jadranje na deski, so zelo odvisni od vremena in vetrovnih razmer. Lega Slovenije v zavetrju
Alp je razlog, da se v naši bližnji okolici vetrovi za jadranje ne razvijejo pogosto, zato je
poznavanje ugodnih vremenskih razmer ter specifičnih lokalnih vetrovnih značilnosti z dovolj
močnim vetrom za jadralce bistvenega pomena. Namen diplomskega dela je ugotoviti pogoje
pri katerih se v zalivu pred Barkovljami v bližini Trsta razvije okrepljen jutranji termični veter
dovolj velike hitrosti, uporabne za jadranje. Raziskava najvplivnejših dejavnikov njegovega
nastanka in razvoja temelji na preučitvi makrovremenske situacije, vetrovnih in temperaturnih
razmer ter analizi obalnega reliefa. Rezultati raziskave potrjujejo, da sta razlika v temperaturi
zraka med obalnim predelom in kraškim zaledjem ter strm relief v zaledju obale osnovna
dejavnika razvoja jutranjega termičnega vetra. Lokalno okrepljen jutranji veter v Barkovljah
se razvije zaradi dodatnega pospeševanja zračnih mas v zožitvah doline, izoblikovane v
zaledju zaliva. Po izsledkih raziskave ima pomemben vpliv na večjo hitrost in časovno daljše
trajanje obravnavanega vetra tudi šibka burja v kraškem zaledju. Praktična uporabnost
raziskave je dosežena z analizo preteklih napovedi meteorološkega modela DADA, na
podlagi katere je oblikovan izgled ugodne napovedi za razvoj jutranjega termičnega vetra v
Barkovljah.
KLJUČNE BESEDE: termični veter, obalna zračna cirkulacija, meteorološki model, jadranje,
Tržaški zaliv
MORNING THERMIC WIND IN BARCOLA BAY NEAR TRIESTE
THE APPLICABILLITY ANALYSIS WITHIN THE SIGHT OF SAILING

Abstract:
Different possibilities for free time activities, among which sailing and windsurfing are
becoming more and more popular in a large extent depend upon wind conditions. In the
geographical position of Slovenia lies the main reason that in the surrounding area applicable
winds for sailing are not quite often. The knowledge about suitable weather conditions and
also specific local wind characteristics is for the sailor of a great significance. The aim of the
diploma thesis is to determine the conditions for the development of the amplified morning
thermic wind – land-breeze in the gulf in front of Barcola near Trieste, which is applicable for
sailing. The research of main influential parameters on the development of the stated wind is
based upon the study of general weather conditions, wind and air temperature conditions and
the influence of the coastal relief. The research results confirm that the air temperature
difference between the coastal region and the Carst hinterland as well as the steep coastal
relief are key factors for the development of the morning land-breeze. Locally amplified
morning wind in Barcola bay develops due to the additional acceleration of descending air
masses passing through the narrows of the valley in the hinterland of Barcola. Research
results disclose also the additional contribution of the bora wind, resulting in higher top speed
and in the extended duration of the stated morning wind. The applicability of the research is
attained by establishing criteria for evaluation of the wind forecasts, created using a
meteorological model DADA.
KEY WORDS: thermic wind, sea-land-breeze, meteorological model, sailing, the gulf of
Trieste
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1 Uvod
Sodoben način življenja s hitrim tempom je razlog, da ljudje v prostem času iščemo vse
več oblik sprostitve. Pomembne in pri nas zelo priljubljene prostočasne dejavnosti so razne
športne aktivnosti in rekreacija v naravi, ki vse bolj postajajo temeljna človekova potreba. V
zadnjih letih se zelo povečuje tudi zanimanje za aktivnosti na morju, med katerimi
prevladujeta jadranje in jadranje na deski. Ti dve aktivnosti sta tesno povezani z vremenom in
predvsem vetrovnimi razmerami, zato je poznavanje ugodnih vremenskih razmer ter osnovnih
zakonitosti nastanka in razvoja vetrov za jadralce bistvenega pomena.
Geografska lega Slovenije na jugovzhodni strani Alp in s tem na odvetrni strani
najpogostejših severozahodnih in zahodnih višinskih vetrov je razlog za pogosto brezvetrje.
Pravimo, da Slovenija leži v zavetrju Alp. V naši bližnji okolici se ugodni vetrovi za jadranje
in predvsem jadranje na deski ne razvijejo pogosto, zato je podrobno poznavanje specifičnih
lokalnih vetrovnih razmer z dovolj močnim vetrom še toliko pomembnejše. To še posebno
velja za poletno obdobje, ko se nad Slovenijo pogosto vzpostavi stabilna vremenska situacija
z visokim zračnim pritiskom, ki prepreči nastanek sicer najpogostejšega in najmočnejšega
vetra – burje. Take vremenske razmere pa so ugodne za razvoj lokalnih termičnih vetrov in s
tem obalne zračne cirkulacije, ki na določenih lokacijah doseže hitrosti, uporabne za jadranje.
Pri obalnih vetrovih gre za izmenjavo dnevne in nočne komponente obalne zračne
cirkulacije. Za dnevni veter z morja se je uveljavilo ime maestral, za nočni s kopnega pa
burin. Osnovni pogoj za njun nastanek je dovolj velika temperaturna razlika med zračnima
masama nad morjem in obalnim zaledjem, zato ju imenujemo tudi termična vetrova.
Izenačevanje pritiska med hladno zračno maso, ki nastane nad obalnim zaledjem, ter toplo
nad poleti ogretim morjem se v nočnem in jutranjem času odraža kot veter s kopnega proti
morju. Najmočnejši je ob sončnem vzhodu, ko je temperaturna razlika največja, po sončnem
vzhodu pa se zrak nad obalo začne segrevati in jutranja termična izmenjava zračnih mas se
prekine. Na njegov razvoj pomembno vpliva tudi izoblikovanost površja ob obali in nekaj
kilometrov v zaledju. Ko so izpolnjeni vsi pogoji, se v jutranjih urah razvije termični veter
(burin), ki na območju Tržaškega zaliva piha večinoma iz smeri severovzhod oziroma iz
smeri burje.
Po izkušnjah in opazovanjih pa se v ožjem predelu Tržaškega zaliva, natančneje v
zalivu pred Barkovljami (ital. Barcola), razvije jutranji termični veter večjih hitrosti kot v
drugih predelih zaliva. Osrednji del raziskave je zato posvečen ugotavljanju vzrokov nastanka
okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami.
Ob povprečno slabi prevetrenosti celotnega Tržaškega zaliva in pomanjkanju primernih
vetrov za jadranje in jadranje na deski v poletnem času je obravnavan termični veter ena
redkih priložnosti za tovrstno športno udejstvovanje. Okrepljen veter v Barkovljah namreč
doseže dovolj velike hitrosti, ob upoštevanju, da se za jadranje primerne hitrosti gibljejo med
5 in 20 m/s (4 – 8 Bf). Poznavanje vseh vplivnih dejavnikov in pogojev, pri katerih se razvije
okrepljen jutranji termični veter, je tako zelo pomembno.
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Jutranji termični veter v Barkovljah je del nočne komponente obalne zračne cirkulacije,
zato zaradi enostavnejšega poimenovanja ter lažje primerjave z dnevno komponento obalne
zračne cirkulacije (maestralom) za obravnavan veter v delu pogosto uporabljam tudi ime
burin.

1.1 Namen in cilji
Namen diplomskega dela je ugotoviti pogoje, pri katerih se v Tržaškem zalivu,
natančneje v zalivu pred Barkovljami, razvije okrepljen jutranji termični veter z dovolj veliko
močjo in uporabnostjo za športnorekreativne namene, predvsem jadranje. Želela sem tudi
ugotoviti izgled ugodne meteorološke napovedi izbranega meteorološkega modela za razvoj
omenjenega vetra. Raziskava namreč dobi pravo vrednost šele, če je na podlagi izsledkov in
napovedi mogoče z zadovoljivo verjetnostjo predvideti ugodne vetrovne razmere v zalivu
pred Barkovljami.
Na podlagi lastnega poznavanja vetrovnega dogajanja v ožjem predelu Tržaškega zaliva
in razpoložljivih študij vetrov, predvsem obalne zračne cirkulacije, sem si za ugotavljanje
pogojev in napovedi za razvoj okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu pred
Barkovljami zastavila naslednje cilje:
•

Ugotoviti mejno vrednost temperaturne razlike med zračnima masama na višjeležeči
kraški planoti in morju ob razvoju jutranjega termičnega vetra. Temperaturna razlika
zračnih mas je osnovni pogoj za nastanek termičnega vetra, saj povzroča razlike v
zračnem pritisku med obema območjema in s tem kroženje zraka prek obalne črte.

•

Analizirati relief v zaledju Barkovelj in ovrednotiti njegov vpliv na okrepitev
jutranjega termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami. Relief obalnega zaledja
neposredno vpliva na obalno zračno cirkulacijo, še posebno kjer se zaledje strmo
dviguje v višje ležeče planote. Na parametre vetra dodatno vplivajo tudi
mikroreliefne značilnosti, zato so razmere za vsako lokacijo specifične.

•

Ugotoviti razlike v hitrosti vetra ob razvoju jutranjega termičnega vetra v
Barkovljah med ožjim območjem pod strmim kraškim robom in Koprskim zalivom
zaradi različne izoblikovanosti reliefa v zaledju. Obenem sem želela preveriti
vetrovne razmere v širšem kraškem zaledju ob razvoju obravnavanega jutranjega
termičnega vetra ter ovrednotiti vpliv in mejno hitrost šibke burje v zaledju.

•

Ugotoviti ugodno makrovremensko situacijo nad Evropo ob razvoju jutranjega
termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami z analizo razporeditve polj zračnega
pritiska.

•

S primerjavo napovedi vetrovnih razmer, izdelane z meteorološkim modelom
ALADIN/SI – DADA, in dejanskih vetrovnih razmer želim ugotoviti izgled ugodne
napovedi, na podlagi katere lahko z veliko verjetnostjo predvidim razvoj jutranjega
termičnega vetra, primernega za jadranje.
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Hipotezo, ki je bila vodilo in rdeča nit raziskave, sem oblikovala na podlagi opazovanja
širšega vremenskega dogajanja in vetrovnih razmer ob razvoju okrepljenega jutranjega vetra v
zalivu pred Barkovljami. Osnovna hipoteza je, da se v zalivu pred Barkovljami razvije
okrepljen jutranji termični veter, primeren za jadranje, zaradi dovolj velike temperaturne
razlike ozračja med obalnim in kraškim predelom, ugodno izoblikovanega in strmega reliefa v
obalnem zaledju ter dodatnega vpliva šibke burje.

1.2 Metode dela
Raziskava jutranjega termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami obsega preučitev in
analizo vplivnih dejavnikov njegovega nastanka in razvoja. Ker je obravnavan veter del nočne
komponente obalne zračne cirkulacije, sem preučila pomen posameznih dejavnikov, ki
vplivajo na razvoj obalne zračne cirkulacije. Prispevke najvplivnejših dejavnikov
(temperaturna razlika zraka, vetrovne razmere, vpliv reliefa) za razvoj jutranjega termičnega
vetra v Barkovljah sem skušala v raziskavi ovrednotiti in jih razvrstiti po pomembnosti.
V teoretičnem delu naloge sem tako najprej podrobno preučila razpoložljivo literaturo
na temo obalnih vetrov, ki so v našem prostoru razmeroma necelovito obdelani. Pregled
literature je pokazal, da razen nekaj raziskav predvsem v sklopu drugih del (Ogrin, 1995) in
člankov na temo vetrovnih razmer in jadranja v različnih revijah (Polajnar, 1996, itd.) pri nas
ni napisanega nobenega večjega samostojnega dela. Še največkrat, pa tudi zelo redko, je
obalna zračna cirkulacija obravnavana v okviru diplomskih del in seminarskih nalog na
Filozofski fakulteti, Oddelku za geografijo, ter Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelku za
meteorologijo.
S podrobnimi analizami obalnega vetra so se več ukvarjali tuji avtorji. Vetrovne
razmere na Jadranu so celovito obdelali Penzar, Penzar in Orlić, 2001. S strani meteorologov
so bila narejena tudi različna modeliranja in numerične simulacije obalne zračne cirkulacije
nad obalami v različnih geografskih širinah in nad različnimi tipi obale. Nekateri meteorologi
(Walsh, 1974) so v študijah obalne zračne cirkulacije upoštevali tudi vplive splošnih vetrov
nad območjem. V začetku so bile študije zgolj dvodimenzionalne analize oziroma simulacije
vetrovnih razmer, v modelih so bile upoštevane izrazito posplošene geografske značilnosti
širšega obalnega območja, kot npr. močno poenostavljeni modeli površja. Veliko več
pozornosti je bilo posvečeno dnevni kot nočni komponenti obalne zračne cirkulacije.
Vetrovne razmere v tridimenzionalnem prostoru so analizirali McPherson,1970, Pielke, 1974,
Neumann in Mahrer, 1974, Zhong in Tackle, 1993, ter Simpson, 1996. Študije so že zajele
podrobne geografske značilnosti širšega obravnavanega območja, kot npr. podrobne modele
površja vključno z izoblikovanostjo obale na primeru obal z ravnim oziroma razgibanim
reliefom v zaledju, prisotnost večjih vodnih površin v zaledju obalnega območja itd.
Simulacijski rezultati kažejo na razvoj izrazito tridimenzionalnih procesov v ozračju, kar
zmanjšuje objektivnost predhodnih dvodimenzionalnih analiz. V Zhong in Tackle, 1993, je
posebna pozornost posvečena vplivu splošnih vetrov na različnih višinah v prizemnem delu
atmosfere (0–3 km) na razvoj omejenih območij z izrazitim vetrovnim dogajanjem tako za
dnevno kot nočno komponento obalne zračne cirkulacije (lokacije, čas razvoja in intenziteta
vertikalnega gibanja zračnih mas, vertikalni temperaturni preseki, hitrosti in smeri
horizontalnih vetrov ter vrtenje vetrovnih vektorjev v določenih delih dneva.)
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S pomočjo literature sem v diplomskem delu predstavila osnovne mehanizme nastanka
obalnega vetra in preučila dejavnike, ki vplivajo na razvoj obalne zračne cirkulacije.
Podrobneje sem razdelala osnovne dejavnike, in sicer temperaturno razliko zračnih mas med
obalnim in zalednim območjem, reliefne značilnosti obalnega zaledja, vpliv splošnih vetrov
ter hrapavosti površja. Podala sem tudi pregled splošnih vetrovnih razmer na obravnavanem
območju.
V nadaljevanju je sledilo podrobnejše preučevanje okrepljenega jutranjega termičnega
vetra v zalivu pred Barkovljami. Izhodišče raziskave so bili evidentirani dnevi iz zapisov
Janeza Polajnarja, ko se je v omenjenem zalivu razvil dovolj močan veter za jadranje oziroma
jadranje na deski. V ta namen sem najprej preučila meteorološke razmere v neposredni bližini
Barkovelj in širšem območju, sledila je izbira meteoroloških postaj, katerih meritve bi bile
najbolj objektivne pokazateljice temperaturnih in vetrovnih razmer nad celotnim
obravnavanim območjem. Nadaljnja raziskava je obsegala pridobivanje meteoroloških
podatkov za razpoložljive dni, pri čemer sem naletela na kar nekaj ovir. Zaradi lege
obravnavanega območja v sosednji Italiji in slabe razpoložljivosti meteoroloških meritev na
Krasu sem namreč morala pridobiti večino podatkov iz meteoroloških postaj na območju
Italije. Podatke za italijanske meteorološke postaje so mi tako posredovali z inštituta ISMAR
(Istituto di Scienze Marine) v Trstu, Agencije ARPA FVG – OSMER v Trstu (Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia – Osservatorio
Meteorologico Regionale) ter Jamarske zveze (Commissione Grotte E. Boegan, Società
Alpina delle Giulie Trieste). Podatke za izbrane meteorološke postaje v Sloveniji so mi
posredovali na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
Analiza je obsegala natančno preučitev ter primerjavo vetrovnih in temperaturnih
razmer v Tržaškem zalivu, na višje ležečem kraškem platoju in širšem kraškem zaledju ob
dnevih, ko se je razvil za jadranje ugoden jutranji termični veter. Za potrditev vpliva vseh
ključnih dejavnikov na razvoj okrepljenega termičnega vetra sem v analizo zajela primere z
različnim vplivom burje ter tudi dneve, ko se okrepljen veter kljub pričakovanjem ni razvil.
Rezultati raziskave so strukturirani po značilnostih razvoja jutranjega termičnega vetra v
zalivu pred Barkovljami. Najprej je podan primer razvoja okrepljene jutranje obalne zračne
cirkulacije s tipičnim jutranjim vetrom ter nato z vplivom šibke in zmerne burje. V
nadaljevanju so podane primerjave vpliva burje na razvoj oziroma preprečitev razvoja
jutranjega termičnega vetra. Analizirana sta tudi primera, ko se jutranji termični veter zaradi
neugodnih vremenskih razmer ne razvije. Ker izoblikovanost površja pomembno vpliva na
gibanje prizemnih zračnih mas, sem za preučitev vpliva površja v zaledju Barkovelj na razvoj
okrepljenega jutranjega termičnega vetra izdelala digitalni model reliefa.
Eden izmed ciljev naloge je bil tudi vzpostavitev kriterijev za oceno primernosti
napovedanih vremenskih razmer, ki bi kazale na razvoj okrepljenega jutranjega termičnega
vetra v zalivu pred Barkovljami. Za obravnavane dneve sem zato analizirala razporeditev
pritiskovih polj nad Evropo ter napovedi meteorološkega modela ALADIN/SI – DADA.
Naveden meteorološki model sem izbrala, ker je trenutno pri nas najnatančnejši in tako z
visoko gostoto računskih točk ter upoštevanjem grobega modela reliefa površja omogoča
dokaj zanesljivo napoved vetrovnih razmer.
V zaključku sledi še kratek pregled vetrovnih razmer in lokacij na Jadranu, kjer se
pogosteje razvijejo primerni vetrovi za jadranje. Pri opisu sem se osredotočila predvsem na
severni Jadran, med lokacijami v južnem Jadranu pa sem zajela le nekaj najbolj značilnih.

4

2 Območje raziskovanja
2.1 Lega in opis obravnavanega območja
Predmet raziskovanja je jutranji termični veter, ki se razvije v Tržaškem zalivu,
natančneje v ozkem predelu zaliva pred Barkovljami (Karta 1). Barkovlje ležijo na vzhodni
obali Tržaškega zaliva, približno 3 km severozahodno od Trsta. Proti vzhodu in severovzhodu
se to obalno območje strmo dviguje in preide v višjeležeči planotast kraški svet.
Širše območje raziskovanja, ki s specifičnimi reliefnimi in klimatskimi značilnostmi
pogojuje nastanek obravnavanega termičnega vetra, obsega območje od kraške planote do
kraškega roba in Tržaškega zaliva.
Nanos

kraški rob
dolina
''Rio Bovedo''

Barkovlje
območje razvoja okrepljenega jutranjega
termičnega vetra

Avtor: Polona Pagon, 2006
Vir: TK Koper, 1:100.000; Google Earth, 2005

Karta 1: Barkovlje, širše obravnavano območje ter območje razvoja
okrepljenega jutranjega termičnega vetra
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V zalivu pred Barkovljami se ob posebnih pogojih in ugodnih vremenskih razmerah v
jutranjih urah razvije termični veter, ki dosega večje hitrosti kot v preostalih delih Tržaškega
zaliva. Ožje območje primernega vetra za jadranje obsega približno kilometrski pas
neposredno pred Barkovljami.
Tržaški zaliv je zajeda s katero Jadransko morje posega najgloblje v kopno. Razteza se
vzhodno od morske črte Savudrija – Gradež, ki je dolga 21 km, in glede na to meri obseg
zaliva 551 km2. Pri tem obsega osrednji, nerazčlenjen del več kot 4/5 celotne zalivske
površine, obrobni v zalive razčlenjeni del pa le 14% celotnega zaliva. Tržaški zaliv kot del
Severnega Jadrana pripada plitvemu morju, saj pokriva dno le tanka plast vode, ki je debela
povprečno manj kot 19 m. Od osrednjega dela zaliva se proti obali dno polagoma dviga.
(Radinja, 1990).
Glede na obliko obale Tržaškega zaliva delimo celotno območje zaliva na tri dele.
Jugovzhodni del ali Istrska stran, od Savudrije do Trsta, kjer je obala grobo razčlenjena ima
riaški tip obale. Severozahodni del, od izliva reke Timave do Gradeža, obsega obsežno
akumulacijsko obalo z lagunami. Obravnavano območje z Barkovljami, ki leži v
severovzhodnem delu Tržaškega zaliva (Kraška stran - od izliva reke Timave do Trsta), pa
ima obalo šibko razčlenjeno, govorimo o podolžnem oziroma konkordantnem tipu obale. Tu
prevladuje apneniška obala Krasa, ki se strmo spušča v morje (Radinja, 1990).
Izjemoma pa predel severovzhodne obale Tržaškega zaliva, kjer ležijo Barkovlje in Trst
obsega ozko flišno ravnico. Proti severovzhodu in vzhodu obalna ravnica preide v doline in
gričevja, kar je lepo razvidno iz digitalnega modela reliefa (Slika 1). Gre torej za flišno obalno
območje, kjer so kratki vodotoki razrezali mehke flišne kamnine v ozke rečne in hudourniške
doline ter gričevja. Od tu naprej se območje strmo dvigne v kraški rob, prehodno pokrajino
med Tržaškim zalivom in kraško planoto.

Nadmorska višina
(m)

(m)

Barkovlje

Trst
Vir: Državna TK, 1: 25.000, list Sežana

Avtor: Polona Pagon, 2006

Slika 1: Digitalni model reliefa širšega obravnavanega območja s kraško planoto,
kraškim robom (veno) in flišnimi obalnimi dolinami
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Kraški rob, ki se v zaledju Barkovelj dvigne do nadmorske višine 350 – 400 m je
izrazita reliefna stopnja. Predstavlja podnebni mejnik med obalnim flišnim predelom s
povprečno višjimi letnimi temperaturami, ki ima značilnosti obalnega submediteranskega
podnebja in višje ležečo kraško planoto z značilnostmi zalednega submediteranskega
podnebja. Proti severozahodu se kraški rob postopno znižuje in sega nad Grljanom (3 km SZ
od Barkovelj) le še do nadmorske višine 200 m.
Proti notranjosti kraški rob preide v planotast kraški svet. To je apneniška planota med
Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino, ki se z ostrim robom dviguje nad Soško ravnino in
poteka v smeri proti JV. Regijo v celoti pogosto imenujemo Matični kras, v svetu pa je bolj
uveljavljeno ime Tržaški kras. Tri četrtine površja se nahajajo v višinskem pasu 200-500 m,
dvajsetina do 200 m in skoraj dve desetini nad 500 m. (Gams, 1992, str. 5-16). Kraška planota
se v predelu nad Barkovljami spušča proti Tržaškemu zalivu v flišno gričevje in ozke doline,
ki segajo vse do obale Tržaškega zaliva.
Reliefna izoblikovanost v zaledju Barkovelj bistveno vpliva k lokalni okrepitvi
jutranjega termičnega vetra v zalivu.

2.2 Osnovne podnebne značilnosti
Preučevano območje spada po Koppenovi podnebni klasifikaciji v zmernotoplo vlažno
podnebje z vročim poletjem, saj je povprečna julijska temperatura višja od 22°C in v
zmernotoplo vlažno podnebje s toplim poletjem, kjer je julijska temperatura nižja od 22°C
(Ogrin,1996).
Na podlagi podrobnejše členitve podnebnih tipov narejene za območje Slovenije
(Ogrin,1996), kjer so upoštevana dodatna merila pri temperaturnih razmerah (povprečno
temperaturo najtoplejšega meseca med 20 in 22°C ter povprečno temperaturo najhladnejšega
meseca med 0 in 4°C) in dodatno padavinsko merilo (padavinski režim in letna količina
padavin) pa širše preučevano območje lahko razdelim na obalno submediteransko podnebje
(podnebje oljke) in zaledno submediteransko podnebje.
Upoštevaje Ogrinovo klasifikacijo spada celotno preučevano območje v
submediteranski tip podnebja, za katerega velja, da je povprečna temperatura najhladnejšega
meseca nad 0°C, povprečna temperatura najtoplejšega meseca nad 20°C, povprečne oktobrske
temperature so višje od aprilskih in submediteranski padavinski režim. Ozek obalni pas tik ob
Tržaškem zalivu (upoštevaje meteorološko postajo ''Fratelli Bandiera''na pomolu v Trstu) ima
značilnosti obalnega submediteranskega podnebja. Povprečna temperatura najhladnejšega
meseca izmerjena na teh postajah je nad 4°C, povprečna temperatura najtoplejšega meseca pa
nad 22°C. Ta predel glede temperaturnih razmer povsem ustreza Koppenovim merilom za
sredozemsko podnebje (podnebje oljke - po prisojnih pobočjih raste oljka), vendar so
relativno enakomerno razporejene padavine čez vse leto razlog, da ga ne moremo uvrstiti v
pravo sredozemsko podnebje, za katero je značilno, da so padavine izrazito skoncentrirane
pozimi, poleti pa je sušno.
Meteorološke postaje v zaledju Trsta, na kraškem platoju (postaje v Briščikih, Zgoniku
in Godnjah), pa kažejo značaj zalednega submediteranskega podnebnega tipa, kjer je
povprečna temperatura najhladnejšega meseca med 0 in 4°C, povprečna temperatura
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najtoplejšega meseca pa med 20 in 22°C. Pri temperaturnih razmerah je tako opazno, da
(sub)mediteranske značilnosti z oddaljevanjem od Tržaškega zaliva in naraščanjem
nadmorske višine slabijo. Te postaje beležijo tudi višjo količino padavin kot obalne.
V Preglednici 1 je, za boljšo predstavitev temperaturnih razmer po posameznih letnih
časih v vzhodnem delu Tržaškega zaliva, prikazano razmerje med povprečnimi sezonskimi
vrednostmi sončne radiacije (J/cm2/dan) za obdobje od leta 1925-1940 ter povprečnimi
sezonskimi vrednostmi temperature zraka (°C) in površinske temperature morja (°C) za
obdobje od 1950-1988. Skupna povprečna vrednost površinske temperature morske vode za
celo obdobje je 15,7°C, temperature zraka pa 13,6°C (Bićanić, 1996, str. 70). Iz preglednice je
razvidno, da je radiacija pozimi in jeseni približno enaka, medtem ko so razlike med
temperaturo zraka in morja v teh sezonah zelo velike. Vrednost spomladanske sončne
radiacije pa je bistveno večja od jesenske, nasprotno temu je temperatura morske vode jeseni
v povprečju za več kot 2°C višja od spomladanske. Srednja spomladanska vrednost je namreč
14,2°C in je nižja od jesenske, ki je 16,7°C. Take sezonske vrednosti so dokaz, da se morje
počasi ohlaja in je velik zadrževalec toplote. To kaže tudi povprečna zimska temperatura
morja, ki je za 3,2°C višja od temperature zraka. Omenjene temperaturne razmere pa
pomembno vplivajo na razvoj obalne zračne cirkulacije na preučevanem območju.
Preglednica 1: Povprečne sezonske vrednosti sončne radiacije, temperature zraka in površinske
temperature morja za vzhodni del Tržaškega zaliva
Zima

Pomlad

Poletje

Jesen

Sončna radiacija
(J/cm2/dan)

628

1570

2031

670

Temp. zraka (°C)

5,2

14,4

22,6

12,3

Površinska temp.
morja (°C)

8,4

14,2

23,6

16,7

Vir: Bićanić, 1996
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3 Splošno o vetrovih in vetrovi na obravnavanem
območju
3.1 Splošno o vetrovih
Veter je posledica obsevanja Zemlje z energijo Sonca, pri čemer se zemeljsko površje,
oceani in zrak različno segrevajo. Zaradi vertikalnega gibanja (dviganja in spuščanja) zraka
nastanejo na zemeljskem površju območja različnega zračnega pritiska. Gibanje zraka, ki
nastane kot posledica težnje po izravnavanju zračnega pritiska na večjih ali manjših območjih
imenujemo veter (Vrhovec, 2003). Tako nastanejo planetarni in lokalni vetrovi.
Planetarni (geostrofski) vetrovi nastanejo večinoma zaradi razlik med temperaturami na
različnih delih zemeljskega površja. Poleg temperaturnih razlik zračnih mas, ki povzročajo
gradientno silo součinkujejo v horizontalni smeri še deviacijska (odklonska ali Coriollisova)
sila, ki odklanja zračne tokove ter sila trenja, ki nastane ob stiku zračnih mas z zemeljskim
površjem in zračne tokove zavira. Gradientna sila, ki je posledica neenakomerne razporeditve
pritiska v atmosferi potiska zračne mase od območja višjega zračnega pritiska proti območju
nižjega pritiska, vrtenje Zemlje pa ga odklanja. Veter je tako vodoravno gibanje zraka zaradi
sil, ki nanj delujejo. Moč vetra je odvisna od gradienta zračnega pritiska, kjer so gradienti
pritiska največji je veter najmočnejši (Vrhovec. 2003; Petkovšek, Trontelj, 1996).
Zaradi Coriollisove deviacijske sile in centrifugalne sile, ki je posledica rotacije Zemlje,
se na severni polobli vetrovi odklanjajo v desno, na južni polobli pa v nasprotno smer.
Rezultat učinkovanja gradientne in odklonske sile je, da zrak v prosti atmosferi ne teče proti
središču območja nizkega pritiska, temveč vzporedno z izobarami. S približevanjem zemeljski
skorji pa prihaja gibanje zraka pod vpliv sile zunanjega trenja zraka z zemeljsko površino. Ta
sila je zavirajoča in povzroči v ciklonih stekanje zraka, v anticiklonih pa raztekanje zraka.
Čim močnejše je zunanje trenje, tem izrazitejše je stekanje in raztekanje zraka. Izguba
energije, ki je porabljena za premagovanje trenja, povzroča zmanjšanje hitrosti vetra. Trenje
je največje tik pri tleh, vendar pa sega njegov vpliv v zračni plasti pri nas nekako do višine
1 km nad tlemi. (Petkovšek, 1964; Furlan, 1959)
Vse navedene sile skupaj ali le nekatere njihove kombinacije pogosto ustvarjajo
približna ravnotežna stanja, v katerih pihajo dalj časa dokaj enotni in značilni vetrovi (npr.
planetarni zahodni vetrovi). Planetarni vetrovi v osnovi določajo prevladujočo smer vetrov na
določenih geografskih širinah obeh Zemeljskih polobel (Petkovšek, Trontelj, 1996). V
zmernih geografskih širinah v Zahodni, Severni, Srednji in Južni Evropi prevladuje zahodna
zračna cirkulacija. Slovenija pa se zaradi lege jugovzhodno od gorske pregrade Alp nahaja v
zavetrju pred zahodnimi vetrovi, ki so v povprečju skoraj za polovico šibkejši kot na atlantski
obali Zahodne Evrope (Vrhovec, 2003).
Poleg vetrov vezanih na zahodno zračno cirkulacijo poznamo še lokalne vetrove, ki so
pogojeni z lokalnimi klimatskimi razmerami, reliefom in mikroreliefnimi oblikami, rabo tal,...
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Ti so navadno odvisni od dnevnega časa in imajo tudi svoj dnevni ciklus. Mednje štejemo
obalne vetrove, pobočne vetrove, pa tudi počasna gibanja zraka, ki nastanejo v urbanih
območjih (zaradi toplotnih otokov) (Petkovšek, Trontelj, 1996). Med lokalne vetrove sicer
štejemo tudi burjo, ki pa ni le lokalnega izvora, je pa odvisna od lokalnih pogojev, predvsem
orografije.
Lokalni vetrovi pihajo na sorazmerno kratke razdalje, zato sta vpliva deviacijske in
centrifugalne sile zanemarljiva, pomembno pa je trenje, saj pihajo predvsem pri tleh.
Horizontalne razlike v pritisku, ki ustvarjajo gradientno silo, se pojavljajo zaradi različne
temperature in gostote zraka, kot posledica različnega ogrevanja ali ohlajanja tal. Sila trenja
preprečuje, da bi se te razlike v pritisku hitro izravnale in tako nastane približno ravnotežno
stanje med gradientno silo in silo trenja. Tu se zrak giblje od višjega proti nižjemu pritisku le
na kratke razdalje in z majhnimi hitrostmi, v povprečju do 3 m/s. Nad kopnim imajo lokalni
vetrovi največjo moč do višine 100 metrov (Hočevar, Petkovšek, 1995). Izjemoma pa
dosegajo precej višje hitrosti in sicer v primeru, ko izoblikovanost reliefa omogoča
vzpostavitev dveh različno ogretih zračnih mas z dokaj veliko temperaturno razliko na majhni
horizontalni oddaljenosti.
Nastanek lokalnih vetrov je možen le v območju visokega zračnega pritiska
(anticiklonih), ko je vreme jasno in atmosfera stabilna. Anticikloni so obsežna področja
visokega zračnega pritiska, z najvišjim zračnim pritiskom v sredini krožne tvorbe. Zračni
pritisk pada navzgor v vertikalni smeri tvorbe in navzven proti obrobju. Padec pritiska
navzgor je v glavnem uravnotežen s težo zraka, padec pritiska od središča navzven pa potiska
zračne mase proti nižjemu pritisku v vodoravni smeri. V višinah kroži zrak v smeri urinih
kazalcev okrog središča anticiklona. Pri tleh na gibanje vetrov vpliva trenje in s tem slabi
odklonsko silo, veter pa se odklanja v smeri proti nižjemu zračnemu pritisku. V primeru
anticiklona je to navzven, zato se zrak pri tleh spiralasto razteka. Stekanje in kopičenje zraka
zgoraj in raztekanje spodaj povzroča, da se zračne plasti v anticiklonu počasi spuščajo in se
pri tem stiskajo, ogrevajo in stabilizirajo. S tem se zavirajo navpična gibanja in mešanja zraka,
kar povzroča razkroj in preprečitev nastanka kopastih oblakov. Spuščanje zraka v anticiklonu,
segrevanje in s tem padanje relativne vlažnosti so glavni vzroki, da je ob visokem zračnem
pritisku običajno lepo vreme. Tako so izpolnjeni pogoji za razvoj lokalnih vetrov. Močnejši
splošni vetrovi, ki se pojavijo ob izrazitejših vremenskih spremembah, tako cirkulacijo zraka
in s tem lokalne vetrove onemogočijo (Petkovšek, Trontelj, 1987).
3.1.1 Merjenje vetra
Veter ima v vsaki točki določeno smer in hitrost, zato ga definiramo tako, da mu
določimo ti dve komponenti. Za meteorološke meritve vetra se običajno uporablja
anemometer z Robinsonovim križem, kjer gre praviloma za meritve na višini 10 m nad tlemi.
Smer vetra določamo po smeri neba, iz katere piha in ga označujemo s kotnimi
stopinjami od severa proti vzhodu (severnik je 0° oz. 360°, vzhodnik 90°,... ). Pogostost smeri
vetrov za posamezen kraj pa grafično predstavljamo z vetrovno rožo. Poseben problem je
določanje vetra pri majhnih hitrostih. To so hitrosti pod 1 m/s. Tedaj vetra v običajnem
pomenu besede ni in vlada tako imenovana kalma ali brezvetrje. Vendar pa zrak v naravi
nikoli ne miruje (Petkovšek, Trontelj, 1996).
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Hitrost vetra podajamo navadno v metrih na sekundo (m/s), lahko pa tudi v kilometrih
na uro (km/h) ali morskih miljah na uro (vozlih) (1 vozel = 0,514 m/s = 1,852 km/h).
Približno pa določamo hitrost po učinkih, ki jih povzroča veter na morski površini ali na
drevju oziroma kopnem z Beaufortovo lestvico (Preglednica 2). Francis Beaufort je leta 1805
na podlagi opazovanj in meritev hitrosti vetra na morju in kopnem izdelal lestvico hitrosti
vetra glede na učinek na morsko gladino ali drevje. Na podlagi višine in oblike valov na
morski gladini daleč stran od obale lahko namreč približno sklepamo na hitrost vetra,
podobno lahko sklepamo na podlagi drugih dogajanj v naravi: šelestenje listov, nihanje vej,
debel in podobno. Lestvica je imela prvotno 12 stopenj, prirejena pa jih ima 17 (Geografija,
1985). Primerna je za približno oceno hitrosti vetra, če nimamo na voljo merilnih naprav.
Preglednica 2: Beaufortova lestvica moči in hitrosti vetra (v m/s in vozlih) ter njegov vpliv na
morsko gladino
Hitrost vetra
m/s
vozli

Moč vetra
(Bf)

Ime vetra

0

brezvetrje

0 – 0,2

pod 1

1
2

sapica
vetrič

0,3 – 1,5
1,6 – 3,3

1–3
4–6

3

šibak veter

3,4 – 5,4

7 – 10

majhni in gladki valčki
majhni valovi, tu in tam z
grivo
zmerni valovi, bele grive
so že razširjene

4

zmeren veter

5,5 – 7,9

11 – 16

5

močan veter

8,0 – 10,7

17 – 21

6

hudi veter

10,8 - 13,8

22 - 27

7

viharni veter

13,9 – 17,1

28 – 33

8

vihar

17,2 – 20,7

34 – 40

9

močan vihar

20,8 - 24,4

41 – 47

10

hud vihar

24,5 – 28,4

48 – 55

11

orkanski veter

28,5 – 32,6

56 – 63

12

orkan

nad 32,6

nad 63

Učinek vetra na
morju
površina morja mirna in
gladka
drobni valčki

zmerni valovi, izrazito
dolgi, povsod so že bele
grive; možen tudi pršec
začno se delati veliki
valovi, grebeni se lomijo,
morje se občasno zaprši
morje je razgibano, z
vrhov valov, ki se lomijo
veter začenja raznašati
belo peno v pramenih v
smeri pihanja
zmerno visok vodni grič
večje dolžine, grive valov
začenjajo pršiti, veter nosi
belo peno v dobro
razpoznavnih pramenih v
smeri pihanja
visoki valovi z gostimi
prameni pene, pršec lahko
zmanjša vidljivost
zelo visoki valovi z
dolgimi grebeni, ki se
lomijo, v smeri vetra leti
pena v gostih belih
pramenih, morje se peni,
vidnost je zmanjšana
izredno visoki valovi,
morje je popolnoma
prekrito z dolgimi belimi
penami, vidnost je
zmanjšana
zrak je nasičen s peno in
pršcem, morje je popolnoa
belo, vidnost je resno
zmanjšana

Stanje morja
mirno
nagubano
malo vzvalovano
malo vzvalovano
zmerno
vzvalovano
vzvalovano
razburkano

razburkano

močno razburkano

težko morje

zelo težko morje

zelo težko morje

izjemno težko
morje

Vir: Gorjan, Fischione, Pečarič, 2004
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3.2 Prevladujoči vetrovi na obravnavanem območju
Poleg velikih vetrovnih sistemov (npr. planetarni zahodnik) tako obstoji še cela vrsta
vetrov, ki so vezani na manjša območja (lokalni vetrovi). Vetrovi na obravnavanem območju
so v splošnem posledica nenehnih prehodov baričnih sistemov prek severnega Jadrana.
Prehodi se odvijajo z značilnim ritmom. V mrzlih letnih obdobjih se barični sistemi (cikloni
in anticikloni) neprekinjeno menjujejo. Značilna vetrova sta anticiklonska burja (sibirski in
srednjeevropski anticiklon) in ciklonski jugo (vpliv ciklona z zahoda). V toplejšem letnem
obdobju so, zaradi vpliva polja visokega zračnega pritiska (azorski anticiklon) gradienti
atmosferskega pritiska majhni, zato zračne tokove večinoma pogojujejo termalne razlike nad
morjem in kopnim. Podnevi tako piha veter z morja na kopno (mornik), ponoči pa je obratno,
saj piha s kopnega na morje (kopnik) (Bićanić, 1996). Obalna vetrova sta krajevno omejena in
vezana na lokalne danosti. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na tako gibanje zraka, sta
relief in vodna površina, predvsem oddaljenost od morja.
V Tržaškem zalivu prevladujejo vetrovi iz vzhodnega kvadranta (Slika 2), kar je
posledica pogostih prehodov hladnih front ter dinarske pregrade in zaradi nje izoblikovane
burje. Burja, ki piha zaradi orografije terena iz VSV strani, prevladuje tako po pogostosti
(21,3%) kot povprečni hitrosti (6 m/s) in je na prvem mestu tudi po moči. Najpogostejšem
vetru v Tržaškem zalivu – VSV, sledijo vetrovi iz VJV, V in JV smeri, vetrovi iz ostalih smeri
so veliko manj pogosti. Največjo srednjo hitrost ima VSV veter, sledi SV in nato drugi.
Vetrovi v Tržaškem zalivu so torej, z izjemo burje, zmerno močni (Bićanić, 1996).
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Slika 2: Najpogostejši vetrovi in povprečna hitrost vetrov v Tržaškem zalivu
za obdobje od leta 1950-1989
Vir: Bićanić, 1996

Na sliki 3 so prikazane pogostosti vetra po smereh za Trst (po podatkih za avtomatsko
meteorološko postajo na pomolu ''Fratelli Bandiera'') in sicer po posameznih mesecih za
petletno obdobje od leta 1999 do 2004. Časovno tako kratko obdobje je prikazano, ker je to
obdobje, za katero sem za izbrane dni preučevala jutranji termični veter v zalivu pred
Barkovljami. Krog v sredini vetrovne rože in izpisan odstotek pomenita pogostost brezvetrja
(v < 0,5 m/s).
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Vetrovne rože za Trst kažejo, da v vseh mesecih po pogostosti prevladujejo vetrovi iz
vzhodnega kvadranta. Iz pregleda po posameznih mesecih pa je razvidno, da so jeseni in
pozimi severovzhodni, vzhodni in jugovzhodni vetrovi daleč najpogostejši, manj pogosti so v
spomladanskih in poletnih mesecih, vendar še vedno prevladujejo glede na ostale vetrove.
Vse to je posledica burje, ki je tudi v dolgoletnem povprečju (Slika 2) najpogostejša v
hladnejši polovici leta. Število dni z brezvetrjem je najmanjše julija in v jesenskih mesecih.
Vetrovi iz vzhodnega kvadranta se tako najredkeje pojavljajo v poletnih mesecih, od
maja do avgusta, ko se poveča delež vetrov iz severozahodnih in zahodnih smeri. Zaradi
pogoste stabilne vremenske situacije, ko je širše območje Tržaškega zaliva pod vplivom
visokega zračnega pritiska, so poleti večkrat izpolnjeni pogoji za razvoj obalne zračne
cirkulacije, kar se na vetrovnih rožah odraža kot povečan delež vetrov iz zahodnih smeri,
maestrala. Pogostejši razvoj obalnih vetrov se kaže tudi v nižjem deležu brezvetrja v poletnih
mesecih. Pozimi so vetrovi iz severozahodnih in zahodnih smeri zelo redki, kar je posledica
tega, da stabilna vremenska situacija običajno ne traja dalj časa.
3.2.1 Burja
V nadaljevanju je na kratko predstavljena burja, kot najbolj značilen in najmočnejši
lokalni veter na obravnavanem območju. Njene značilnosti, trajanje, moč in nastanek namreč
pomembno vplivajo na razvoj jutranjega termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami in širšem
Tržaškem zalivu.
S proučevanjem burje v Sloveniji se je ukvarjalo več raziskovalcev, B. Paradiž, Z.
Petkovšek, D. Furlan, N. Pristov, D. Ogrin, itd., ter tuji avtorji, med katerimi je
najpomembnejše delo japonskega meteorologa M. M. Yoshina, ''Local wind bora''.
Burja je močan, sunkovit veter iz vzhodnega kvadranta, ki piha vzdolž jadranskega
Primorja od Tržaškega do Medovskega zaliva. Grebeni, ki ločujejo sorazmerno topel
primorski zrak od hladnega v notranjosti omogočajo, da se hladen in gostejši zrak, ki priteka
od severa, kot slap prelije pod toplejšega in redkejšega obmorskega. S spuščanjem se zrak
stiska in segreva, hitrost pa se poveča in v ekstremnih razmerah doseže do 180 km/h (50 m/s)
(Petkovšek, Trontelj, 1996, str.74). Nastanek burje je tako povezan z ustreznim
makrometeorološkim položajem in značilnimi reliefnimi pogoji. Ker gre za lokalni veter, ki je
povezan z lego reliefa, tudi ne sega bistveno višje od reliefnih ovir (Yoshino, 1976). Pri nas
burja zajema območje JZ od črte Snežnik - Postojna - Nanos - Col - Trnovski gozd - Banjšice
- Brda. Najmočnejša je pod sedli v dinarski pregradi z veliko relativno višino (Vipavska
dolina, Koprsko in Tržaško primorje). Kanalizira se vzdolž kraških podolij in dolin. Z
oddaljevanjem od dinarske pregrade se moč burje zmanjšuje.
Nastaja ob različnih vremenskih situacijah in glede na to ločimo dve vrsti burje (Roth,
1992):
1. Anticiklonalna burja nastane, ko je anticiklon nad Balkanskim polotokom in
vzhodno Evropo, ciklonsko območje pa nad Sredozemljem. Zaradi stabilnosti zimskega
območja visokega zračnega pritiska lahko taka burja pozimi traja več dni. Ta burja prinese
lepo, suho in mrzlo vreme, zato jo imenujemo tudi vedra burja.
2. Ciklonalna burja nastane, ko je anticiklon nad severovzhodno Evropo, čez Jadran pa
potuje od severozahoda proti jugovzhodu ciklon. Na jugovzhodnem delu Jadrana ob taki
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situaciji piha jugo, na severozahodnem pa mračna burja, ki prinaša padavine in tudi sneg.
Burja takega nastanka ne traja dalj od enega dneva, pogosto tudi le nekaj ur.
Najugodnejše razmere za nastanek močnejše burje so tako ponavadi v zimskih mesecih
in sicer, ko se nad celinsko Evropo oblikuje anticiklonsko območje, nad notranjost Slovenije
tako sega poglobljen anticiklon ali greben visokega zračnega pritiska, nad Sredozemljem pa
se oblikuje ciklonsko jedro, zato je Primorje v območju nizkega zračnega pritiska. Na
Primorsko takrat neprestano doteka topel zrak iz Sredozemlja, nad notranjost pa hladen zrak
iz severa. Za dolgotrajno burjo je tako nujno območje nizkega pritiska nad Jadranskim
morjem oziroma Sredozemljem, ki odvaja hladen zrak, ki ga anticiklon iznad celine dovaja
nad morje. S tem se vzdržuje cirkulacija zračnih mas in stalna temperaturna razlika, kar
prispeva k razvoju močnejše burje. Brez ciklona nad Jadranom, bi se to območje hitro
napolnilo s hladnejšim zrakom in pogoj po dovolj velikem temperaturnem gradientu ne bi bil
več izpolnjen. Poletna burja je navadno kratkotrajnejša, ker se hladnejši zrak nad celino
hitreje ogreje in tudi šibkejša, saj so temperaturne razlike manjše. Pojavi se, ko nad Primorje
dotekajo tople zračne mase, razmere na kontinentalni strani dinarske pregrade pa so
nespremenjene, ali obratno, ko so razmere na Primorski strani nespremenjene, na
kontinentalno stran pa prodira hladen zrak iz severa ali severozahoda (Pristov, 1996).
Burja se pojavlja v vseh letnih časih, najpogosteje pa pozimi (februarja), ko so
temperaturne razlike med kontinentalnim in primorskim delom največje. V zimskem času
doseže tudi največje hitrosti in lahko piha nepretrgoma do 14 dni, medtem ko piha poleti le
nekaj dni. Ponavadi se burja najprej pojavi na prelazih gorske pregrade, od koder potuje proti
morju s hitrostjo okoli 4 m/s (15 km/h), lahko pa se zgodi, da burja prej nastopi na Krasu kot
v Vipavski dolini. Včasih piha samo ob morju, včasih pa samo v Vipavski dolini, kar je
odvisno od vzroka za nastanek burje (Pristov, 1996, str.133). Za nastanek burje sta pomembna
temperaturna razlika med zračnima masama na privetrni in zavetrni strani Dinarske gorske
pregrade, ki mora segati do višine nekaj 100 metrov nad gorsko pregrado in razlika v
horizontalnem gradientu zračnega pritiska.
Glede na vzroke za premikanje zraka tako ločimo štiri tipe burje (Paradiž, 1957):
1. Zajezitvena burja nastopi, ko je med zračnima masama na obeh straneh dinarskih
pregrad prisotna le temperaturna razlika, baričnega gradienta pa ni ali pa je neznaten. Razlika
zračnega pritiska med notranjostjo in Primorsko je posledica zajezitve hladnega zraka ob
dinarskih pregradah. Ugodne razmere za ta tip burje nastopijo zlasti pozimi, ko se v
notranjosti Slovenije tvorijo večja ali manjša jedra hladnega zraka, nad Primorsko pa je zrak
toplejši. Za nastop močne burje višina orografskih pregrad ni tako pomembna kot razlika v
temperaturah zračnih mas na obeh straneh pregrad. Za zajezitveno burjo je značilno, da je
hitrost pod orografskimi pregradami, za katerimi je zrak zajezen bistveno večja od hitrosti v
krajih, ki so od ovir oddaljeni. Najmočnejša je tako v Ajdovščini, šibkejša v Postojni in še
šibkejša v Kopru.
2. Zajezitveno - gradientna burja nastane ko je nad notranjostjo Slovenije jezero
hladnega zraka, na Primorskem so temperature višje, poleg tega je nad Primorsko močan
gradient zračnega pritiska, nad notranjostjo pa se pojavi manjši ali večji horizontalni gradient
zračnega pritiska. Horizontalni pospešek omogoča odvajanje hladnih zračnih mas naprej proti
morju. Tako se razlike na obeh straneh orografskih pregrad vzdržujejo in burja traja dlje časa.
Meritve so pokazale, da je zajezitveno - gradientna burja v Sloveniji daleč najpogostejša.
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3. Gradientno - zajezitvena burja se razvije, ko je temperaturna razlika med zrakom
na obeh straneh dinarske pregrade manjša. Zrak, ki se ob spuščanju adiabatno segreva, kmalu
postane enako topel kot okoliški zrak zato vertikalnega pospeška ni več. Horizontalni gradient
odvaja zrak proti zahodnemu kvadrantu, zato se zrak prisilno spušča, da nadomesti praznino.
V splošnem velja, da je moč gradientno - zajezitvene burje šibkejša od zajezitveno gradientne. Moč takega tipa burje je v krajih ob vznožju orografskih pregrad, preko katerih se
zrak spušča približno enaka ali manjša od moči burje v krajih , ki so od orografskih pregrad
bolj oddaljeni. V takih primerih je burja v Ajdovščini enako močna ali šibkejša od burje v
Postojni ali Kopru.
4. Gradientna burja nastopi, ko je glavni vzrok za premikanje zraka velik barični
gradient, temperaturna razlika med zračnima masama na obeh straneh dinarskih pregrad pa je
nepomembna ali pa je niti ni. Spuščanje zraka tako ni posledica razlik v teži pač pa se zrak
spušča povsod enako (ne le ob pobočjih), ko nadomešča odtekajoči zrak pod njim. V takih
primerih je hitrost vetra najmanjša v odvetrni strani ob vznožju vzpetin, nato pa počasi
narašča, kar pomeni, da je burja v Ajdovščini tudi za polovico šibkejša od burje v Postojni ali
Kopru. Šibkejša je lahko celo od vzhodnih vetrov v Ljubljani.
Moč burje se v splošnem od kopnega proti morju zmanjšuje. Doseg burje od obalne črte
proti odprtem morju tako zavisi od tipa burje. Ko je glavni vzrok toka zraka s kopna na morje
gradient pritiska, ima veter na morju relativno veliko hitrost in konstantno smer. V primeru,
ko pa je v notranjosti močan anticiklon, burja nastane predvsem zaradi temperaturnih razlik.
V tem primeru je burja pretežno omejena na obalni pas, dočim je veter na odprtem morju
mnogo šibkejši in po smeri spremenljiv (Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
Od vseh vetrov, ki se pojavljajo v Tržaškem zalivu, je za burjo značilno, da se razvije
najhitreje in je zelo sunkovita. Nihanje zajezenih hladnih zračnih mas za Dinarskimi
pregradami namreč povzroča prekinjanje stekanja zračnih mas preko pregrad. Nihanje je po
ugotovitvah (Petkovšek, 1976) časovno precej pravilno in sicer z značilnimi periodami v moči
burje okrog 5, 10 in 22 minut. Vsakih nekaj minut se tako hitrost vetra hitro poveča in se nato
postopno zmanjšuje, včasih tudi do hitrosti 0 m/s. Sunkovitost pa dodatno poveča trenje ob
zemeljsko podlago, pri čemer se srednja hitrost burje zaradi trenja zmanjša (Yoshino, 1976).
Srednja hitrost burje v določenem časovnem obdobju je zaradi tega mnogo manjša od hitrosti
posameznih sunkov, ki so praviloma najmočnejši pod visokimi in strmimi pobočji. Na
odprtem morju so sunki vetra dolgotrajnejši kot ob obali. Običajno so hitrosti vetra v sunkih
približno enkrat večje od povprečne hitrosti vetra (Polajnar, 1996).
Smer in hitrost burje je odvisna tudi od izoblikovanosti priobalnega površja, zato burja
ne piha povsod enakomerno. Hladen zrak, ki pada prek kraškega roba, izoblikuje v Tržaškem
zalivu značilen vetrovni stržen, znotraj katerega je veter najmočnejši (Karta 2). Levi rob
vetrovnega stržena (meja med močnejšim vetrom v strženu burje in nekoliko šibkejšim
vetrom) poteka od Debelega rtiča preko Rta Madona (Piran) do Savudrije, desni rob pa do
Gradeža. Večja hitrost vetra v vetrovnem strženu je najbolj izrazita pri šibki in zmerni burji.
Hitrost vetra v strženu je tudi od 1,5 do 3,5 m/s večja kot hitrost vetra ob obali, npr. v
Piranskem, Koprskem zalivu. Povprečnim hitrostim vetra, ki se gibljejo v Koprskem zalivu
med 3,5 in 6,5 m/s, je tako treba prišteti 1 do 2 m/s za oceno hitrosti vetra v strženu burje. Pri
močnejši burji s povprečno hitrostjo nad 8 m/s značilen vetrovni stržen ni tako izrazit, temveč
se gibanje zračnih mas enakomerneje porazdeli po celotnem Tržaškem zalivu (Polajnar,
1996).
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Vir: Veliki atlas sveta, 1996

Avtor: Polona Pagon, 2006

Karta 2: Shematski prikaz značilnega vetrovnega stržena ob zmerni burji v Tržaškem zalivu
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4 Obalna zračna cirkulacija
V anticiklonih, torej ob visokem zračnem pritisku, ko je vreme jasno in so splošni
vetrovi šibki, se zaradi krajevnih razmer pogosto razvijejo obalni vetrovi, ki nastopajo v
značilnem dnevnem ciklu. Spuščanje zraka v anticiklonu je glavni vzrok, da je ob visokem
zračnem pritisku običajno lepo vreme. Ravnotežje sil, ki določa trajnejše gibanje zraka v
anticiklonu je tako, da ne dovoljuje močnih vetrov pri majhnem radiju kroženja. Zato imajo
anticikloni v širšem področju okrog središča šibke splošne gradiente pritiska in šibke vetrove.
Vpliv lokalnih razmer je tako v anticiklonu bolj izrazit. Tedaj se poveča vpliv reliefa zaradi
razlik v ogrevanju različno nagnjenih in različno orientiranih pobočij, vpliv različne sestave
tal in vpliv obale. Razvijejo se obalni vetrovi, kjer razlika lokalnih temperatur določa moč in
smer vetrov (Petkovšek, Trontelj, 1996). Močnejši splošni vetrovi, ki se pojavijo ob
izrazitejših vremenskih spremembah, tako lokalno cirkulacijo zraka onemogočijo.

4.1 Osnovne značilnosti obalne zračne cirkulacije
Obalni vetrovi pihajo ob obali in nastanejo zaradi dnevnih in nočnih temperaturnih
razlik med morjem in kopnim. Pri pretežno jasnem vremenu in zelo majhnem gradientu
pritiska (na sinoptični karti se tako polje imenuje brezgradientno) se v predelih, kjer
zemeljska površina po sestavi ali obliki ni homogena, pojavljajo horizontalne razlike v
temperaturi in atmosferskem pritisku, ki pospešujejo gibanje zračnih mas okoli horizontalne
smeri. Taka zračna cirkulacija je v tem primeru posledica neenakomernega segrevanja in
ohlajanja morja in kopna. Sonce kopno hitreje in močneje ogreva kot morje. Morska površina
namreč odbija več žarkov in se počasneje ogreva. Sevanje pa prodre do 20 metrov globoko v
vodo in tako ogreva večjo vodno maso kot na kopnem. Ker pa kopno slabše prevaja toploto v
nižje plasti, je tako ogrevanje kot tudi ohlajanje površja hitrejše. Različnost ogrevanja
kopnega in morja se kaže tako v dnevnem kot tudi v letnem kolebanju temperature zraka in s
tem mešanju različno ogretih zračnih mas. Vetrovi so toliko bolj izraziti, čim večje so
temperaturne razlike med dnevom in nočjo (Roth, 1992; Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
Omenjeno lokalno gibanje zraka se razvije ob stabilnem, anticiklonalnem vremenu,
kadar ni pričakovati motenj makrovremenskih situacij. Dinamika kopnega in morskega vetra,
ki se dnevno izmenjujeta, izhaja torej iz temperaturne razlike in razlike v zračnem pritisku.
Podnevi se kopno na površini bolj ogreje kot morje. Zaradi ogrevanja spodnjih zračnih plasti
se nad kopnim zračni pritisk zniža, in gradient pritiska je tako usmerjen od morja proti
kopnemu. Posledica je dviganje ogretega zraka nad kopnim, na njegovo mesto pa prihaja
malo hladnejši zrak z morja (Slika 4). Poleti ga občutimo kot osvežujoč veter, ki prične pihati
dopoldne in preneha malo pred sončnim zahodom. Za dnevni veter z morja se je uveljavilo
ime maestral. Ta vetrovni mehanizem preneha, kadar sta temperaturi morja in kopna
približno izenačeni (Petkovšek, Trontelj, 1996).

18

P. Pagon: Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu

Slika 4: Shematski prikaz nastanka dnevnega vetra z morja - maestrala
Vir: Vučetić, 2002

Ponoči pa se kopno na površini bolj ohladi, ker je pritok toplote iz spodnjih plasti
počasnejši kot v morju, zato postane morje toplejše. Nad njim se zrak dviga, tega pa
nadomesti hladnejši zrak s kopna. Naveden vetrič, ki piha s kopnega na morje, je ob naših
obalah znan kot burin (Slika 5). V splošnem je ta šibkejši od maestrala, ker so temperaturne
razlike med kopno in morsko površino ponoči manjše. Na območjih, kjer je kopno zaledje
nizko, se razvije neizrazit, šibek burin, večjo moč pa dobi ob izteku dolin. Oba vetrova
razvijeta največjo moč, ko so temperaturne razlike največje, in sicer v zgodnjem popoldnevu
(maestral) oziroma v drugem delu noči (burin). Predstavljen vetrovni mehanizem ob morski
obali preneha, kadar so temperaturne razlike med morjem in kopnim kolikor toliko izenačene.
Do izravnave temperatur pride postopoma v urah po sončnem vzhodu in po sončnem zahodu
(Petkovšek, Trontelj, 1996).

Slika 5: Shematski prikaz nastanka nočnega vetra s kopna – burina
Vir: Vučetić, 2002

4.1.1 Mehanizem nastanka in razvoja obalnega vetra
Značilen nastanek in razvoj obalnega vetra je podrobneje prikazal Pielke, 1984(Slika 6).
Puščice na sliki kažejo hitrost in smer vetra, rdeče črte so izobare, na levi strani slik pa so
označene posamezne faze razvoja in približna ura dnevnega poteka obalne zračne cirkulacije.
Razvoj obalne zračne cirkulacije je shematično prikazan na primeru ravne obale.
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Slika 6: Poenostavljen prikaz razvoja vetra v obalni zračni cirkulaciji. Levo je narisan dnevni veter
(maestral), desno pa nočni (burin).
Vir: Pielke, 1984

1. Zjutraj, uro do dve po sončnem vzhodu je temperatura zraka nad kopnim enaka
temperaturi nad morjem, zato dnevna komponenta obalne zračne cirkulacije še ni razvita.
2. Dopoldan se začne kopno zaradi sončnega obsevanja segrevati. Zaradi različnih toplotnih
kapacitet morske vode in zemeljskega površja je segrevanje kopna intenzivnejše od
segrevanja morske gladine. Nad kopnim se s kondukcijo (prevajanjem) toplota prenaša na
tanko plast prizemnega zraku. Nestabilna plast zraka pri tleh povzroči razvoj turbulentnih
vrtincev, ki segrete zračne mase prenašajo v vertikalni smeri. Pritisk nad kopnim s tem v
večjih višinah (nad 2 km) naraste, kar povzroči gibanje zračnih mas proti morju.
3. Prenos zračnih mas v višine nad obalnim območjem povzroči nastanek nizkega zračnega
pritiska pri tleh, nastane področje konvergence, ki pospešuje dviganje ogretih zračnih mas.
Dvigajoče zračne mase nadomeščajo hladne, ki pritekajo iznad morja. To se odraža kot
veter z morja proti obali. V primeru ravne obale manjši delež dvigajočih se zračnih mas
nadomesti tudi dotok zraka iz kopnega proti morju. Nad morjem nastane področje
divergence, zato se tam zrak začne spuščati. Hitrost horizontalnega vetra nad tlemi je
odvisna od temperaturne razlike med zrakom nad morjem in kopnim, ter stabilnosti
atmosfere.
4. Nad morjem se v področju divergence zrak spušča in večinoma odteka proti kopnem,
nekaj pa tudi v nasprotni smeri. Dotok (advekcija) hladnega morskega zraka na območje
kopna povzroči nastanek frontalne cone, ki se pomika proti kopnem. Ob tem se pogosto
razvije kumulusna oblačnosti, če je zrak dovolj vlažen in so dviganja močna pa
kumulunimbusi s plohami in nevihtami.
5. Ob sončnem zahodu se prične vzpostavljati prehodno termično ravnovesje zračnih mas,
saj se zaradi dolgovalovnega sevanja kopno in zrak nad njim hitreje ohlajata kot zrak nad
morsko gladino. Posledično nad kopnim pritisk narašča, hitrost vetra z morja se
zmanjšuje.
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6. V večernih urah se temperatura zraka nad kopnim še naprej znižuje, zato se tu zrak seseda.
V višinah nad kopnim zračni pritisk pada in iznad morja v višinah zapiha veter.
7. Višinski veter povzroči nastanek zračne cirkulacije, ki ima podobne značilnosti kot čez
dan, le da poteka v obratni smeri. Nad kopnim se zrak ohlaja in seseda (področje
divergence), zračni pritisk lokalno narašča, zato se vzpostavi horizontalni veter iznad
kopnega proti morju. Zrak v prizemni plasti je stabilen, aktiven vertikalni sloj ozračja je
tako tanjši in hitrosti vetra manjša kot podnevi.
8. V primeru ravne obale se del hladnejših zračnih mas nad kopnim horizontalno premika
tudi dlje nad kopno. Hladen zrak, ki se nad morjem ponovno segreva in dviguje v
področju konvergence nadomešča tudi manjši delež zraka iznad morja. Hitrost vetra s
kopna je večja, če je ohlajanje močnejše in zrak nad kopnim ne preveč stabilen.
V splošnem se torej v enakem ritmu menja razlika površinske temperature morja in
kopna, kot tudi polje zračnega pritiska nad tema površinama, preko različnega pritiska pa
gibanje zračnih mas preko obalne linije.

4.2 Dejavniki razvoja obalnega vetra
Predpogoj za razvoj obalnih vetrov je stabilna vremenska situacija z visokim zračnim
pritiskom in zelo majhnim gradientom pritiska. Obalna zračna cirkulacija je bolj pogosta in
izrazitejša v poletnih mesecih, ko nastopi stabilna vremenska situacija najpogosteje. Nad naše
kraje prinaša več dni trajajoče lepo in poleti toplo vreme običajno razširitev azorskega
anticiklona, ki se nad Evropo pogosto osamosvoji (Petkovšek, Trontelj, 1987). Jadransko
morje se tako nahaja med anticiklonom nad severno Evropo oziroma zahodnim Sredozemljem
in ciklonom nad vzhodno Evropo. Izpolnjen je pogoj, da v višinah nad Jadranskim morjem ni
jedra hladnega zraka in ciklonalnega gibanja (Penzar, Penzar, Orlić, 2001). Redkeje pa se
obalna zračna cirkulacija razvije v ostalih letnih časih, ko stabilna vremenska situacija
običajno ne traja dolgo. Lepo vreme prinašajo pozimi nad naše kraje polarni anticikloni,
naprimer sibirski anticiklon.
Na območju, kjer ima obalna črta smer severozahod - jugovzhod (del obale Tržaškega
zaliva, pretežni deli Jadranske obale), v zaledju obale pa se nahajajo višjeležeče planote, ima
v primeru stabilne vremenske situacije šibek jutranji veter po sončnem vzhodu smer
jugovzhod (Slika 7). Tekom dneva smer pihanja sledi gibanju sonca, veter zato imenujemo
tudi podsončnik. Tako ima veter v zgodnjem popoldnevu smer jugozahod do severozahod.
Proti sončnem zahodu se veter umirja, njegova smer pa je severozahodnik. Nato se po
nekajurnem brezvetrju pojavi veter s kopna, katerega smer je konstantnejša (Vučetič, 2002).
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Slika 7: Shematski prikaz dnevnega poteka smeri vetra ob obali pri stabilni vremenski situaciji

V nadaljevanju so predstavljeni, ob predpogoju, da so izpolnjene ugodne
makrovremenske razmere, najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na nastanek in razvoj
obalne zračne cirkulacije. V prvi vrsti je to razlika v temperaturi kopnega in morja ter ozračja
nad njima. Na hitrost in smer obalnih vetrov pa pomembno vplivajo še splošni višinski
vetrovi, reliefne značilnosti obalnega območja in oblika obale ter hrapavost površja.
4.2.1 Temperatura prizemnega sloja ozračja
Osnovni dejavnik razvoja obalnega vetra je temperaturna razlika zraka nad kopnim in
morjem. Nad toplo površino se pritisk zraka zmanjšuje, nad hladno pa povečuje. Neenake
temperature kopna in morja povzročajo razlike v pritisku in s tem kroženje zraka preko obalne
črte, ki obsega zračni sloj debeline več 100 m. V spodnjem delu tega sloja veter piha iz
hladnega proti toplejšemu območju (Penzar, Penzar, Orlić, 2001). Večja kot je omenjena
temperaturna razlika, močnejši so termični obalni vetrovi. Raziskave (Neumann, Mahrer,
1974) so pokazale, da lahko že temperaturna razlika 2°C povzroči razvoj šibkega obalnega
vetra. Različnost segrevanja kopnega in morja se kaže tako v dnevnem kot tudi letnem
kolebanju temperature zraka.
VPLIV MORJA IN KOPNA NA TEMPERATURO SPODNJEGA SLOJA ATMOSFERE
Morje in kopno delujeta na atmosfero na več načinov. Najvažnejša funkcija morja je, da
predstavlja velik rezervoar toplote. Ko je obsijano s soncem, je sposobno sprejeti več toplote
kot kopno, ker ima približno do 2,5 krat večjo specifično toplotno kapaciteto (toplotna
kapaciteta vode je 4200 J/kgK, toplotna kapaciteta tal pa približno 2000 J/kgK). Zaradi
sposobnosti vode, da toploto vsaj do neke mere prenaša na vse tri možne načine (sevanje,
kondukcija in konvekcija), toplota prehaja v globino od koder se vrača v obdobju hlajenja.
V primerjavi z morjem kopno ni sposobno uskladiščenja toplote v takšni meri, zaradi
manjše specifične toplotne kapacitete in slabe toplotne prevodnosti, ki predstavlja edino
možnost za prenos toplote v globino. Tako pri sprejemu sončne energije in njeni izmenjavi z
atmosfero sodeluje samo plitev površinski sloj površja in neprimerno debelejši sloj morja.
Plast morja, ki se segreva v dnevnem ciklu je debela nekaj 10 metrov, plast zemlje pa do
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enega metra. Kopno se zaradi tega hitreje segreva in ohlaja, zato so dnevni in letni razponi
temperatur neprimerno večji na kopnem kot na morju (Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
Primer dnevne izmenjave temperature zraka nad kopnim in temperature morja ter hitrost
vetra ob razvoju obalne zračne cirkulacije je prikazan na sliki 8.
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Slika 8: Dnevni hod temperature zraka in morja ter hitrosti vetra ob obalni zračni cirkulaciji;
primer za Koper, 20.06. 2003
Vir: Arhiv ARSO, 2005

Odnos med dnevnim spreminjanjem temperature zraka nad kopnim in temperature
morja (Slika 8) ob stabilni vremenski situaciji se odraža v hitrosti in času nastopa burina ter
maestrala. V nočnih urah, ko je temperatura zraka nižja od temperature morja piha veter s
kopnega proti morju (burin). Burin je najmočnejši, ko je temperaturna razlika med kopnim in
morjem največja, kar je običajno zgodaj zjutraj. Po sončnem vzhodu (med 6.00 in 7.00 uro),
ko se kopno začne bolj segrevati kot morje in se tako temperatura zraka dvigne nad
temperaturo morja hitrost burina upade in nočna komponenta obalne zračne cirkulacije je
zaključena. Nastopi prehodno obdobje z obratom burina v maestral. Maestral ima ob nastopu
(okrog 9.00 ure) nizko hitrost, skladno z višanjem temperature zraka nad kopnim pa se tudi
maestral okrepi. Popoldne (po 17.00 uri) začne maestral slabeti in proti večeru, ko se
temperatura zraka nad kopnim hitro ohlaja veter z morja preneha. Ob sončnem zahodu (med
20.00 in 21.00 uro) se zopet vzpostavi prehodno obdobje s šibkimi vetrovi, tokrat z obratom
maestrala v burin. Burin je ob nastopu šibek, skladno z nižanjem temperature zraka pod
temperaturo morja pa se hitrost burina viša.
Letno spreminjanje temperature zraka prav tako prvenstveno sledi izsevani sončni
energiji, zato se najvišje oziroma najnižje temperature zraka pojavljajo v mesecu, ki sledi
takoj za poletnim oziroma za zimskim solsticijem. Zaradi akumulirane toplote v morju
(sposobnost akumulacije toplote je premosorazmerna globini morja - globlje kot je morje, več
toplote je sposobno akumulirati) temperaturni maksimum v zraku zakasni. Prav tako se zgodi
tudi zakasnitev minimalne temperature, ker je takrat, ko je izsevana sončna energija
najmanjša, zrak segrevan od morja. Odnos med temperaturo morja in zraka kaže, da morje
blaži temperaturo zraka pozimi in poleti. Večletna povprečja temperatur zraka in
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površinskega sloja Jadranskega morja kažejo, da je 7-8 mesecev na leto morje toplejše od
zraka. V večletnem povprečju so v Tržaškem zalivu nastopile najnižje temperature morja
februarja in v začetku marca, najvišje pa avgusta in v začetku septembra. Odnos med
temperaturo tal ob obali in temperaturo morja kaže, da je kopno od septembra oziroma
oktobra do marca hladnejše, v spomladanskih in poletnih mesecih pa toplejše od morja
(Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
Take temperaturne razlike in gibanja vplivajo na razvoj obalne zračne cirkulacije.
Spomladi, ko je morje dosti hladnejše kot jeseni so razmere ugodnejše za razvoj vetra z morja,
moč maestrala je takrat največja, medtem ko je moč burina večja pozno poleti in jeseni, ko so
primernejše razmere za razvoj vetra s kopna.
Poleg toplotne kapacitete vpliva na temperaturo spodnjega sloja atmosfere tudi različen
albedo morja in kopna. Albedo morja je okoli 0,07, albedo tal, ki je različen glede na tip, rabo
in vlažnost tal, pa znaša od 0,10 (črna, gola prst) do 0,95 (sneg) (Pielke, 1984). V primerih,
kjer je albedo kopnega manjši je temperaturna razlika med kopnim in morjem večja, veter z
morja na kopno je močnejši.
SPREMINJANJE TEMPERATURE ZRAKA Z NADMORSKO VIŠINO
Na temperaturo spodnjega sloja ozračja vpliva tudi splošno znano zmanjševanje
temperature zraka z nadmorsko višino, v obalnih predelih pa se temperatura dodatno
zmanjšuje s povečevanjem oddaljenosti od morja.
Gledano v mikrometeoroloških razmerah se zračne mase ponoči najintezivneje ohlajajo
v prizemnem sloju. Posledica tega je povečanje gostote zračnih mas, ki se v mirnem in
hladnem vremenu zlivajo proti nižjim delom površja. Temperatura zraka izmerjena na
meteoroloških postajah majhne horizontalne oddaljenosti in velike višinske razlike je lahko
različna kljub splošnem znižanju temperatur z višino. Temperatura zraka z zviševanjem
nadmorske višine v povprečju pada za 0,65°C/100 m (povprečni temperaturni gradient).
Temperaturni gradient pa je v splošnem pozimi manjši (od -0,4 do -0,6°C/100 m), kot poleti
(od -0,7 do -0,9°C/100 m). Razlike so še večje vzdolž toplih morij, zaradi vpliva morja na
segrevanje obalnega območja in hladnejšega zraka v bližnjih višjih predelih. V teh primerih je
vertikalni temperaturni gradient do -1°C/100 m (Penzar, Penzar, Orlić, 2001; Ogrin, 1998).
Tržaški zaliv je značilen po tem, da je razlika med temperaturami zraka obalnega
predela in temperaturami na višjem kraškem robu predvsem pozimi razmeroma velika
(gradient Trst – Opčine, -0,91°C/100 m). Vzrok temu so, poleg vpliva morja, ki blaži
ohlajanje predvsem ob obali, tudi pogoste temperaturne inverzije v konkavnih oblikah reliefa
na kraški planoti. V poletnih mesecih pa so razlike v temperaturah nekoliko nižje (gradient
Trst – Opčine, -0,65°C/100 m). Takšna razporeditev temperature zraka z višino pospešuje
zračne mase, ki imajo na tem območju smer burje (Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
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OSTALI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA TEMPERATURO PRIZEMNEGA SLOJA OZRAČJA
Vlažnost tal in vlaga v zraku
Vpliv na temperaturo zraka nad kopnim ima tudi vlažnost tal in posledično
izhlapevanje, ki je nad poraščenimi in vlažnimi tlemi večje. Ker se del izsevane sončne
energije porablja za izhlapevanje vode iz tal je dnevni veter z morja šibkejši, preostala vlaga v
površju pa v nočnem času krepi ohlajanje površja, zato je veter s kopna, burin močnejši.
V primeru, ko je zrak pri tleh izredno suh lahko pride do izhlapevanje vode iz morja in s
tem do hlajenja zraka nad morjem. To pozitivno vpliva na razvoj maestrala, negativno pa na
razvoj burina. Če je vlažnost zadosti velika, prihaja do kondenzacije v območju dviganja
zraka, kar dviganje še okrepi in nastane lahko kumulusna oblačnost, ki onemogoča nadaljnji
razvoj maestrala (Sušelj, 2001).
Oblačnost in padavine
Oblačnost posredno vpliva na dnevni hod temperature ozračja, saj oblaki podnevi
absorbirajo večji del kratkovalovnega sevanja, kar zmanjšuje segrevanje tal, ponoči pa delno
absorbirajo dolgovalovno sevanje iz tal, oziroma zmanjšujejo intenzivnost ohlajanja. Tako
nastane manjša temperaturna razlika ozračja nad kopnim in morjem, kar zavira razvoj burina
in maestrala. Nižja in gostejša kot je oblačnost večji ima zaviralni učinek na obalne vetrove.
Ob padavinah obalna zračna cirkulacija ne nastane oziroma je prekinjena. Tudi v
primeru, ko se po padavinah vreme razjasni obalni veter ne nastane takoj, saj so tla še mokra
in se ne segrejejo toliko, kot če bi bila suha, del sončne energije se namreč porabi za
izhlapevanje vode (Sušelj, 2001).
Geografska širina
Od geografske širine je odvisna količina prejete energije sončnega sevanja in posledično
segrevanje spodnjega dela atmosfere. V zmernih geografskih širinah zato obalni vetrovi
nastajajo pogosteje v toplejšem delu leta, ko je segrevanje površja močnejše. V tropskem in
subtropskem pasu pa je skozi celo leto dovolj sevanja za nastanek obalnih vetrov (Sušelj,
2001).
4.2.2 Splošni vetrovi
Tako močan kot tudi šibek splošen veter vplivata na razvoj obalne zračne cirkulacije.
Močnejši splošni vetrovi, ki se pojavljajo ob izrazitejših vremenskih spremembah prekinejo
ali preprečijo razvoj obalnih vetrov, saj onemogočijo nastanek različno ogretih zračnih mas
nad kopnim in morjem.
Vpliv šibkih splošnih vetrov na razvoj obalne zračne cirkulacije pa je odvisen od smeri
vetra (Slika 9). Šibek veter v višinah pospeši nastanek vetra z morja (maestrala), če piha od
kopnega proti morju. Pri tem se smer splošnega vetra ujema s smerjo gibanja toplih zračnih
mas proti morju v začetni fazi razvoja maestrala, ko se zrak nad obalo segreva in dviguje. Če
splošen veter v višinah piha proti kopnem zavira gibanje zraka proti morju in s tem otežuje
nastanek maestrala. Pri razvoju jutranjega obalnega vetra (burina) je situacija obratna. Če
splošen veter v višinah piha z morja proti obali pospeši razvoj burina, v nasprotnem primeru
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pa je nastanek burina otežen (Sušelj, 2001). Vpliv šibkih splošnih vetrov na obalne vetrove
ponazarja slika 9, kjer rumeni puščici prikazujeta smer splošnega vetra, ki pospešuje, črni
puščici pa smer splošnega vetra, ki zavira razvoj obalnih vetrov.

Maestral

Burin

Slika 9: Vpliv šibkih splošnih vetrov na razvoj obalne zračne cirkulacije

p + ∆p

p

p - ∆p

Burin

Pri šibkem splošnem vetru vzporedno z obalo je vpliv na razvoj maestrala oziroma
burina povezan z globalnim položajem neizrazitih pritiskovih polj, ki so vzrok šibkemu vetru.
Če sta smeri gradienta zračnega pritiska in obalnega vetra enaki, potem veter vzporedno z
obalo krepi obalni veter, v nasprotnem primeru pa ga slabi. Za razvoj burina je na severni
polobli ugodno, če veter piha tako, da je kopno na desni strani, gledano iz smeri vetra ( Slika
10). Pri maestralu je situacija ravno obrnjena (Sušelj, 2001).

Slika 10: Vpliv šibkega splošnega vetra vzporedno z obalo krepi razvoj burina
Vir: Sušelj, 2001

4.2.3 Reliefne značilnosti obalnega območja
Reliefne značilnosti obalnega območja pomembno vplivajo na nastanek obalnih vetrov.
V nekaterih primerih relief krepi obalne vetrove, v nekaterih jih zavira ali celo onemogoči,
številne neravnine pa poleg tega spreminjajo smer vetra.
Posredno relief vpliva na količino prejete sončne energije in posledično na temperaturo
zraka, na lastnosti tal ter na hrapavost in s tem vrtinčenje zraka. Neposredno pa relief zaledja
vpliva na obalno zračno cirkulacijo preko interakcije med obalnimi in pobočnimi vetrovi, v
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primeru ko se zaledje strmo dviguje v višje ležeče planote. Na hitrost vetra močno vpliva tudi
vsaka mikroreliefna značilnost (ga preusmeri, pospešuje, zaustavlja), zato so za vsako
lokacijo razmere specifične. Med mikroreliefne dejavnike sodijo tudi vzdolžno izoblikovane
doline, ki kanalizirajo in usmerjajo gibanje zračnih mas v prizemnih plasteh tik nad površjem.
Posebej velja izpostaviti reliefne zožitve v dolinah, kjer veter skladno s fizikalnimi zakoni1
pridobiva na hitrosti.
V preteklosti je bilo izdelanih več študij vpliva reliefa na obalne vetrove (npr. Simpson,
1996; Zhong in Takle, 1993). Interakcija med obalnimi in dolinskimi oziroma pobočnimi
vetrovi je zelo kompleksna, gre namreč za sočasno delovanje dveh različnih pojavov. V
študijah je utemeljen večji vpliv reliefa na razvoj burina kot na maestral.

1

Fizikalno dogajanje v toku zračnih mas nad površjem proti obali lahko načelno opišemo z osnovnimi zakoni hidrodinamike,
katerih veljavo lahko ob predpostavki o konstantni gostoti obravnavanega plina v tokovni cevi razširimo tudi na plin (Strnad, 2002).
Fizikalne zakonitosti bodo tako najprej utemeljene na analizi kapljevine.
Če predpostavimo, da je obravnavana tekočina, ki je ujeta v tokovno cev, neviskozna in nestisljiva, potem velja, da je volumski tok
tekočine za poljuben presek cevi vedno enak oziroma, da se vzdolž obravnavane tokovne cevi ne spreminja (tekočina med gibanjem v zaprti
tokovni cevi ne izginja in ne nastaja iz niča). Volumski tok (Φv) je določen s kontinuitetno enačbo (Kladnik, 1989)

Φ v = v ⋅ S = konst ,
pri čemer je v hitrost gibanja tekočinskih delcev in S presek tokovne cevi. Za poljubne preseke cevi (S1, S2) lahko zgornjo trditev zapišemo
kot:
v1 ⋅ S1 = v2 ⋅ S 2 = konst .
Ob opazovanju gibanja tekočine skozi tokovne cevi spremenljivih premerov (primerjamo ga lahko z vplivom reliefne zožitve na tok
zračnih mas) iz kontinuitetne enačbe izhaja, da se hitrost tekočine poveča, kjer se presek tokovne cevi zmanjša oziroma obratno. Pri prehodu
tekočine skozi zoženi del tokovne cevi se hitrost pretoka poveča, tlak v tekočini je tu manjši, tekočino pa pospeši razlika tlakov med širšim in
ožjim delom tokovne cevi. Spremembo tlaka zaradi spremembe prereza tokovne cevi oziroma zaradi spremembe hitrosti tekočine določa
Bernoullijeva enačba:

p1 + ρgh1 + ρ

v12
v2
= p2 + ρgh2 + ρ 2 ,
2
2

ki opisuje razmere za tekočinski element med presekom S1 in S2 v tokovni cevi, kot na sliki 11.
ds1
S1
p1
v1
ds2
S2
p2
h1

v2

h2

Slika 11: Tekočina v tokovni cevi
Prvi člen na obeh straneh enačbe je tlak p v tekočini, drugi člen predstavlja gostoto potencialne energije (potencialno energijo v
enoti prostornine tekočine, dWp/dV), tretji člen pa gostoto kinetične energije (dWk/dV) Bernoullijeva enačba določa, da se vsota tlaka (p),
gostote potencialne energije (ρgh) in gostote kinetične energije (ρv2/2) vzdolž dane tokovne cevi ne spreminja in je enaka za vsako točko
tokovnega elementa.
Pri spuščanju tekočine (ali tudi pri katabatičnem spuščanju zračnih mas preko razgibanega površja), kot na primer na sliki 11, pride
tako v zožitvah do zmanjšanja tlaka p2 > p1, zmanjšanja potencialne energije (Wp-2 < Wp-1) in povečanja kinetične energije (Wk-2 > Wk-1),
medtem ko vsota tlaka in gostot energij (Wp in Wk) ostaja nespremenjena. Tekočina se v zoženem delu pri nižjem tlaku giblje z višjo
hitrostjo, tekočinski delci pa imajo nižjo potencialno energijo.
Gibanje zračnih mas preko razgibanega površja in upoštevanje vseh vplivnih dejavnikov je analitično zelo težko zapisljivo, vseeno
pa do neke mere veljajo tudi izhodiščni fizikalni zakoni. Zaradi kompleksnosti hidrodinamičnih procesov enostavna Bernoullijeva enačba ne
daje točnih vrednosti in je treba privzeti do 10% odstopanja med izračunanimi in dejanskimi vrednostmi (Strnad, 2002). Z Bernoullijevo
enačbo je moč opisati tudi dogajanja v turbulentnih tokovih, saj kljub zanemaritvi nekaterih dejavnikov daje rezultate sprejemljive točnosti
(Kladnik, 1989).
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Meritve in opazovanja obalne zračne cirkulacije, kot na primer v Izoli in na Letališču
Portorož (Ogrin, 1995) so potrdile vpliv reliefa na smer in hitrost obalnih vetrov. Doline v
zaledju obale (npr. dolina Dragonje za Letališčem Portorož) prispevajo k stekanju in
kanaliziranju hladnega zraka iz višjih predelov, zato burin dosega večje hitrosti, poleg tega pa
smer burina ustreza usmerjenosti doline. V primeru, kjer je relief v zaledju nizek in se nad
njim zrak ne ohladi dovolj ali pa v zaledju ni ustrezno izoblikovanih dolin, ki bi pospešile
stekanje zračnih mas (npr. Izola) je hitrost burina neizrazita.
4.2.4 Oblika obale
Oblika obale vpliva na lokalno povečanje ali zmanjšanje hitrosti obalnih vetrov (Sušelj,
2001). Okrepljen maestral (Slika 12) se razvije ob konveksni obali (polotoki, rti) gledano s
kopna proti morju, kjer se tokovnice vetra dodatno stekajo, kar okrepi tudi razvoj konvektivne
celice nad kopnim. V primeru konveksne obale je burin oslabljen, saj veter piha proč od obale
in se tako tokovnice vetra raztekajo.
Okrepljen burin (Slika 12) pa se razvije v primerih konkavne obale (zalivi), saj se
tokovnice hladnejšega in težjega zraka dodatno stekajo proti zalivu. Maestral je v primeru
take oblike obale šibkejši.

Močnejši
maestral

Močnejši
burin

Slika 12: Vpliv oblike obale na lokalno okrepitev maestrala oziroma burina

4.2.5 Raba tal in hrapavost površja
Obalni vetrovi so omejeni na en do dva kilometra debelo plast atmosfere pri tleh, zato
raba tal in s tem hrapavost površja (razgibanost tal zaradi oblike, višine in gostote ovir, npr.
hiš, dreves) vplivata preko trenja in vrtinčenja na smer ter hitrost prizemnih zračnih mas.
Trenje delimo na zunanje in notranje. Zunanje trenje je trenje zraka ob zemeljsko
površino in objekte, notranje pa trenje gibajočih se delov zraka med seboj. Vpliv tal se prek
vrtincev in notranjega trenja prenaša v višje plasti in vpliva na smer in hitrost gibanja. Sila
trenja je tem večja, čim večja je hitrost gibanja in deluje v nasprotni smeri gibanja zraka. Od
hrapavosti tal je odvisno koliko zunanje trenje zavira gibanje in zmanjšuje hitrost vetra.
Trenje je manjše nad morsko površino, večje pa nad razgibanim obalnim reliefom, ki je poleg
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tega še poraščeno. Vpliv trenja zraka ob tla z višino pojema, nad višino 1 km je večinoma
zanemarljivo, nizko pri tleh pa je za gibanje zraka odločujoče (Hočevar, Petkovšek, 1995).
Na hitrost vetra pomembno vpliva tako poraščenost kot pozidanost (litoralizacija)
obalnega območja. Vegetacija vpliva na veter vedno tako, da zmanjšuje hitrosti vetra zaradi
vrtinčenja vetra, iznos vpliva pa je odvisen od tipa vegetacije (višine, gostote in razporeditve
v prostoru). Hitrost vetra najbolj zmanjšujejo gozdne površine, grmišča, ki so običajno
bistveno nižja, pa vplivajo na hitrost vetra še posebej tam, kjer rastejo v pasovih prečno na
smer vetra. Tak primer so načrtno gojeni grmovni pasovi za zaščito kmetijskih površin pred
vetrom v Primorskem delu Slovenije. Hitrost vetra v manjši meri zavirajo tudi vinogradi in
sadovnjaki, medtem ko je vpliv njivskih kultur, travnikov in pašnikov minimalen.
Gosta pozidanost (zgradbe, zidovi, razni drugi objekti) obalnega predela, prav tako
zavira tok vetra. Raziskave (Salletmeier, Winkelmeier, 1994, str. 14) so pokazale, da se veter
odkloni že v razdalji enaki 2 do 3-kratni višini pred objektom, motnje pa so opazne še na
razdalji do 20-kratne dolžine, segajo pa do dvakratne višine objekta. Vrtinčenje vetra je
odvisno od višine in širine ovir ter od razmerja med višino in širino objekta. Zaradi trenja
zraka ob ovire in trenja med zračnimi plastmi, ki se gibljejo z različno hitrostjo, pride do t.i.
striženja vetra in posledično do izrazitejše sunkovitosti vetra.
Večja hrapavost površja vpliva na razvoj višjih turbulentnih vrtincev in s tem pozitivno
na veter z morja v začetni fazi. V nočnem času pa hrapavost površja vpliva zaviralno na
prizemni tok hladnega zraka s kopnega proti morju (burin). Ker je morska površina bolj
gladka od površine kopna in s tem predstavlja manjši odpor premikanju zračnih mas, se lahko
nad morjem razvijejo močnejši vetrovi.
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5 Metodologija
Raziskava o mehanizmu nastanka in razvoja okrepljenega jutranjega termičnega vetra
(oziroma jutranje komponente obalne zračne cirkulacije) v zalivu pred Barkovljami obsega
analizo več vplivnih dejavnikov. Na podlagi digitalnega modela reliefa sem analizirala vpliv
površja obalnega zaledja na razvoj okrepljenega jutranjega termičnega vetra. Osrednji del
raziskave zajema analizo meteoroloških parametrov za izbrane meteorološke postaje na
območju razvoja okrepljenega jutranjega vetra in širšega zaledja. Primerjala sem vetrovne
razmere in potek temperature zraka na morju, kraškem robu in v zaledju ter preučila njihov
vpliv na razvoj primernega vetra za jadranje v zalivu pred Barkovljami. S kartami
razporeditve zračnega pritiska nad Evropo sem prikazala makrovremensko situacijo za
analizirane termine. Natančnejše napovedi vetrovnih razmer v Tržaškem zalivu sem podala s
prikazi produktov meteorološkega modela DADA. Na podlagi primerjave napovedi z
dejanskimi vetrovnimi razmerami sem oblikovala merila za izgled ugodne napovedi razvoja
okrepljenega jutranjega termičnega vetra.
Analiza jutranjega termičnega vetra temelji na primerjavi razmer, ko se je v zalivu
razvil okrepljen jutranji termični veter, in razmer, ki so preprečile razvoj obravnavanega vetra.
Izhodiščni podatki so bili zapisi opazovanja vetrovnih razmer v zalivu med jadranjem na
deski, ki jih je evidentiral Janez Polajnar. Od sedemintridesetih razpoložljivih dni, ki jih je
med letoma 1999 in 2004 evidentiral v osebnem ''jadralskem dnevniku'' kot bodisi ugodne
oziroma neugodne glede vetrovnih razmer za jadranje na deski v zalivu pred Barkovljami,
sem izbrala deset dni (Preglednica 3). Glavni kriterij izbire je bil poiskati dneve, kjer bi
vetrovne razmere omogočile objektivno ovrednotenje vseh dejavnikov, ki vplivajo na razvoj
jutranjega termičnega vetra. Izbrani so tako dnevi, ko se je razvil primeren veter za jadranje,
kot tudi dnevi, ko je bil zaradi različnih razlogov prešibak. Na izbor dni je vplivala tudi
razpoložljivost meteoroloških meritev na meteoroloških postajah, zajetih v raziskavo.
Preglednica 3: Izbrani evidentirani dnevi jadranja na deski v zalivu pred Barkovljami, za
obdobje od leta 1999 do 2004
Barkovlje – izbrani
dnevi jadranja na deski

Dnevni termin jadranja
na deski

Ocena* hitrosti vetra
na morju v m/s

01. 10. 1999
30. 10. 1999
13. 05. 2001

zjutraj
zjutraj
zjutraj

prešibak veter
12–15, max 17
11–13, max 14

17. 10. 2001
21. 04. 2002
02. 06. 2002
12. 10. 2002
05. 04. 2003

zjutraj
popoldne
zjutraj
popoldne
zjutraj

13–14, max 16
upada, prešibak veter
12–14, max 16
12–14, max 15
12–16, max 18

21. 06. 2003
19. 07. 2003

zjutraj
zjutraj

12–16, max 18
prešibak veter - od 2 do 5

*Opomba: Ocena hitrosti vetra je narejena na podlagi uporabljene površine jadra in ocene sile vetra na jadro.
Vir: Polajnar, 1999–2004
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5.1 Izdelava digitalnega modela reliefa
Zaradi splošno znanega vpliva izoblikovanosti površja na gibanje prizemnih zračnih
mas in s tem obalno zračno cirkulacijo sem za podrobno analizo površja v zaledju Barkovelj
in ugotavljanju njegovega vpliva na razvoj jutranjega termičnega vetra izdelala digitalni
model reliefa obravnavanega območja (Slika 15).
Geodetska uprava Republike Slovenije ne razpolaga z digitalnim modelom reliefa
območij zunaj državnih meja, zato sem v programskem paketu IDRISI 32 digitalizirala
plastnice na obravnavanem območju od obalne linije čez kraški rob do slovensko-italijanske
državne meje. Podlaga je bila Državna topografska karta Republike Slovenije 1:25.000,
Sežana. 3D prikaz reliefa sem izdelala v programskem paketu SURFER 7.0.
Za podrobno analizo mikroreliefnih značilnosti sem na podlagi digitalnega modela
reliefa izdelala vzdolžni in prečni profil doline ''Rio Bovedo'', ki leži v zaledju Barkovelj. S
podrobno preučitvijo velikosti in oblike doline sem želela ugotoviti njen vpliv na hitrost in
smer vetra v zalivu.

5.2 Izbor meteoroloških postaj in pridobivanje podatkov
Nadaljnja raziskava jutranjega termičnega vetra v Barkovljah je temeljila na analizi
meteoroloških podatkov na območju Tržaškega zaliva, kraškega roba ter širšega kraškega
zaledja vse do Ajdovščine in Postojne.
S preučitvijo temperaturnih in vetrovnih razmer na ožjem območju Barkovelj sem želela
ovrednotiti dva ključna dejavnika razvoja jutranjega termičnega vetra v zalivu, in sicer
nastajanje različno ogretih zračnih na morju in višjeležeči kraški planoti ter vpliv reliefa na
hitrost in smer gibanja zračnih mas. V omenjeno primerjavo sem vključila meteorološko
postajo, ki bi se nahajala čim bliže Barkovelj in bi njena lega zagotavljala čim bolj podobne
vetrovne razmere, kot so v Barkovljah. Postavljenim kriterijem je najbolj ustrezala
avtomatska meteorološka postaja (AMP) na pomolu ''Fratelli Bandiera'' v Trstu. Podobna
merila so veljala pri izbiri meteoroloških postaj na kraškem robu. Zaradi lege v neposrednem
zaledju Barkovelj sem izbrala AMP Briščiki in Zgonik.
Za preučitev vpliva vetrovnih razmer v širšem kraškem zaledju na razvoj jutranjega
termičnega vetra v Barkovljah sem analizirala smeri in hitrosti vetrov na AMP Ajdovščina in
AMP Postojna. Obenem pa sem v primerjavo vključila še AMP Koper, s katero sem
primerjala razvoj in intenzivnost obalne zračne cirkulacije v Koprskem zalivu in zalivu pred
Barkovljami.
Razsežnosti jutranjega termičnega vetra, predvsem njegov vpliv dlje proti sredini
Tržaškega zaliva, sem želela ovrednotiti s pregledom vetrovnih razmer na oceanografski boji
PALOMA.
Zaradi časovno razmeroma kratkotrajnega (le nekaj ur) jutranjega termičnega vetra sem
zaradi objektivnosti rezultatov lahko upoštevala le meritve na avtomatskih meteoroloških
postajah. Avtomatiziran merilni proces namreč opravlja meritve meteoroloških parametrov v
kratkih časovnih intervalih (nekaj sekund) in nato iz njih izračuna časovna povprečja (5-, 10minutna, polurna in še najpogosteje urna povprečja). Na tako izmerjene in preračunane
vrednosti so predvsem pri analizah hitrosti vetra najobjektivnejše, kar je še posebno
pomembno pri sunkovitih vetrovih. Omejitev na meritve avtomatskih meteoroloških postaj mi
je omogočila, da sem časovno dovolj natančno spremljala potek in spreminjanje vplivnih
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meteoroloških parametrov (temperatura zraka, smer in hitrost vetra), v nasprotju z ročnimi
meritvami, kjer so meritve zgolj terminske (ob 7.00, 14.00 in 21.00). Obenem pa se je s tem
precej zmanjšalo število razpoložljivih meteoroloških postaj.
Kriterij pri izbiri meteoroloških postaj je bila tudi mikrolokacija postaje. Meritve
temperature zraka in hitrosti ter smeri vetra so lahko povsem nerelevantne pokazateljice
dejanskih razmer. V primeru, da se postaje nahajajo bodisi znotraj urbanih območij, na dnu
kraških depresij, v zavetju večjih objektov ali naravnih ovir, le-to ovirajo tok vetra. Pri izbiri
meteoroloških postaj sem skušala to čim bolj upoštevati, tako da je bil negativen vpliv na
smer in hitrost vetra ter temperaturo zraka minimalen. Poleg tega je pomembno tudi, da je
višina zajema podatkov o hitrosti in smeri vetra (10 m) ter temperaturi zraka (2 m) na vseh
izbranih postajah enaka.
Omejitev, ki mi je preprečevala vključitev nekaterih meteoroloških postaj, je bila tudi
razpoložljivost podatkov na posameznih postajah. Pri tem so pomembni začetek delovanja
postaje, pogoste in časovno precej dolge prekinitve delovanja, ki se kažejo v nedostopnosti
podatkov, okvare posameznih merilnih sistemov in posledična neuporabnost merilnih
rezultatov ter precej omejen nabor meteoroloških podatkov na posameznih postajah (npr. le
podatek o temperaturi zraka).
V raziskavo sem tako vključila meteorološke postaje na območju Italije in Slovenije,
kjer urne meritve beležijo v različnih časovnih okvirih. Italijanske postaje beležijo meritve
večinoma v univerzalnem koordiniranem času (UTC – Universal Time Coordinated), medtem
ko se meritve na slovenskih postajah beležijo po srednjeevropskem času. Vse sem časovno
uskladila in jih preračunala v srednjeevropski poletni čas, saj je večina v raziskavo vključenih
dni v poletnem delu leta.
REPREZENTATIVNE METEOROLOŠKE POSTAJE V SLOVENIJI
Pokritost Obalno-kraške regije z avtomatskimi meteorološkimi postajami je razmeroma
slaba, kar je zmanjšalo izbor za raziskavo relevantnih meteoroloških postaj.
Za analizo in primerjavo vetrovnih razmer in temperaturnih razlik med obalnim
predelom ter višje ležečim kraškim robom sem želela uporabiti meritve na meteorološki
postaji v Godnjah, ki ležijo v neposrednem zaledju Barkovelj, na nadmorski višini 295 m. Po
temeljitem pregledu razpoložljivih podatkov se je izkazalo, da uporabnost meritev iz postaje
Godnje omejujeta časovna razpoložljivost in nabor podatkov (le meritve temperature zraka),
poleg tega pa so pogoste tudi prekinitve delovanja postaje. Dokončno sem postajo Godnje iz
analize izključila zaradi njene mikrolokacije, saj leži na dnu podolja in je zato glede na
nadmorsko višino in bližino morja dokaj hladna ter tako vprašljiva pokazateljica splošnih
temperaturnih razmer na Krasu. V primerjavi s postajo Komen, ki leži na enaki nadmorski
višini, a na rahlo napetem površju, so namreč temperature v Godnjah v povprečju za 1,2 °C
nižje (po podatkih za obdobje od leta 1961 do 1990) (Gams, 1996). Zaradi naštetega sem tako
v primerjavo kraškega roba z obalnim območjem zajela podatke iz italijanskih AMP Briščiki
in Zgonik, ki ležita tik za kraškim robom, saj njuna lokacija kot tudi razpoložljivost podatkov
bolje ustrezata namenu raziskave.
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Pri opazovanju vetrov iz severovzhodne in vzhodne smeri, kar ustreza tudi smeri burina,
so na območju jugozahodne Slovenije najprimernejše avtomatske meteorološke postaje v
Kopru, Portorožu in Ajdovščini. Za primerjavo razvoja obalne zračne cirkulacije na širšem
območju Tržaškega zaliva sem tako upoštevala AMP Koper, ki je med slovenskimi postajami
ob obali najbolj relevantna pri ocenjevanju dejanske moči vetra iz severovzhodnih smeri
(Polajnar, 1996). AMP Portorož namreč zaradi kanaliziranega vetra po dolini reke Dragonje
ob šibkih in zmernih vetrovih iz severovzhodne smeri ne daje objektivnih podatkov o dejanski
hitrosti in smeri vetra.
Povezavo vetrovnih razmer med širšim kraškim zaledjem in zalivom pred Barkovljami
sem naredila z analizo smeri in hitrosti vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna. Postaji
podajata pogled predvsem na splošno tendenco gibanja zračnih mas v zaledju Krasa, ki po
predvidevanjih vpliva na razvoj okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu pred
Barkovljami. Različni lokaciji obeh postaj, Ajdovščina pod Visokim kraškim robom, Postojna
brez večjih reliefnih ovir v zaledju, omogočata razlikovanje med različnimi tipi vetrov iz
severovzhodne smeri glede na vzroke za premikanje zračnih mas. Vetrovi iz severovzhodnih
smeri so v Ajdovščini pogojeni z nastankom temperaturnih razlik pod in za Visokim kraškim
robom, zato je iz meritev v Ajdovščini razviden nastanek termičnih vetrov oziroma razvoj
zajezitvene burje. Vetrovi v Postojni so le v majhni meri posledica temperaturnih razlik
zračnih mas nad območjem, bolj pa se tu odražajo vetrovi pogojeni z nastankom splošnih
baričnih gradientov v ozračju. V obeh primerih se po predvidevanjih vetrovne razmere
različno kažejo v obalnem območju Tržaškega zaliva.
Poleg zgoraj omenjenih meteoroloških postaj širše območje raziskave pokrivajo še
postaje Nanos, Slap pri Vipavi, Bilje pri Novi Gorici, Komen ter oceanografska boja Morske
biološke postaje Piran, ki pa jih zaradi različnih razlogov nisem mogla vključiti v raziskavo.
Nekatere od njih niso avtomatske meteorološke postaje, uporabnost nekaterih omejuje
nerazpoložljivost podatkov v obravnavanem časovnem obdobju, nekatere pa so na za analizo
neobjektivni legi ali izražajo meteorološke posebnosti na mikrolokacijah.
V raziskavo sem tako na ozemlju Slovenije vključila najbolj reprezentativne avtomatske
meteorološke postaje, ki so zbrane v preglednici 4.
Preglednica 4: Izbrane meteorološke postaje na ozemlju Slovenije in za raziskavo pomembne
meritve
Avtomatska
meteorološka
postaja

Obdobje
razpoložljivosti
podatkov

Postojna

Razpoložljive meteorološke
meritve
Temperatura
zraka

Smer in
hitrost vetra

*01. 10. 1999 →

X

X

Ajdovščina

*01. 10. 1999 →

X

X

Koper

09. 05. 2001 →

X

X

*Opomba: Datum 01. 10. 1999 je prvi evidentirani dan jadranja na deski iz dnevnika J. Polajnarja

Vse podatke za avtomatske meteorološke postaje na območju Slovenije so mi v
elektronski obliki posredovali na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V raziskavi sem za
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navedene postaje uporabila podatke o smeri in hitrosti vetra. Zaradi oddaljenosti od zaliva
pred Barkovljami so v raziskavo vključene meteorološke postaje na območju Slovenije
primerne le za primerjavo meteoroloških parametrov v širšem pogledu. Za ovrednotenje
vpliva temperature ozračja na razvoj jutranjega termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami pa
sem uporabila podatke bližnjih meteoroloških postaj, ki ležijo na ozemlju Italije.
REPREZENTATIVNE METEOROLOŠKE POSTAJE V ITALIJI
Območje obale Tržaškega zaliva in Tržaškega krasa ima razmeroma gosto mrežo
avtomatskih meteoroloških postaj, zato sem pri izbiri postaj v prvi vrsti upoštevala njihovo
mikrolokacijo ter razpoložljivost podatkov.
Na obalnem območju pod kraškim robom je pet razpoložljivih meteoroloških postaj, od
tega tri v ožjem delu mesta Trst, ena v Barkovljah in ena 4 km severozahodno od Barkovelj, v
zalivu pri Grljanu (Miramarski grad).
Po natančnem pregledu lokacij in razpoložljivih podatkov na vseh omenjenih postajah
sem ugotovila, da je za analizo okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu pred
Barkovljami najbolj relevantna pokazateljica temperaturnih in vetrovnih razmer v obalnem
predelu AMP pomol ''Fratelli Bandiera'' (ital. ''Molo Fratelli Bandiera''), ki se nahaja na
pomolu v Trstu, na 1 m n.v. (Karta 3). Postaja je sicer locirana 3,5 km južneje od Barkovelj,
vendar je dobra pokazateljica vetrov iz severovzhodne smeri, poleg tega pa je tudi
izoblikovanost površja v zaledju (kraški rob) precej podobna kot v zaledju Barkovelj. Največji
razliki sta po mojem mnenju, da so v zaledju Trsta štiri doline s sicer skupnim iztekom,
vendar so različno usmerjene, kar zmanjšuje hitrost vetra v izteku in vpliva tudi na smer.
Negativen vpliv na primerljivost merilnih podatkov pa ima še večja oddaljenost postaje od
skupnega izteka dolin oziroma vznožja strmega kraškega roba (pribl. 2,5 km). V primeru
Barkovelj je obalna ravnica precej ožja (pribl. 300 m), iztek doline pa se konča praktično tik
ob obalni črti. Ker ima veter po fizikalnih zakonitostih v naravni zožitvi (dolini) največjo
hitrost v njenem najožjem delu ali ob izteku (v primeru vertikalnega gibanja zračnih mas),
predvidevam, da so dejanske vrednosti hitrosti vetra v zalivu pred Barkovljami nekoliko večje
od izmerjenih vrednosti na postaji ''F. Bandiera''.
V ožjem delu mesta Trst sta še dve meteorološki postaji (''Campo Marzio'' in postaja
Navtičnega inštituta na trgu Hortis), ki pa zaradi vpliva mesta nista primerni za ovrednotenje
dejanskih vetrovnih razmer v zalivu pred Barkovljami. Postaja na pomolu ''F. Bandiera'' je
sorazmerno dovolj oddaljena od samega mestnega jedra, da lahko z minimalno napako
zanemarim vpliv mestnega toplotnega otoka na rezultate meritev temperature zraka in vpliva
goste pozidanosti mesta na smer in hitrost vetra.
V Barkovljah sta sicer dve meteorološki postaji, ki bi bili zaradi svoje lege najboljši
pokazateljici dejanskih vetrovnih razmer v zalivu, vendar ju zaradi različnih razlogov nisem
mogla vključiti v raziskavo. Na pomolu v Barkovljah je manjša meteorološka postaja
lokalnega športnega društva (Karta 3), ki je namenjena zgolj podajanju trenutnih vrednosti
meteoroloških parametrov (avtomatski telefonski odzivnik). Podatki se tako ne arhivirajo in
postaje nisem mogla vključiti v analizo. Poleg tega v Barkovljah od junija 2001 deluje tudi
meteorološka postaja zračnih sil italijanske vojske (Karta 3). Postaja je ročna, vetrovne
razmere se beležijo vsako uro, vendar le od 6.00 zjutraj do 20.00 zvečer (Servizio
Meteorologico..., 2006). Ker je bistven časovni okvir raziskave nočni in jutranji del dneva in
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ker ročne meritve niso najbolj primerljive z avtomatskimi meritvami, tudi te postaje v
Barkovljah na žalost nisem mogla vključiti v analizo.
Poleg zgoraj opisanih meteoroloških postaj na obalnem območju je 4 km
severozahodno od Barkovelj še avtomatska meteorološka postaja oceanografska boja
MAMBO, Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS)
(Karta 3), s sedežem v Briščikih pri Trstu. Pri izbiri med meteorološkima postajama MAMBO
in postajo na pomolu ''F. Bandiera'' v Trstu sem v analizo vključila slednjo, predvsem zaradi
njene lege bliže Barkovelj, zaradi večje podobnosti v izoblikovanosti obalnega zaledja ter
zaradi večje razpoložljivosti meritev za obravnavano obdobje.
Med vsemi razpoložljivimi meteorološkimi postajami v obalnem območju je postaja na
pomolu v Trstu najbolj primerna za ugotovitev dejanske smeri in hitrosti vetra v zalivu pred
Barkovljami. Za grobo oceno lokalnih vetrovnih razmer v Barkovljah sem upoštevala še
oceno hitrosti vetra, narejeno med jadranjem na deski, ko so se v zalivu razvile za jadranje
ugodne razmere.

9m

24 m

Pregled vetrovnih razmer dlje proti sredini
Tržaškega zaliva sem naredila z analizo meritev
na oceanografski boji PALOMA (ital.
''Piattaforma
Avanzata
Laboratorio
Oceanografico Mare Adriatico'') (Slika 13).
Boja leži v sredini Tržaškega zaliva, in sicer
16 km jugozahodno od Barkovelj (Karta 3).
Zaradi pozne vzpostavitve delovanja postaje sem
v analizo vključila podatke le pri treh od desetih
obravnavanih dni. Poleg tega meritve niso
povsem primerljive, saj so zaradi terminskih
meritev na voljo le podatki ob 7.00, 14.00 in
21.00.

11,5 m

Za primerjavo vetrovnih razmer in temperaturnih razlik med obalnim predelom ter višje
ležečim kraškim robom sem uporabila meritve AMP Briščiki in AMP Zgonik (Karta 3).
Briščiki (ital. Borgo Grotta Gigante) ležijo neposredno za kraškim robom na Tržaškem krasu
(268 m n.v.). Meteorološka postaja beleži le temperaturo zraka, zato sem te meritve vključila
v analizo temperaturnih razlik med obalnim območjem in višjeležečim kraškim platojem, ki
so osnovni pogoj nastanka termičnega vetra. AMP Zgonik (ital. Sgonico), ki leži 3,5 km
severozahodno od Briščikov (278 m n.v.), pa beleži tudi podatke o smeri in hitrosti vetra, zato
sem v primerjavo vetrovnih razmer na kraškem robu in ob obali vključila meritve s te postaje.

Slika 13: Oceanografska boja PALOMA
Vir: Oceanografska boja Paloma, 2005
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Vir: Golfo di Trieste, 1998

Avtor: Polona Pagon, 2006

Karta 3: Razpoložljive meteorološke postaje na območju Italije

Na območju Italije sem tako v raziskavo vključila najbolj reprezentativne avtomatske
meteorološke postaje, prikazane v preglednici 5.
Preglednica 5: Izbrane meteorološke postaje na ozemlju Italije in za raziskavo pomembne
meritve
Razpoložljive meteorološke
meritve
Temperatura
Smer in
zraka
hitrost vetra

Avtomatska
meteorološka
postaja

Obdobje
razpoložljivosti
podatkov

pomol ''Fratelli
Bandiera'', Trst

01. 01. 1999 →

X

X

Zgonik

01. 01. 1999 →

X

X

Briščiki

30. 9. 1999–20. 07. 2003

X

/

boja PALOMA
02. 10. 2002 →
X
X
Opomba: Za izvedbo raziskave sem potrebovala podatke od leta 1999 naprej
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Podatke za meteorološke postaje v Italiji so mi posredovale naslednje ustanove:
− Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia,
Osservatorio Meteorologico Regionale (ARPA FVG – OSMER) – (Regionalna
agencija za varovanje okolja pokrajine Furlanije - Julijske krajine), ki mi je
posredovala podatke za AMP pomol ''F. Bandiera'', AMP Zgonik in oceanografsko
bojo PALOMA.
− Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine (CNR – ISMAR)
(Inštitut za pomorske znanosti v Trstu), ki mi je posredoval meritve temperature morja
na AMP pomol ''F. Bandiera''.
− Commissione Grotte E. Boegan, Società Alpina delle Giulie Trieste – (Jamarska
zveza, odsek za Julijske Alpe) mi je posredovala podatke za AMP Briščiki.

PREDSTAVITEV ANALIZE IZBRANIH METEOROLOŠKIH PARAMETROV
Analizo vpliva meteoroloških parametrov (temperature zraka, hitrosti in smeri vetra) na
razvoj jutranjega termičnega vetra sem zasnovala na več primerjavah (v poglavju Rezultati).
Poteki meteoroloških parametrov so prikazani v grafikonih, in sicer v časovnem obdobju od
12.00 prejšnjega dne do 18.00 naslednjega dne, ko se je razvil okrepljen jutranji termični
veter.
Za izbrane evidentirane dneve jadranja na deski sem najprej primerjala potek
temperature zraka na avtomatski meteorološki postaji Briščiki, ki je bila merilo za
temperaturo zraka na kraški planoti v zaledju Barkovelj, ter meteorološko postajo na pomolu
''F. Bandiera'' kot podatek o temperaturi zraka ob obali. Na istem grafikonu je prikazana tudi
temperatura morja v zalivu, na podlagi meritev postaje ''F. Bandiera''.
Sledi primerjava smeri in hitrosti vetra ob obali Tržaškega zaliva, med AMP ''F.
Bandiera'' in AMP Koper. Zaradi različne izoblikovanosti obalnega zaledja na obeh območjih
sem želela s primerjavo v prvi vrsti ovrednotiti vpliv reliefa na hitrost vetra. V dveh
obravnavanih terminih primerjave nisem mogla izvesti zaradi pozne vzpostavitve delovanja
AMP Koper na trenutni lokaciji (maj 2001).
Analiza vetrovnih razmer v širšem kraškem zaledju in preučitev njihovega vpliva na
razvoj termičnega vetra ob obali temelji na prikazu smeri in hitrosti vetra na AMP Postojna in
AMP Ajdovščina.
Dogajanje na ožjem obravnavanem območju v času razvoja jutranjega termičnega vetra
sem analizirala s primerjavo smeri in hitrosti vetra na AMP Zgonik in pomolu ''F. Bandiera''.
Grafikoni v rezultatih, ki prikazujejo vetrovne razmere imajo na levi osi označene
hitrosti vetra v m/s, na desni pa smeri vetra v stopinjah. Smeri vetra so označene s kotnimi
stopinjami, od severa proti vzhodu, pri čemer je severnik 0° oz. 360°, vzhodnik 90°, jug 180°
in zahodnik 270°.
Za termine, ko so bili razpoložljivi podatki o smeri in hitrosti vetra na oceanografski
boji PALOMA, so za ponazoritev dosega vpliva jutranjega termičnega vetra proti sredini
Tržaškega zaliva v preglednici podane tudi vetrovne razmere ob 14.00 in 21.00 prejšnjega dne
ter ob 7.00 in 14.00 obravnavanega dne.
Vse naštete analize meteoroloških parametrov so v predstavitvi rezultatov strukturirane
po različnih značilnostih nastanka in razvoja jutranjega termičnega vetra v zalivu pred
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Barkovljami. Najprej so podani primeri razvoja okrepljene jutranje obalne zračne cirkulacije s
tipičnim jutranjim termičnim vetrom in nato s povečanim vplivom šibke oziroma zmerne
burje v zaledju. Sledita primera, ko je bil jutranji termični veter zaradi nočne vremenske
motnje prekinjen, in mejni primer vpliva zmerne burje v zaledju na obalno zračno cirkulacijo.
V nadaljevanju so podane primerjave vpliva burje na razvoj oziroma preprečitev nastanka
obalne zračne cirkulacije. V zaključku je predstavljen primer, ko se jutranji termični veter
zaradi neugodnih vremenskih razmer ne razvije.

5.3 Grafični prikazi razporeditve zračnega pritiska nad Evropo
S prikazi razporeditve zračnega pritiska pri tleh za obravnavane primere sem analizirala
makrovremensko situacijo nad Evropo ob razvoju jutranjega termičnega vetra v zalivu pred
Barkovljami.
Grafični prikazi oziroma karte razporeditve zračnega pritiska so osnova za izdelavo
vremenskih napovedi. Osnova so prizemne vremenske karte, na katerih so prikazane linije, ki
povezujejo kraje z enakim zračnim pritiskom (izobare) in v širšem pogledu določajo položaje
baričnih tvorb. Prikazana je razporeditev zračnega pritiska pri tleh, kar pomeni, da je zračni
pritisk reduciran oziroma preračunan na morski nivo. Običajne vrednosti zračnega pritiska na
morskem nivoju se gibljejo med 970 in 1050 milibari.
Iz polja zračnega pritiska so razvidne krožne izobare, ki ponazarjajo barične tvorbe
oziroma ciklone in anticiklone. V ciklonu je zračni pritisk nekoliko nižji glede na okolico, v
anticiklonu pa višji. Izobare so v področju ciklona gostejše kot v področju anticiklona,
gostejše izobare pa pomenijo večje gradiente v zračnem pritisku in s tem močnejše vetrove.
Poleg tega pogojujejo nastanek in razvoj vetrov tudi medsebojni položaji baričnih tvorb.
Smer vetrov v prizemnem sloju ozračja določata vrtenje zemlje (Coriollisova sila) in
razporeditev zračnega pritiska. Na gibanje zračnih mas tik nad površjem dodatno vpliva tudi
trenje z zemeljskim površjem, zato tu veter ne piha vzporedno z izobarami, temveč se za
10 do 20 stopinj odklanja proti polju nižjega zračnega pritiska (na severni polobli v levo).
Poznavanje razporeditve zračnega pritiska, anticiklonov in ciklonov nad širšim
območjem je tako pomembno za razumevanje razvoja obalne zračne cirkulacije in s tem
termičnega vetra. Stabilno anticiklonalno vreme brez gradientov v zračnem pritisku oziroma
širjenje grebena visokega zračnega pritiska z rahlimi višinskim severnim ali severovzhodnim
vetrom nad našimi kraji omogoča ob jasni noči gibanje zračnih mas s kopnega proti morju kot
posledica nočnega kopičenja hladnega zraka nad kopnim ter toplega zraka nad poleti in jeseni
ogretim morjem.
Vir grafičnih prikazov, analiziranih v raziskavi, je ameriška organizacija ''National
Oceanic and Atmospheric Administration's'' (NOAA) oziroma projekt štiridesetletne reanalize
meteoroloških parametrov (Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences CIRES). Prikaze za Evropo sem izdelala na medmrežni strani organizacije NOAA, na podlagi
arhiviranih podatkov (NOAA-CIRES, 2006). Izdelati jih je mogoče za poljubno območje, in
sicer od leta 1948 naprej. Vsi v nalogo vključeni prikazi so izdelani za 8.00 zjutraj (6.00 po
UTC-času). Enote zračnega pritiska na prikazih so pascali (Pa) (100 Pa je 1 milibar oziroma
1 hPa).
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5.4 Meteorološki model ALADIN/SI – DADA
Na podlagi analize napovedi meteorološkega modela ALADIN/SI – DADA sem
oblikovala merila za oceno primerne napovedi za razvoj jutranjega termičnega vetra v zalivu
pred Barkovljami. Meteorološki model ALADIN/SI – dinamična adaptacija vetra (v
nadaljevanju DADA) je med prognostičnimi meteorološkimi modeli, ki so na voljo na
medmrežnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, pri napovedi vetrovnih razmer
na območju Slovenije najnatančnejši. Model DADA izhaja iz osnovnega numeričnega
prognostičnega modela ALADIN/SI (fr. Aire Limitée Adaptation dynamique Développement
InterNational).
Meteorološki model ALADIN/SI, ki ga vzdržuje Agencija RS za okolje, je model z
omejenim območjem napovedi. Robne pogoje zajema iz globalnega francoskega modela
ARPÉGE (fr. Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle), ki pokriva celotno
Evropo, zato je to vgnezden model. Napoved je odvisna od pravilnosti izračunov globalnega
modela. V primerjavi z globalnimi modeli (ARPÉGE, ECMWF (angl. European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts), DWD (nem. Deutscher Wetterdienst)) ima model
ALADIN/SI večjo gostoto računskih točk oziroma boljšo resolucijo in upošteva večjo
natančnost reliefa. Razdalja med računskimi točkami je okrog 10 km (11,163 km)
(Meteorološki model ALADIN/SI, 2005).
Za natančnejši izračun vetrovnih razmer na nekem območju je zelo pomembno
upoštevanje reliefa. Relief je sestavni del modelskega izračuna, zato natančnost zapisa reliefa
neposredno vpliva na točnost rezultatov. Relief, ki je podlaga globalnim modelom, je zelo
poenostavljen, v modelih z boljšo resolucijo (10 km in manj) pa je precej bolj natančen in so
pri napovedih upoštevane manjše reliefne oblike.
S ponovnim gnezdenjem znotraj modela ALADIN/SI in dinamično adaptacijo
meteoroloških parametrov so napovedi vetrovnega polja nad omejenim območjem
natančnejše. Model z natančnejšim upoštevanje reliefa je DADA (Polajnar, Jerman, 1999).
Gre za napoved hitrosti in smeri vetra v horizontalni ločljivosti računskih točk 2,5 km. Pri
izračunih je tako upoštevan zelo natančen relief površja z npr. izraženim kraškim robom,
visokimi kraškimi planotami ter večjimi kotlinami. Napoved modela ALADIN/SI je v
primerjavi z modelom DADA manj točna pri napovedovanju na območjih, manjših od 10 km,
pri napovedi npr. ne upošteva kanaliziranja vetra v ozkih dolinah.
Produkta meteoroloških modelov ALADIN/SI in DADA, kaže slika 14. Grafična
ponazoritev prikazuje napoved horizontalnega vetra v mreži računskih točk 10 m nad
površjem. Model ALADIN/SI ima gostoto računskih točk na 10 km in napoved obsega širše
območje, medtem ko ima DADA večjo gostoto računskih točk, napoved pa obsega manjše
območje znotraj napovedi modela ALADIN/SI.
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ALADIN/SI

DADA

Slika 14: Produkta meteoroloških modelov ALADIN/SI in DADA
Vir: Meteorološki model ALADIN/SI, 2005; Meteorološki model DADA, 2005

Hitrosti vetra v računskih točkah so na prikazih (Slika 14) označene sledeče: krogec
pomeni brezvetrje, paličica hitrost vetra 1,25 m/s, kratek repek na paličici 2,5 m/s in dolg
repek na paličici hitrost vetra 5 m/s. Območja z enakimi napovedanimi hitrostmi vetra
označujejo zelene oziroma rdeče linije (izotahe). Veter piha v smeri od repkov proti računski
točki. Ure napovedi, označene na posameznem produktu modelov, so vezane na koordiniran
čas (UTC – angl. Universal Time Coordinated). V Sloveniji uporabljamo srednjeevropski
pasovni čas CET. Razlika med časoma CET in UTC je ena ura (npr. kadar je ura 12.00 po
UTC, je ura 13.00 po CET). V poletnem delu leta, ko uporabljamo poletni čas (CEST – angl.
Central European Summer Time), pa je razlika med lokalnim in UTC-časom dve uri
(Meteorološki model DADA, 2005).
Napovedi modelov so narejene dvakrat dnevno ob 7.00 in 19.00, in sicer za 42 ur
vnaprej. Meteorološki model ALADIN/SI izračunava tudi druge meteorološke veličine, kot
npr. oblačnost, količino padavin, temperaturo zraka.
Na podlagi napovedi meteorološkega modela DADA pričakujem, da lahko z
zadovoljivo visoko verjetnostjo predvidim razvoj okrepljenega jutranjega termičnega vetra v
zalivu pred Barkovljami. V raziskavi podajam primere meteoroloških napovedi z modelom
DADA, saj ima gostejšo mrežo računskih točk in v večji meri upošteva relief. Napovedi so
podane za vsake tri ure, in sicer od 23.00 do 08.00 zjutraj, torej za čas razvoja okrepljenega
jutranjega termičnega vetra. V analizo so vključene napovedi modela za tiste dneve, za katere
je bilo možno na Agenciji Republike Slovenije za okolje ponovno izvesti izračune.
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6 Rezultati raziskave in razprava
6.1 Analiza reliefa območja na podlagi digitalnega modela reliefa
Izoblikovanost površja v obalnih predelih ima velik vpliv na hitrost in smer vetra, zato
sem podrobneje analizirala relief v zaledju Barkovelj. Vpliv izoblikovanosti površja na
značilnosti vetra je še posebej izrazit v primerih, ko se zračne mase gibljejo tik nad površjem,
kar velja tudi za obalno zračno cirkulacijo. Vsaka mikroreliefna značilnost tako močno vpliva
na veter, ga preusmeri, zaustavlja in povzroča vrtinčenje, zato so za vsako območje razmere
zelo specifične in zahtevajo dodatno pozornost.

Nadmorska
višina (m)

Iz digitalnega modela reliefa (Slika 15) je razvidno, da se proti SV obalno območje
strmo dviguje in preko kraškega roba preide v planotast kraški svet. Kraški rob je izrazita
reliefna stopnja in s tem podnebni mejnik med ozkim flišnim obalnim predelom in višje
ležečim Matičnim krasom. V neposrednem zaledju Barkovelj je na modelu reliefa lepo vidna
v flišu izoblikovana dolina ''Rio Bovedo''. Dolina, ki je nastala pod vplivom linijsko
usmerjene rečne erozije, je usmerjena v smeri SV-JZ. Začetek izrazitejše oblikovanosti doline
tik pod strmim kraškim robom se nahaja na nadmorski višini približno 250 m, nadmorska
višina kraškega roba nad dolino pa se giblje med 360 in 400 metri.

(m)

Barkovlje
Vir: Državna TK, 1: 25.000, list Sežana

dolina ''Rio Bovedo''
Avtor: Polona Pagon, 2006

Slika 15: Digitalni model reliefa obravnavanega območja z Barkovljami, dolino v zaledju
in kraškim robom (puščici kažeta smer termičnega vetra)
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Kjer se obalno zaledje strmo dviguje v višje ležeče planote, kar velja tudi v primeru
Barkovelj, relief pomembno vpliva na razvoj jutranjega termičnega vetra, predvsem zaradi
interakcije med obalnimi in pobočnimi vetrovi. Kraški rob omogoča, da se nad obalnim
območjem in kraško planoto na majhni horizontalni oddaljenosti ustvarita dve različno ogreti
zračni masi. Takšna razporeditev temperature zraka z višino pospešuje zračne mase, ki imajo
na tem območju smer burje. Jutranji termični veter, ki se razvije v obalnem predelu je tako
okrepljen s hladnimi zračnimi masami, ki se s kraške planote spuščajo po strmem pobočju
proti zalivu. Na gibanje spuščajočih se zračnih mas dodatno vplivajo mikroreliefne značilnosti
zaledja, v primeru Barkovelj je to v flišnem zaledju oblikovana dolina ''Rio Bovedo''.
Izoblikovanost in velikost doline je podrobneje prikazana z vzdolžnim in prečnimi
profili (Slika 16), narejenimi na podlagi digitalnega modela reliefa.

Slika 16: Vzdolžni (vijolično) in prečni profili (modri odtenki) doline ''Rio Bovedo''
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Dolina je usmerjena v smeri SV-JZ, kar je tudi prevladujoča smer jutranjega termičnega
vetra in burje. Del doline z izrazitejšimi zožitvami leži v višinskem pasu od 100 do 200 m,
nato pa se proti obalni črti postopoma razširi v ozko obalno ravnico. Iztek doline leži v
zaledju Barkovelj, 200 m od obalne črte, njen začetek pa tik pod kraškim robom in je od obale
oddaljen 1400 m. Dolina je tako dolga okrog 1200 m. Vzdolžni profil kaže, da ima dolina
najvišji naklon v zgornjem delu in znaša skoraj 50%, v srednjem delu je naklon okrog 30%,
nato pa se proti obalni črti postopoma znižuje. Iz prečnih profilov je razvidno, da je dolina
najožja in najgloblja v srednjem delu, kjer je globoka tudi do 80 m. Od kraškega roba do
obalne linije v smeri doline je 380 m višinske razlike na razdalji 1680 m, kar pomeni da znaša
povprečni naklon 22,6%. Če upoštevamo le del zaledja z izrazito izoblikovano dolino je
povprečni naklon nekoliko manjši, in sicer 17,1%.
Usmerjenost doline in zožitve v njenem srednjem delu, po v teoretičnem delu
predstavljenim fizikalnim zakonom, dodatno pospešujejo hladne zračne mase ob njihovem
stekanju proti zalivu.
Dolina se konča tik ob obalni črti, kar pripomore k večji hitrosti vetra tik nad morsko
gladino. V zožitvah doline zgoščene tokovnice vetra ob izteku iz doline oblikujejo vetrno
pahljačo, ki se razprostira po površini zaliva pred Barkovljami.
K razvoju primernega jutranjega termičnega vetra za jadranje v Barkovljah pripomorejo
tudi konkavna oblika obale ter redkejša pozidanost (večinoma nizki objekti) in poraščenost
obalnega zaledja.
Iz digitalnega modela reliefa je razvidno, da so JV od Barkovelj, v zaledju predmestja
Trsta, izoblikovane še štiri dokaj izrazite doline v flišu, vendar vetra v njihovem skupnem
izteku ni moč uporabljati v športno – rekreativne namene na morju. Iztek dolin je namreč
precej oddaljen od same obalne črte, za jutranji termični veter pa je v splošnem značilno
sorazmerno hitro upadanje moči z oddaljenostjo od izteka doline. Poleg tega je tamkajšnje
območje gosto pozidano, hrapavost površja pa vpliva zaviralno na prizemni tok hladnega
zraka s kopnega proti morju.

6.2 Analiza meteoroloških parametrov in napovedi
V nadaljevanju so podrobno analizirani najvplivnejši meteorološki parametri na širšem
območju obravnave, ki vplivajo na razvoj jutranjega termičnega vetra, prikazana so polja
zračnega pritiska nad Evropo in napovedi meteorološkega modela DADA. Analiza je
razdeljena glede na pogoje, pri katerih se je v zalivu pred Barkovljami razvil za jadranje
primeren veter. Najprej je podan primer tipičnega jutranjega termičnega vetra, sledijo primeri
s postopnim povečanim vplivom gibanja zračnih mas iz severovzhodne smeri (šibka burja)
nad širšim predelom, na koncu pa so analizirane še razmere, ki nastanejo pri izdatnejšem
vplivu burje. Izhodišče za izbor obravnavanih dni je bila preglednica evidentiranih dni
jadranja na deski v zalivu pred Barkovljami (Preglednica 3).
V analizi uporabljeni čas, prikazan na vseh grafikonih, ko se je razvil ugoden veter za
jadranje, se na vseh merilnih mestih nanaša na srednjeevropski oziroma srednjeevropski
poletni čas (lokalni čas, pri katerem je upoštevan poletni premik ure).
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6.2.1 Primeri razvoja okrepljene jutranje komponente obalne zračne cirkulacije

1. TIPIČEN JUTRANJI TERMIČNI VETER
Takšne razmere so se razvile 13. 05. 2001, ko je bilo jadranje na deski možno v
jutranjih urah in sicer od 6.00 do 9.00. Po oceni narejeni med jadranjem na deski se je
povprečna hitrost vetra v zalivu pred Barkovljami gibala med 11 in 13 m/s, maksimalno
14 m/s.
Razporeditev zračnega pritiska, reduciranega na morski nivo, za obravnavani dan je
prikazana na sliki 17.

Slika 17: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 13. 05. 2001
Vir: NOAA-CIRES, 2006

S slike 17 je razvidno, da se središče anticiklona nahaja nad srednjo Evropo, nad našimi
kraji je tako območje visokega zračnega pritiska brez izrazitih gradientov v pritisku.
Enakomeren zračni pritisk z redkimi izobarami kaže na to, da nad obravnavanim območjem ni
močnejših vetrov. Vzpostavljeni so pogoji za razvoj termičnih vetrov in s tem obalne zračne
cirkulacije. Hitrost vetra na obravnavanem območju je tako odvisna od jutranje temperaturne
razlike med temperaturo zraka nad kopnim in morjem.
Potek temperature zraka za obravnavano situacijo kaže na postaji za kraškim robom
(AMP Briščiki) in na obalnem območju (AMP pomol ''Fratelli Bandiera'') grafikon 1.
Temperatura je prikazana za časovni interval med 12.00 prejšnjega dne in 18.00 naslednjega
dne, ko so bile jutranje razmere v zalivu pred Barkovljami ugodne za jadranje. Prikazani sta
tudi razlika med temperaturama zraka ter temperatura morja.
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Grafikon 1: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
12.–13. 05. 2001

Iz potekov krivulj je razvidno značilno gibanje temperature zraka na morju in
višjeležečem zaledju pozno spomladi, v dnevih s stabilno vremensko situacijo in poljem
visokega zračnega pritiska nad širšim območjem. Kot sem uvodoma utemeljila, je razpon
dnevne temperature zraka nad kopnim pogojen s segrevanjem in ohlajanjem tanjšega sloja
kopnega, medtem ko je sloj morske vode, ki je aktivno vključen v proces dnevnega
segrevanja in ohlajanja, neprimerno debelejši. Morje tako deluje kot akumulator toplote, zato
je razpon dnevne temperature zraka nad morsko gladino neprimerno manjši, kar potrjuje tudi
grafikon 1. V popoldnevu pred razvojem okrepljenega jutranjega termičnega vetra se
temperatura zraka na kraški planoti, v Briščikih, dvigne nad temperaturo zraka nad morjem.
Pri tem se razvije dnevna komponenta obalne zračne cirkulacije, veter začne pihati z morja
(maestral), kar potrjuje tudi ZSZ smer vetra (pribl. 300º) na AMP ''F. Bandiera'' in AMP
Koper (Grafikon 2). V poznih popoldanskih urah se temperaturna razlika med kopnim in
obalnim predelom postopoma zmanjšuje, temperaturi se ob 17.00 izenačita, maestral proti
večeru oslabi in poneha.
Relativna razlika med temperaturama zraka v korist AMP ''F. Bandiera'' postopoma
narašča vse do 2.00 zjutraj, ko doseže 8,4°C. Z nastajanjem temperaturne razlike se začno
hladnejše in s tem težje zračne mase stekati s kraške planote proti morju. Nadmorska višina
kraškega roba in zaledja, ki neposredno vpliva na moč vetra v zalivu, se giblje med 360 in 400
metri. Temperaturna razlika med obalnim in zalednim predelom je v času, ko piha veter s
kopna (burin), v povprečju 6°C. Temperatura zraka ob obali pa je ob nastopu burina (okrog
22.00) 3,7°C višja od temperature morja. Termična izmenjava je najintenzivnejša med 6.00 in
9.00, kar kaže tudi hitrost vetra (nad 8 m/s) na pomolu AMP ''F. Bandiera'' (Grafikon 2). Z
izdatnejšim zmanjševanjem temperaturne razlike (med 8.00 in 10.00) hitrost vetra s kopnega
upada. Ko temperatura zraka nad kopnim preseže temperaturo nad morjem (11.00), se zopet
vzpostavi obratna obalna zračna cirkulacija oziroma veter z morja (maestral) (Grafikon 2).

45

P. Pagon: Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu

hitrost vetra - pomol F. Bandiera
hitrost vetra - Koper
smer vetra - pomol F. Bandiera
smer vetra - Koper

Smer vetra (st.)

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

9:00

10:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

0
1:00

0
0:00

60

23:00

2

22:00

120

21:00

4

20:00

180

19:00

6

18:00

240

17:00

8

16:00

300

15:00

10

14:00

360

13:00

12

12:00

Hitrost vetra (m/s)

Vetrovne razmere v zalivu pred Trstom (pomol ''F. Bandiera'') in Kopru za izbrani
datum podrobneje kaže grafikon 2.
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Grafikon 2: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper, 12.–13. 05. 2001

Hitrosti in predvsem smeri vetra na obeh meteoroloških postajah, ki ležita tik ob obali
Tržaškega zaliva (AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper), kažejo na značilen potek obalne zračne
cirkulacije ob stabilni vremenski situaciji. V popoldnevu pred jutranjim jadranjem je pihal
veter iz smeri ZSZ (pribl. 300º), ki je smer maestrala. Povprečne hitrosti vetra so bile na obeh
postajah približno enake, in sicer okrog 3 m/s, kar ustreza običajnim hitrostim maestrala v
Tržaškem zalivu. Proti večeru, med 20.00 in 21.00 uro, pa kažejo podatki na upad hitrosti
vetra in spremembo smeri v smer V (pribl. 90º) oziroma burin. Navedena smer vetra se na
obeh AMP obdrži do jutranjih ur, medtem ko nastanejo v hitrosti vetra med omenjenima
območjema bistvene razlike. V splošnem (Hočevar, Petkovšek, 1995) je burin šibkejši od
maestrala, saj so temperaturne razlike med kopnim in morjem ponoči manjše. Na pomolu ''F.
Bandiera'' pa hitrost vetra s kopna po 4.00 uri zelo naraste in doseže največjo vrednost ob 8.00
zjutraj, in sicer nad 8 m/s. Nato hitrost v eni uri strmo upade in nočna komponenta obalne
cirkulacije je zaključena. V Kopru pa je opaziti v drugem delu noči in proti jutru le majhen
porast hitrosti burina, ki doseže največ 3 m/s. Povprečna hitrost burina je na pomolu ''F.
Bandiera'' torej bistveno večja od hitrosti v Koprskem zalivu, medtem ko je povprečna hitrost
maestrala nekoliko večja v Kopru. Razlike med omenjenima območjema v hitrosti jutranjega
vetra so posledica različne izoblikovanosti obalnega zaledja. V zaledju Trsta se obala namreč
hitro in strmo dvigne na 350 do 400 m n.v., kar prispeva k večji hitrosti jutranjega vetra, v
Koprskem zaledju pa se obala le počasi dviguje v več kilometrov oddaljeni kraški rob.
V poznih jutranjih urah, ko sonce dovolj ogreje kopno (po 10.00), tako na pomolu ''F.
Bandiera'' kot v Kopru zopet začne pihati veter z morja iz Z smeri (pribl. 270º). Hitrost
maestrala je na obeh postajah dokaj konstantna, in sicer okrog 4 m/s.
Vetrovne razmere na pomolu ''F. Bandiera'' kažejo na okrepljen jutranji termični veter
(burin), ki je posledica doprinosa kraškega roba z značilno reliefno izoblikovanostjo. Strm
relief nad obalo se nadaljuje še 7 km SZ od Trsta, kjer termični veter dosega primerljive
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hitrosti. Posebno okrepljen se razvije v zalivu pred Barkovljami, ki je v obravnavanem jutru,
po oceni med jadranjem na deski, dosegal hitrosti med 11 in 13 m/s, medtem ko je izmerjena
hitrost vetra na pomolu ''F. Bandiera'' v istem časovnem intervalu med 6 in 8 m/s. Ker gre za
veter, ki se razvije v prizemni plasti ozračja, na stekanje zračnih mas pomembno vplivajo tudi
reliefne zožitve v obalnem zaledju. Na lokalno okrepljeni termični veter v zalivu pred
Barkovljami vpliva dolina ''Rio Bovedo'', v kateri se hitrosti hladnih zračnih mas, ki se stekajo
iz višjih predelov, zaradi zožitev dodatno povečajo.
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Ker sem želela preveriti, kakšne so splošne vetrovne razmere v širšem kraškem zaledju
in kako vplivajo na razvoj okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu pred
Barkovljami, sem analizirala hitrosti in smeri vetra v Ajdovščini in Postojni (Grafikon 3) ter
takoj za kraškim robom v Zgoniku (Grafikon 4).
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Grafikon 3: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 12.–13. 05. 2001

Smer vetra, izmerjena na AMP Ajdovščina, potrjuje stabilne vremenske razmere, saj je
v popoldanskih urah dan prej in na obravnavani dan prevladujoča smer vetra ZJZ oziroma
ZSZ, hitrost vetra pa je majhna in se giblje okrog 2 m/s. V večernih urah se hitrost še nekoliko
zmanjša (na pribl. 1 m/s). V jutranjih urah od 5.00 do 10.00 pa se hitrost poveča na 3 m/s,
prevladujoča smer vetra je z V. Večja hitrost vetra v jutranjih urah je posledica termične
izmenjave zračnih mas, ki se z Visokega kraškega roba stekajo v Vipavsko dolino in naprej
proti Krasu.
Vetrovne razmere v Postojni so preko dneva in noči bolj stabilne in kažejo na vpliv
splošnega gibanja zračnih mas v področju anticiklona. Hitrost vetra je v popoldanskih urah
okrog 2 m/s, proti večeru upada, v jutranjih urah pa se zopet poveča proti 2 m/s. Skladno s
hitrostjo je v popoldanskih urah smer vetra V oziroma SV, v nočnih in jutranjih urah, ko je
hitrost vetra minimalna, pa je prevladujoča S smer.
Grafikon 4 kaže primerjavo vetrovnih razmer med postajo na obali in tik za kraškim
robom – Zgonik (268 m n.v.). Smer vetra je v Zgoniku ob stabilni vremenski situaciji dokaj
podobna smerem vetra ob obali. V popoldanskih urah prevladuje veter iz ZJZ smeri, proti
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večeru se smer obrne v VSV in obdrži tako smer vse do zgodnjega dopoldneva (10.00), ko
zopet zapiha veter iz ZJZ smeri (sovpada s smerjo maestrala ob obali). Hitrosti vetra v
Zgoniku se tekom dneva v povprečju gibljejo med 2 in 3 m/s in so razmeroma podobne
hitrostim ob obali. Največja razlika v hitrosti nastane v jutranjih urah in zgodnjem
dopoldnevu, ko je moč vetra v Zgoniku precej manjša kot v obalnem predelu. Vzrok večjih
hitrosti vetra ob obali je že prej omenjeno stekanje in pospeševanje hladnih zračnih mas po
strmem pobočju proti morju.

Ura

Grafikon 4: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 12.–13. 05. 2001

2. JUTRANJI TERMIČNI VETER OB ŠIBKI JUTRANJI BURJI V ZALEDJU
1. Primer
Razmere so se razvile 02. 06. 2002, ko je bilo jadranje na deski možno v jutranjih urah
in zgodnjem dopoldnevu. Po oceni se je povprečna hitrost vetra v zalivu pred Barkovljami
gibala med 12 in 14 m/s, maksimalno 16 m/s.
Makrovremensko situacijo za obravnavano obdobje kaže polje zračnega pritiska nad
Evropo na sliki 18. Naši kraji so na robu polja visokega zračnega pritiska z majhnim
gradientom. Enakomeren zračni pritisk je pokazatelj lepega in stabilnega vremena brez
izrazitejših vetrov. Središče anticiklona je nad S Evropo in Nemčijo, zato gradient pritiska
povzroča rahlo gibanje zračnih mas s severa, kar pripomore k močnejšemu jutranjemu
termičnemu vetru v obalni zračni cirkulaciji.
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Slika 18: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 02. 06. 2002
Vir: NOAA-CIRES, 2006

Potek temperature zraka v Briščikih in pomolu ''F. Bandiera'' ter temperaturo morja za
obravnavani termin kaže grafikon 5.
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Grafikon 5: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
01.–02. 06. 2002

Potek temperature zraka ob obalnem območju in kraškem zaledju kaže značilno dnevno
gibanje ob stabilni vremenski situaciji z izdatnim nihanjem temperature zraka v zaledju. Po
sončnem zahodu temperatura v Briščikih hitro pada, maksimalna razlika nastopi ob 1.00
(8,1°C). Proti jutru se temperaturna razlika postopoma zmanjšuje in preseže temperaturo
zraka ob obali šele ob 15.00. Kasnejša izenačitev temperatur v primerjavi s situacijo, ko je
bila tipična obalna cirkulacija (Grafikon 1), kaže na nekoliko spremenjene vetrovne razmere v
dopoldanskih urah. Iz grafikona 6 je razvidno, da se jutranja termična izmenjava (burin) ne
zaključi v običajnih jutranjih urah, temveč se okrepljen veter ohrani vse do poldneva. Tako se
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tudi temperatura zraka v zaledju zviša nad temperaturo obalnega območja šele ob 15.00, ko se
razvije dnevni obalni veter. Ob običajni obalni cirkulaciji maestral nastopi med 9.00 in 11.00,
zakasnitev maestrala v obravnavanem primeru pa je povezana s časovno podaljšanim vetrom
iz V smeri v dopoldanskih urah.
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Vetrovne razmere na pomolu ''F. Bandiera'' in primerjavo s Koprom podrobneje kaže
grafikon 6. Smeri vetra kažejo na značilen potek obalne zračne cirkulacije, z izjemo časovno
podaljšanega burina in posledično kasnejšega razvoja maestrala. Tekom popoldneva
predhodnega dne je smer vetra na obeh postajah Z oziroma SZ, hitrost vetra pa se giba med
2 in 5 m/s. V večernih urah se zaradi že znanega razloga smer vetra na obeh območjih obrne v
vzhodnik, hitrost pa se precej zmanjša. Večja razlika v hitrosti vetra tudi v tej situaciji nastane
v jutranjih urah, ko zapiha veter s kopna in je hitrost vetra v zalivu pod kraškim robom tudi do
6 m/s večja kot v Kopru. Ob običajni obalni cirkulaciji burin poneha okrog 8.00 (odvisno od
letnega časa), v obravnavanem primeru pa se jutranji veter podaljša do 13.00. Vzrok je v
razvoju šibke burje v zaledju, kar potrjujejo tudi meritve hitrosti vetra v kraškem zaledju,
predvsem v Ajdovščini (Grafikon 7). Po vmesnem upadu hitrosti jutranjega termičnega vetra,
izmerjene na pomolu ''F. Bandiera'' (med 8.00 in 9.00), se kot posledica šibke burje v zaledju
veter ponovno okrepi. Do 14.00 hitrost vetra postopoma upada, vzpostavi se časovno
zakasnjen maestral. Vpliv šibke burje v zaledju na hitrost vetra v Kopru ni izrazit, vseeno pa
je dovolj velik, da pride do zakasnitve v razvoju maestrala.
Rezultati ponovno potrjujejo, da je moč burina, kjer se obala strmo dvigne v kraški rob,
precej večja od maestrala in tam dosega tudi največje hitrosti.
Ocenjena hitrost vetra, ko se je v zalivu pred Barkovljami v jutranjih urah razvil
okrepljen veter, je bila 12–14 m/s, maksimalno 16 m/s. To kaže na dodatni vpliv doline v
zaledju Barkovelj, zaradi katere se hitrost vetra v primerjavi s pomolom ''F. Bandiera'' poveča
minimalno za 4 m/s.
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Grafikon 6: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper, 01.–02. 06. 2002
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Sledi analiza vetrovnih razmer v širšem kraškem zaledju in njen vpliv na razvoj
okrepljenega jutranjega vetra v zalivu pred Barkovljami. Vetrovne razmere so prikazane v
grafikonih 7 in 8.
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Grafikon 7: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 01.–02. 06. 2002
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Grafikon 8: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 01.–02. 06. 2002

Vetrovne razmere v popoldnevu prejšnjega dne tako v Ajdovščini, Postojni kot tudi
Zgoniku potrjujejo stabilno vremensko situacijo s prevlado vetrov iz Z smeri. Hitrosti vetra so
v splošnem majhne, še največje so na vseh treh območjih med 16.00 in 18.00 (3 m/s). V
prvem delu noči so hitrosti vetra minimalne, zaradi česar je točnost podatkov o smeri vetra
vprašljiva (meritve vetra pri majhnih hitrostih, pod 1 m/s, predstavljajo poseben problem).
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Vetrovne razmere v Zgoniku so v tem terminu nekoliko drugačne, hitrost vetra je večja, smer
pa že v večeru hitro zavzame smer SV.
Večja razlika v hitrosti vetra med postajo v Ajdovščini in Postojni nastane v
dopoldanskih urah. Hitrost vetra v Postojni je namreč praktično konstantna vse do poznega
popoldneva. Meritve vetra v Ajdovščini pa kažejo na običajen jutranji veter ob stabilni
vremenski situaciji, ki se zaradi šibke burje okrepi in podaljša do zgodnjega popoldneva.
Veter doseže največjo hitrost ob 10.00, in sicer 3,8 m/s. Tudi meritve vetra v Zgoniku kažejo
na dlje časa trajajoč veter iz SV smeri, kot v primeru tipične obalne zračne cirkulacije, zaradi
doprinosa šibke dopoldanske burje v zaledju. Do 14.00 šibka burja oslabi, zopet se
vzpostavijo vetrovne razmere, ki ustrezajo stabilni vremenski situaciji. V Ajdovščini zapiha
veter iz SZ smeri, v Postojni V in v Zgoniku veter iz ZJZ smeri.
Za vzpostavitev ekspertnega sistema, na podlagi katerega bi lahko v prihodnje vnaprej
napovedali razvoj termičnega vetra uporabne moči za jadranje, analizi meteoroloških razmer
dodajam napoved vetra, izdelano z meteorološkim modelom DADA (Slika 19). Predstavljeno
polje izračunov obsega Tržaški zaliv in predel JZ Slovenije vse do Visokega kraškega roba.
Ure napovedi so izpisane v času UTC, zato je treba pri pretvorbi v lokalni čas upoštevati
dveurni zamik. Pomen označb smeri in hitrosti vetra je opisan v poglavju Metodologija.
Če predpostavimo pravilnost vhodnih podatkov in na podlagi tega tudi pravilnost
končnih izračunov modela, je ob stabilni vremenski situaciji s poljem visokega zračnega
pritiska za širše območje v časovnem intervalu od 23.00 do 9.00 napovedano gibanje zračnih
mas iz smeri SV (Slika 19).
Napoved za 23.00 dneva pred razvojem okrepljenega jutranjega termičnega vetra v
zalivu pred Barkovljami je nad širšim zaledjem Krasa napovedano praktično brezvetrje, s
hitrostmi vetra do 1,25 m/s. Nekoliko višje vrednosti hitrosti so napovedane le za območja
pod kraškim robom in Visokim kraškim robom. Napoved za 2.00 uro (Slika 19 – NE00) kaže
porast hitrosti vetra na celotnem območju, in sicer na kraškem platoju na okrog 2,5 m/s, v
Tržaškem zalivu na 5 m/s z že vidno napovedjo lokalne okrepitve v zalivu pred Barkovljami
(7,5 m/s). To kaže na vpliv reliefa, ki je upoštevan v izračunu napovedi. Razdalja med
računskimi točkami modela DADA je 2,5 km, tako da model zajame vpliv kraškega roba,
medtem ko je gostota računskih točk najverjetneje še vedno premajhna za ovrednotenje vpliva
doline ''Rio Bovedo''. Ob 5.00 zjutraj (Slika 19 – NE03) je v tem ožjem območju napovedana
hitrost vetra nad 10 m/s, kar je ob upoštevanju dodatnega kanaliziranja in pospeševanja
gibanja zračnih mas v reliefnih zožitvah zaledja Barkovelj že ugodna napoved za razvoj
termičnega vetra za jadranje uporabne moči (10–15 m/s). V kraškem zaledju in Koprskem
zalivu ostaja napovedana hitrost enaka napovedim v predhodnih terminih, lokalna okrepitev
vetra je predvidena le za območje Ajdovščine. Napoved za 8.00 uro (Slika 19 – NE06) kaže
rahel upad hitrosti v zalivu pod kraškim robom, napoved za širše zaledje pa ostaja praktično
nespremenjena. To kaže na prisotnost šibkih vetrov iz SV smeri, ki vplivajo na podaljšanje
okrepljenega jutranjega vetra v zalivu pred Barkovljami proti poldnevu.
Napovedi vetrovnih razmer v Postojni za celotni termin se ujemajo z izmerjenimi
razmerami na AMP Postojna. Potrjujejo se ugotovitve, da se Postojna zaradi lege za Visokim
kraškim robom nahaja na robu območja, ki aktivno sodeluje v procesu razvoja okrepljenega
jutranjega termičnega vetra v obalnem predelu pod kraškim robom. Napovedi in meritve
hitrosti vetra v Postojni tako kažejo, da se že ob majhnih relativnih spremembah v hitrosti
vetra lahko razvije ob obali veter veliko večjih hitrosti.
Napovedi za vse štiri časovne termine ustrezajo dejanskim izmerjenim urnim hitrostim
in smerem vetra na v raziskavo vključenih meteoroloških postajah (Grafikoni 6–8).
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Slika 19: Napoved vetra meteorološkega modela ALADIN/SI – DADA, 01.–02. 06. 2002
Vir: ARSO, 2006

2. Primer
Podobne razmere so se razvile tudi 21. 06. 2003, ko je bilo jadranje na deski v zalivu
pred Barkovljami možno v jutranjih urah in zgodnjem dopoldnevu. Povprečna hitrost vetra v
zalivu se je po oceni gibala med 12 in 16 m/s, maksimalno 18 m/s.
Polje zračnega pritiska nad Evropo (Slika 20) kaže podobno razporeditev zračnega
pritiska kot v prejšnjem primeru. Iznad SZ Evrope se nad naše kraje širi območje visokega
zračnega pritiska. Stabilno anticiklonalno vreme z značilnim gibanjem zraka povzroča nad
Slovenijo rahle višinske severne ali severovzhodne vetrove. To pripomore ob jasni noči h
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gibanju zračnih mas s kopnega proti morju kot posledica nočnega kopičenja hladnega zraka
na kraški planoti ter toplega zraka nad poleti in jeseni ogretim morjem.

Slika 20: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 21. 06. 2003
Vir: NOAA-CIRES, 2006

Stabilno in lepo poletno vreme je razvidno tudi iz poteka temperature zraka v Briščikih
in pomolu ''F. Bandiera'' (Grafikon 9), z značilno višjimi temperaturami zalednega območja v
popoldanskem času ter izrazitim padcem temperature v nočnih urah. Največja temperaturna
razlika nastopi ob 1.00 in znaša 6,9°C. Proti jutru se postopoma zmanjšuje in se ob 11.00
izenači s temperaturo zraka na morju. V nadaljevanju dneva temperaturi na morju in v zaledju
skladno naraščata, v popoldanskem času (16.00) pa se temperatura ob obali neobičajno hitro
zniža za 4,3°C, kar kaže na razvoj močnejšega maestrala ali manjše nevihte (Grafikon 10).
Razlika med temperaturo morja in zraka ob obali je v povprečju 6°C, kar je običajno za
začetek poletja.
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Grafikon 9: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
20.–21. 06. 2003
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Vetrovne razmere v obalnem predelu, ko se vzpostavi obalna zračna cirkulacija, kaže
grafikon 10.
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Grafikon 10: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper, 20.–21. 06. 2003

Popoldanski maestral (povprečna hitrost od 3 do 4 m/s) proti večeru skladno s potekom
temperature ozračja nad morjem in zaledjem slabi in se v večernih urah obrne v veter iz SV
smeri. Veter se na pomolu ''F. Bandiera'' skoraj umiri, zato tudi smer precej niha. Proti jutru se
začne hitrost vetra zaradi jutranje obalne zračne cirkulacije na obeh obalnih predelih
povečevati. Na pomolu ''F. Bandiera'' doseže maksimalno hitrost (8,8 m/s) ob 7.00 zjutraj, ko
piha jutranji termični veter. V naslednjih dveh urah se nočna komponenta obalne zračne
cirkulacije zaključuje, veter počasi upada, vendar se v dopoldanskih urah spet nekoliko okrepi
zaradi vpliva šibke burje iz zaledja. To potrjujejo tudi meritve vetra v Postojni in predvsem
Ajdovščini (Grafikon 11). Hitrost vetra, ocenjena med jadranjem v zalivu pred Barkovljami,
je bila tudi v tem primeru večja kot na pomolu ''F. Bandiera'' in se je gibala med 12 in 16 m/s,
maksimalno do 18 m/s. To potrjuje prejšnje ugotovitve o dodatnem povečevanju moči vetra
(v povprečju za več kot 4 m/s) zaradi doline v zaledju Barkovelj. Hitrost burina v Kopru pa je
kot običajno (zaradi nižjega reliefa v zaledju) v povprečju 4 m/s manjša kot na pomolu ''F.
Bandiera''. Veter se tudi v Kopru zaradi vpliva burje podaljša do zgodnjega popoldneva. Po
krajšem zatišju se smer vetra na celotnem obalnem območju spremeni v zahodnik, hitrost pa
se poveča bolj kot pri običajnem maestralu. Tudi v tem primeru je opazen kasnejši razvoj
popoldanskega vetra zaradi podaljšanja jutranjega vetra zaradi burje.
Vetrovne razmere v širšem kraškem zaledju (Grafikon 11) kažejo na podoben potek
hitrosti in smeri vetra preko dneva kot v prejšnjem primeru.
Tako v Ajdovščini kot tudi Postojni so dan prej prevladovali vetrovi iz Z smeri, hitrost
vetra se je gibala okrog 2 m/s. V večernih urah se veter kot običajno umiri, proti jutru pa se
hitrost zopet naraste na 2 m/s in zavzame smer SV oziroma V. V Postojni se nato čez dan
ohranjata konstantna smer in hitrost, za razliko od Ajdovščine, kjer se v poznem dopoldnevu
hitrost vetra (šibka burja) poveča proti 4 m/s in se proti popoldnevu skoraj umiri. Šibek veter
iz VSV smeri v dopoldanskem času, ki je opazen v Postojni, bolj izrazit pa v Ajdovščini, se
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odraža v vetrovnih razmerah na obalnem območju. Obalna zračna cirkulacija se v jutranjih
urah ne zaključi in obrne v maestral, kot je običajno, temveč se veter zaradi vpliva šibke burje
v zaledju ohrani vse do poldneva.
Vetrovne razmere v Zgoniku so podobne razmeram v Ajdovščini in Postojni, le hitrosti
vetra so predvsem v poznem jutru in dopoldnevu, ko se razvije šibka burja v zaledju, večje.
Primerjava Zgonika z obalnimi predeli (Grafikon 12) kaže, da so v tem delu dneva hitrosti ob
morju še precej večje, smer vetra pa je enaka.
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Grafikon 11: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 20.–21. 06. 2003
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Grafikon 12: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 20.–21. 06. 2003
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Za obravnavani datum sem imela na voljo tudi terminske podatke o vetrovnih razmerah
na oceanografski boji PALOMA, in sicer za 14.00 in 21.00 prejšnjega dne ter 7.00 in 14.00
obravnavanega dne. Smeri in hitrosti vetra v sredini Tržaškega zaliva so zbrane v
preglednici 6.
Preglednica 6: Smeri in hitrosti vetra na oceanografski boji PALOMA, 20.–21. 06. 2003
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Tudi podatki o smeri in hitrosti vetra na boji PALOMA kažejo na popoldanski maestral
v dnevu pred razvojem okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami.
Meritve ob 21.00 kažejo, da proti večeru hitrost vetra upada, smer pa se obrača proti severu
(sledi gibanju sonca). Burin v jutranjih urah sega tudi do sredine Tržaškega zaliva, kar
potrjuje meritev ob 7.00. Smer se ujema s smerjo vetra na pomolu ''F. Bandiera'', hitrost pa je
nekoliko manjša. V popoldanskih urah se po meritvah veter ponovno obrne v maestral, ki se
razvije nekoliko prej kot ob obali Tržaškega zaliva.
Meteorološki model DADA za obravnavano obdobje (Slika 21) napoveduje skoraj
povsem enake vetrovne razmere v Tržaškem zalivu in kraškem zaledju kot v prejšnjem
primeru (Slika 19), ko se je v zalivu pred Barkovljami prav tako razvil okrepljen jutranji
termični veter.
Razvidno je vzpostavljanje ugodnih pogojev za razvoj okrepljenega jutranjega
termičnega vetra s postopnim razvojem šibkega pretoka zračnih mas iz smeri SV nad širšim
območjem (Slika 21 – PE21 in Slika 21 – SO00). Za 2.00 je napoved za celotni predel pod
kraškim robom 2,5 m/s, v ožjem predelu pred Barkovljami pa 5 m/s. Ob 5.00 zjutraj je zaradi
dodatnega vpliva reliefa pred Barkovljami lokalna napoved vetra že 10 m/s. V zaledju je bilo
po napovedih v nočnih urah in proti jutru pričakovati majhno povečevanje hitrosti vetra iz SV
smeri, izjema so le predeli tik za kraškim robom in bolj izpostavljena mesta pod Visokim
kraškim robom.
V jutranjih urah (Slika 21 – SO06), ko moč termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami
počasi upada, je v kraškem zaledju napovedana okrepitev SV vetra, ki vpliva, da se okrepljen
jutranji termični veter ne prekine, temveč se nadaljuje proti poldnevu zaradi povečanega
dotoka zračnih mas iz SV smeri (Grafikon 11 in 12). Več vetra iz SV smeri je lepo razvidno iz
napovedi SO06 (Slika 21), ko se območje večje hitrosti vetra razširi na celotno obalno
območje pod kraškim robom in tudi dlje proti sredini Tržaškega zaliva. Pri manjšem dotoku
zračnih mas iz SV (Slika 21 – SO03) pa se okrepljen veter razvije izključno v ozkem predelu
pred Barkovljami, kjer je dodatno povečevanje hitrosti termičnega vetra pričakovati tudi
zaradi pospeševanja zračnih mas po dolini ''Rio Bovedo''.
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Slika 21: Napoved vetra meteorološkega modela ALADIN/SI – DADA, 20.–21. 06. 2003
Vir: ARSO, 2006

Oba primera napovedi vetrovnih razmer ob stabilni vremenski situaciji se popolnoma
uresničita, kar potrjujejo meritve dejanskih smeri in hitrosti vetrov na meteoroloških postajah.
Predstavljeni dnevi z obalno zračno cirkulacijo in šibko burjo v zaledju, ki nastopijo ob
stabilni vremenski situaciji, so po analizi vetrovnih razmer za izbrane dni najpogostejši
primeri razvoja okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami,
primernega za jadranje. V vseh primerih je ob obali vladala v predhodnih popoldnevih tipična
dnevna komponenta obalne zračne cirkulacije ter v zaledju veter iz Z smeri, proti večeru pa je
veter ponehal. V jutranjih urah, ko se ob obali razvije veter s kopnega ter v zaledju šibka
burja, pa se pojavijo bistvene razlike v hitrosti vetra med izbranimi meteorološkimi postajami.
Pri tem najbolj izstopa hitrost vetra na pomolu ''F. Bandiera'' kot posledica že predstavljene in
značilne reliefne izoblikovanosti površja v zaledju. Hitrosti vetra v zgodnjem jutru so večje,
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poleg tega pa se za jadranje primerne razmere v zalivu zaradi šibke burje v zaledju podaljšajo
tudi do poldneva.
3. IZRAZIT JUTRANJI TERMIČNI VETER OB ZMERNI BURJI V ZALEDJU
Razmere so se razvile v pozni jeseni (30. 10. 1999), ko so v splošnem pogoji za razvoj
jutranjega termičnega vetra ob obali zelo ugodne. Po oceni se je v jutranjih urah povprečna
hitrost vetra v zalivu pred Barkovljami gibala med 12 in 15 m/s, maksimalno 17 m/s.
Slika 22 kaže, da so naši kraji še vedno pod vplivom visokega zračnega pritiska z
majhnim gradientom pritiska, kar omogoča razvoj termičnih vetrov. V primerjavi s prejšnjimi
situacijami, ko je bilo jedro anticiklona nad severozahodno Evropo, je v tem primeru že
pomaknjeno proti vzhodu, zato nad našimi kraji pihajo rahli vzhodni vetrovi.

Slika 22: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 30. 10. 1999
Vir: NOAA-CIRES, 2006

Potek temperature zraka v Briščikih in pomolu ''F. Bandiera'' (Grafikon 13) kaže na
stabilne vremenske razmere. Kljub krajšemu dnevu in manjšemu segrevanju površja s strani
sonca temperatura zraka v zaledju čez dan doseže temperaturo zraka na morju. V primerjavi s
prej obravnavanimi dnevi je temperaturna razlika bolj konstantna.
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Grafikon 13: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
29.–30. 10. 1999
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Za obravnavani dan ni bilo možno izvesti primerjave vetrovnih razmer med pomolom
''F. Bandiera'' in Koprom (Grafikon 14), ker na postaji v Kopru za to obdobje ni razpoložljivih
podatkov o vetru.

Ura

smer vetra - pomol F. Bandiera

Grafikon 14: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'', 29.–30. 10. 1999

Po poteku smeri vetra na pomolu ''F. Bandiera'' je razvidno, da gre za stabilno
vremensko situacijo z razvojem obalne zračne cirkulacije. Izmenjujejo se šibek popoldanski
maestral, okrepljen burin ter ponoven prehod v maestral. Obalna zračna cirkulacija s
šibkejšim maestralom ter močnejšim in dlje časa trajajočim burinom je značilna za jesenski in
zimski čas. Za razliko od prejšnjih primerov, ko se je burin okrepil proti jutru, obravnavana
situacija kaže na hiter razvoj okrepljenega vetra, pri čemer že ob 23.00 doseže hitrost
8 m/s. Velika hitrost se ohranja prek noči in vse do jutranjih ur. Na razvoj izrazitega
termičnega vetra vplivajo zmerni vetrovi iz SV smeri v širšem kraškem zaledju, kar potrjujeta
grafikona 15 in 16.
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V primerjavi s prejšnjimi dnevi meritve v Postojni kažejo na bolj konstantno hitrost
(2 m/s) in smer vetra iz SV smeri. Podobne razmere se ohranjajo ves dan. Več vetra iz V
smeri kot v prejšnjih primerih kažejo tudi meritve v Ajdovščini, izrazito pa se hitrost poveča
ponoči, ko doseže skoraj 8 m/s. V obdobju največje hitrosti vetra v Ajdovščini se okrepi tudi
nočna obalna cirkulacija, kar kažejo meritve vetra na pomolu ''F. Bandiera''. Sočasno
povečevanje hitrosti vetra potrjuje pomemben vpliv gibanja zračnih mas nad širšim kraškim
zaledjem na večjo moč termičnega vetra v predelu Tržaškega zaliva pod kraškim robom.
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Grafikon 15: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 29.–30. 10. 1999
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Grafikon 16: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 29.–30. 10. 1999
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Razmere v Zgoniku v nočnem in jutranjem času prav tako kažejo na izdatnejše gibanje
zračnih mas iz smeri SV nad širšim območjem. Rahel popoldanski veter se proti večeru precej
okrepi in prek celotne noči ohrani večjo hitrost kot običajno ob stabilni vremenski situaciji, ko
se ob obali razvije značilna zračna cirkulacija. Neposreden vpliv vetrovnih razmer za kraškim
robom na razmere v zalivu se pokažejo tudi v času okrog ene ure ponoči, ko se nenadni upad
hitrosti vetra v Zgoniku pokaže v hitrosti vetra ob obali.
Izmerjene hitrosti vetra na pomolu ''F. Bandiera'' ustrezajo tudi oceni hitrosti vetra v
zalivu pred Barkovljami (14–15 m/s, maksimalno 17 m/s), pri čemer na večjo hitrost dodatno
vpliva pospeševanje zračnih mas zaradi izoblikovanosti zaledja Barkovelj.
6.2.2 Primer prekinjene nočne komponente obalne zračne cirkulacije

V nadaljevanju je predstavljen primer za 19. 07. 2003, ko jutranji termični veter v zalivu
pred Barkovljami kljub ugodnim vremenskim razmeram prejšnji dan ni dosegel za jadranje
primerne moči. Po ocenah je bila v jutranjih urah hitrost vetra v zalivu med 2 in 5 m/s.
Razporeditev zračnega pritiska (Slika 23) kaže, da je nad srednjo Evropo območje
visokega zračnega pritiska. Na podlagi položajev baričnih tvorb nad Evropo in gostote izobar
nad našimi kraji je moč pričakovati ugodne razmere za razvoj termičnih vetrov.

Slika 23: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 19. 07. 2003
Vir: NOAA-CIRES, 2006

Potek temperature zraka v Briščikih in pomolu ''F. Bandiera'' ter temperaturo morja kaže
grafikon 17. Razvidno je značilno gibanje temperature zraka med dnevom in nočjo v kraškem
zaledju, ki nastane v poletnih mesecih ob stabilni vremenski situaciji, ko se razvije termični
veter. Temperatura zraka na kraškem robu je v nočnem času nižja za približno 6ºC v
primerjavi z obalnim predelom.
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Grafikon 17: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
18.–19. 07. 2003
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Iz poteka smeri in hitrosti vetra, izmerjenih na pomolu ''F. Bandiera'' in Kopru
(Grafikon 18), je razviden prehod iz dokaj izrazitega maestrala dan prej na šibkejši veter iz V
smeri. Smer vetra se v Kopru ohrani vse do dopoldneva, medtem ko se v okolici Trsta ob 3.00
zjutraj začne štiriurno obdobje vetra pretežno J smeri, ki ključno vpliva na prekinitev nočne
komponente obalne zračne cirkulacije. Proti jutru veter spet zavzame smer SV, v nadaljevanju
dneva pa se na obeh obalnih območjih razvije konstanten maestral.

Ura

Grafikon 18: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper, 18.–19. 07. 2003

Iz analize meteoroloških parametrov (Grafikon 17 in 18) lahko sklepam o vzrokih za
razvoj vetra neuporabne moči, ki jo potrjuje tudi ocena dejanskega vetra v zalivu. Po oceni se
je v tem času razvil veter hitrosti med 2 in 5 m/s. Meritve na pomolu ''F. Bandiera'' kažejo
motnjo v značilnem poteku burina, ki jo predstavlja štiriurno obdobje vetra iz J smeri v
nočnem času. Prisotnost šibkega J vetra v ožjem predelu Tržaškega zaliva se kaže tudi na
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poteku temperature zraka za kraškim robom (Briščiki), ki v tem obdobju neobičajno nekoliko
poraste. Iz potekov temperatur lahko pričakujemo razvoj termičnega vetra, ki pa zaradi
motnje v nastajanju različno ogretih zračnih mas ne bi imel pričakovane moči ali pa bi bilo
vsaj trajanje izmenjave zračnih mas omejeno zaradi manjše količine hladnega zraka za
kraškim robom.
Rahla tendenca spremembe smeri vetra proti JV smeri v nočnem času je opazna tudi na
AMP Koper, čeprav je bistveno manj izrazita kot na pomolu ''F. Bandiera''.
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Meritve v Postojni in Ajdovščini kažejo (Grafikon 19), da v širšem zaledju Krasa,
predvsem v nočnem delu, vlada praktično brezvetrje. Podatek o smeri vetra je zato v tem
obdobju neobjektiven. V zaledju torej ni gibanja zračnih mas iz smeri SV, ki bi po
pričakovanjih okrepile jutranji termični veter v zalivu pred Barkovljami. Dopoldne na obeh
območjih zapiha rahel veter iz SV smeri, ki se ohrani do poznega popoldneva.
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Grafikon 19: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 18.–19. 07. 2003

Po ugotovitvah iz prejšnjih analiz vetrovne razmere v Zgoniku (Grafikon 20) ob
vzpostavitvi obalne zračne cirkulacije sovpadajo z razmerami v obalnem predelu. Tudi v tem
primeru so v popoldanskem času smeri vetra obalnega območja in Zgonika podobne, v
nočnem času pa se neobičajna smer vetra iz J smeri, ki nastane v zalivu, ne odraža v
višjeležečem zaledju. V nočnem času v Zgoniku tako kot običajno piha veter iz SV smeri, s
hitrostjo do 5 m/s.
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Grafikon 20: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 18–19. 07. 2003

Meritve smeri in hitrosti vetra na oceanografski boji PALOMA, prikazane v preglednici
7, kažejo v prejšnjem popoldnevu na maestral. V večernih urah pa je pihal veter iz JV smeri,
hitrost je upadla. Ob 7.00 v sredini Tržaškega zaliva piha šibak veter iz SV smeri. Ko je v
zalivu pred Barkovljami pihal okrepljen jutranji termični veter, je bila tudi izmerjena hitrost
na boji PALOMA precej velika (6,1 m/s). V obravnavanem primeru prekinjene obalne zračne
cirkulacije pa vetrovne razmere tudi na boji ne kažejo pričakovane hitrosti vetra. V
popoldanskih urah se ponovno obrne v maestral, smer se ujema z vetrovnimi razmerami ob
obali (AMP ''F. Bandiera''), hitrost vetra pa je nekoliko večja.
Na podlagi razpoložljivih primerjav za primere obalne zračne cirkulacije so razvidne
nekoliko večje hitrosti maestrala in manjše hitrosti burina v sredini Tržaškega zaliva v
primerjavi z obalnim predelom.
Preglednica 7: Smeri in hitrosti vetra na oceanografski boji PALOMA, 18.–19. 07. 2003
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Napovedani močnejši vetrovi SV smeri v večernih urah (Slika 24 – PE21) kažejo na
nekoliko višje gradiente v zračnem pritisku na območju S Jadrana. Meritve dejanskih
vetrovnih razmer od 23.00 do 5.00, z izjemo Zgonika, pa v kraškem zaledju kažejo na precej
šibkejše vetrove, kot jih je predvidel model. Nekajurna vremenska motnja, opazna na pomolu
''F. Bandiera'' (Grafikon 18), ki je preprečila razvoj okrepljenega jutranjega termičnega vetra,
na napovedi meteorološkega modela DADA ni opazna. V primerjavi s prejšnjima napovedma
(Sliki 19 in 21) so vetrovne razmere v zaledju zelo podobne in kažejo na možen razvoj
jutranjega termičnega vetra. Model je za 5.00 zjutraj za zaliv pred Barkovljami predvidel
hitrost vetra 10 m/s, dejansko pa je zaradi kratkotrajne nočne spremembe smeri vetra v J do
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JZ hitrost znašala le 3 m/s. Vremenska motnja je bila le lokalnega značaja, zato je model ni
predvidel. Model DADA v tem primeru ne zagotavlja želene verjetnosti napovedi razvoja
jutranjega vetra uporabne moči za jadranje.

Slika 24: Napoved vetra meteorološkega modela ALADIN/SI – DADA, 18.–19. 07. 2003
Vir: ARSO, 2006

6.2.3 Mejni primer sočasnega vpliva zmerne burje in obalne zračne cirkulacije

Takšne razmere so nastopile 17.10.2001, ko je bilo jadranje na deski možno zjutraj in
dopoldne. Povprečna hitrost vetra v zalivu pred Barkovljami je po oceni znašala med 13 in
14 m/s, maksimalno 16 m/s.

66

P. Pagon: Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu

Razporeditev zračnega pritiska (Slika 25) kaže, da se področje Slovenije nahaja na robu
območja visokega zračnega pritiska. V primerjavi s predhodnimi primeri je opazna večja
gostota izobar nad našimi kraji, kar se odraža kot močnejši veter iz SV smeri. Dodatno na
vetrovne razmere vpliva neizrazito polje nizkega zračnega pritiska nad južnim Jadranom.

Slika 25: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 17. 10. 2001
Vir: NOAA-CIRES, 2006
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Grafikon 21: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
16.–17. 10. 2001

Temperatura zraka za kraškim robom (Briščiki) (Grafikon 21) ustrezno letnemu času in
večjemu vplivu dotoka hladnih zračnih mas iz SV ne preseže več temperature zraka ob obali
(pomol ''F. Bandiera''). V zalivu pod kraškim robom se zato ne razvije dnevna komponenta
obalne zračne cirkulacije, kar kaže tudi grafikon 22. V Kopru, kjer je zaradi nižjega zaledja po
pričakovanju vpliv burje manjši in temperatura zraka nad obalo višja, pa se v popoldanskem
času razvije maestral. Ponoči in zjutraj na obeh območjih piha veter iz pretežno V smeri.
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Večja razlika med območji nastane v hitrosti vetra, saj se v Kopru giblje v povprečju okrog
2 m/s, medtem ko se na pomolu ''F. Bandiera'' zjutraj in dopoldne razvije močnejši veter (do
8 m/s). Večja hitrost vetra v predelu pod kraškim robom je seštevek jutranjega termičnega
vetra, ki ga utemeljuje temperaturna razlika med višjeležečim kraškim robom in obalo, ter
bolj konstantne zmerne burje nad širšim območjem. Večji vpliv burje v zalivu pod kraškim
robom se kaže v lokalnem izostanku maestrala ter okrepljenem jutranjem vetru. To se potrjuje
tudi po pregledu vetrovnih razmer v širšem kraškem zaledju (Grafikon 23).
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Grafikon 22: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper, 16.–17. 10. 2001
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Grafikon 23: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 16.–17. 10. 2001
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Tekom celega obdobja opazovanja se kaže neposreden vpliv vetrovnih razmer v
Ajdovščini na razmere v zalivu pod kraškim robom. V popoldanskem času je v Ajdovščini
opaziti večjo hitrost vetra iz SV smeri, kar vpliva na izostanek maestrala v ožjem predelu
Tržaškega zaliva. Razlike pa so v jutranjem času, ko hitrost vetra v Ajdovščini upade na
okrog 2 m/s, v zalivu pa vseeno zapiha okrepljen termični veter. Okrog poldneva se hitrost
vetra v Ajdovščini poveča, zato se v zalivu skoraj ohranijo hitrosti vetra, ki jih je prej dosegal
okrepljen termični veter. Razmere v Postojni kažejo na stalen veter iz S oziroma SV smeri.
Konstantna in zmerna burja nad širšim zaledjem je lepo vidna tudi v rezultatih meritev
vetra v Zgoniku (Grafikon 24), kjer piha v trajanju celotnega termina burja s hitrostjo okrog
4 m/s.
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Grafikon 24: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 16.–17. 10. 2001

6.2.4 Vpliv močnejše burje na obalno zračno cirkulacijo

1. PREDHODNA BURJA PREPREČI RAZVOJ JUTRANJEGA TERMIČNEGA VETRA
Razmere so nastopile v spomladanskem času, 05.04.2003, ko je po oceni v zalivu pred
Barkovljami v zgodnjih jutranjih urah pihal veter od 12 do 16 m/s, maksimalno 18 m/s.
Makrovremenska situacija za obravnavano obdobje (Slika 26) z večjo gostoto baričnih
tvorb nad Evropo kaže na bolj pestro vremensko dogajanje. Območje nizkega zračnega
pritiska se je umaknilo iznad naših krajev proti vzhodu. V prejšnjem dnevu so bili naši kraji
pod vplivom ciklona, z večjo gostoto izobar, zaradi česar so pihali izrazitejši vetrovi. Ob
situacijah, ko je ciklonsko območje nad Sredozemljem, nad srednjo oziroma severno Evropo
pa območje višjega zračnega pritiska, pihajo nad našim območjem vetrovi iz SV smeri, torej
burja. V jutru obravnavanega dne se nad naše kraje že širi greben visokega zračnega pritiska s
stabilnim vremenom.
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Pregled dejanskih vetrovnih razmer na obravnavanem območju, podan v nadaljevanju
analize, potrjuje prikazano vremensko situacijo ob prisotnosti burje v predhodnem dnevu, ki
postopoma slabi. Čez nekaj ur pa se že vzpostavi obalna zračna cirkulacija.

Slika 26: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 05. 04. 2003
Vir: NOAA-CIRES, 2006

Potek temperature zraka na pomolu ''F. Bandiera'' in predvsem Briščikih (Grafikon 25)
kaže, da se temperature v zaledju prejšnji dan ne dvignejo nad temperaturo ob obali.
Temperaturna razlika je zaradi prisotnosti hladnejših SV do V vetrov nad širšim območjem
(Grafikon 26 in 27) manjša. V naslednjem popoldnevu, ko se vzpostavi stabilna vremenska
situacija, pa temperatura v Briščikih preseže temperaturo zraka ob obali, kot je značilno ob
nastanku obalne zračne cirkulacije v tem letnem času.
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Grafikon 25: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
04.–05. 04. 2003
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Grafikon 26 kaže na razmeroma močno burjo v popoldanskem času tako v okolici Trsta,
kjer znaša srednja vrednost približno 14 m/s, kot tudi v Koprskem zalivu, kjer je nekoliko
šibkejša in znaša srednja vrednost 9 m/s. Moč burje postopoma upada, vendar v zgodnjem
jutru pod kraškim robom še vedno dosega hitrosti, primerne za jadranje na deski. V istem
času so hitrosti vetra v Kopru le še okrog 4 m/s. Dopoldne se veter umiri in hitro se vzpostavi
dnevna komponenta obalne zračne cirkulacije. Izrazit veter v prejšnjem popoldnevu in
nočnem času prepreči ustvarjanje značilnih razmer za razvoj jutranjega termičnega vetra.
Veter, ki se ohrani pod kraškim robom v zgodnjem jutru (od 2.00 do 6.00), je najverjetneje
posledica seštevkov vpliva umirjajoče se burje iz širšega zaledja in lokalnega stekanja
hladnejših zračnih mas proti zalivu. Primerne hitrosti dosega predvsem v sunkih (do 18 m/s),
in še to le v ožjem predelu Tržaškega zaliva, pod strmim kraškim robom.
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Grafikon 26: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper, 04.–05. 04. 2003

Pregled vetrovnih razmer v širšem zaledju (Grafikon 27) kaže v predhodnem dnevu na
prisotnost močnejšega vetra iz SV oziroma V smeri, kot v primerih, ko se je v zalivu pred
Barkovljami razvil značilen jutranji termični veter. Hitrost vetra je zlasti velika v Ajdovščini,
medtem ko se v Postojni giblje okrog 2 m/s. Ponoči začne hitrost vetra upadati, zjutraj pa se
vzpostavijo stabilne razmere, ki se kažejo v Ajdovščini kot veter iz Z smeri, v Postojni pa iz
SV smeri. V tem času se ob obali razvije maestral.
Večja hitrost vetra iz SV smeri v Zgoniku v začetnem intervalu opazovanja (Grafikon
28) negativno vpliva na ustvarjanje dveh različno ogretih mas med obalnimi predeli in
zaledjem, s tem pa izostane eden izmed pogojev za značilen jutranji termični veter v zalivu.
Vetrovne razmere kažejo tudi neposredno povezavo z razmerami v Ajdovščini. Hitrost burje v
Zgoniku je v povprečju 2–3 m/s večja od hitrosti v Ajdovščini. Povezava med razmerami v
Zgoniku in Ajdovščini se potrdi tudi v jutranjih urah (7.00–9.00), ko se po krajšem zatišju
hitrost burje na obeh postajah spet poveča. V tem času se po meritvah na pomolu ''F.
Bandiera'' v zalivu že ustvarjajo razmere za maestral. Gibanje zračnih mas v smeri burje, ki je
v Zgoniku med 6.00 in 8.00 še opazno, zato le delno vpliva na vetrovne razmere v zalivu.
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Grafikon 27: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 04.–05. 04. 2003
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Grafikon 28: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 04.–05. 04. 2003

Napoved horizontalnega vetra, izdelana z meteorološkim modelom DADA, kaže
slika 27. Za prvi del noči (Slika 27 – PE21) je za območje Visokega kraškega roba
napovedana hitrost vetra 7,5–10 m/s. Na širšem območju Krasa je napovedana hitrost vetra
nekoliko manjša (v povprečju 5 m/s), po napovedi pa naj bi se na kraškem robu znova
povečala na 7,5 do 10 m/s. V Tržaškem zalivu je znotraj značilnega vetrnega stržena burje
(označuje ga izotaha z napovedano hitrostjo 8 m/s) na dveh območjih predvidena lokalna
okrepitev burje, in sicer v ozkem pasu JZ od Pirana in tik pod kraškim robom. Izmerjene urne
vrednosti smeri in hitrosti vetra (Grafikoni 26 do 28) potrjujejo napovedi. Za drugi del noči
(Slika 27 – SO00) napovedi kažejo zožanje območja z močnejšim vetrom v Tržaškem zalivu,
še vedno pa je napovedana lokalna okrepitev vetra pred Barkovljami. Proti jutru (Slika 27 –
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SO03 in SO06) se hitrost vetra tako v kraškem zaledju kot Tržaškem zalivu še naprej
zmanjšuje. Za ožje območje pred Barkovljami ostaja napovedana hitrost vetra še vedno večja
od ostalih predelov Tržaškega zaliva. Napovedi za vse štiri časovne termine ustrezajo
dejanskim izmerjenim hitrostim in smerem vetra na meteoroloških postajah, vključenih v
raziskavo.
V primerjavi s situacijami razvoja okrepljenega jutranjega termičnega vetra, ko so
napovedane hitrosti vetra v Tržaškem zalivu v povprečju od 5 m/s do 7,5 m/s, z izrazito
lokalno okrepitvijo pred Barkovljami (10 m/s in več), je pri zmerni burji napovedana večja
razsežnost vetrovnega polja (vetrni stržen) z večjimi hitrostmi vetra. Lokalna okrepitev pred
Barkovljami še vedno izstopa. V kraškem zaledju je v primeru razvoja jutranjega termičnega
vetra hitrost vetra 2,5 m/s do maksimalno 5 m/s, pri zmerni burji pa je prevetrenost
enakomernejša, napovedane hitrosti vetra so večje (od 5 do 7,5 m/s).

Slika 27: Napoved vetra meteorološkega modela ALADIN/SI – DADA, 04.–05. 04. 2003
Vir: ARSO, 2006

73

P. Pagon: Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu

2. PREKINITEV OBALNE ZRAČNE CIRKULACIJE ZARADI IZRAZITE BURJE
Za razliko od prej obravnavanega primera je v tej situaciji, ki se je razvila 21. 04. 2002,
močna burja prekinila dnevno komponento obalne zračne cirkulacije in preprečila tudi
nastanek nočne komponente. V evidenci jadralskih dni je bila v tem primeru na razpolago
ocena vetra za popoldanski čas, burja pa je že pred tem nenadoma ponehala.
Iz polja zračnega pritiska na sliki 28 je za obravnavani termin razvidno obsežno
območje visokega zračnega pritiska nad večjim delom Evrope. Razmere so ugodne za razvoj
termičnih vetrov. Nad Sredozemljem pa se v tem času izoblikuje plitev ciklon, ki ključno
vpliva na vreme pri nas. Zaradi omenjene lege in značilne smeri gibanja zračnih mas v
ciklonih zapiha nad obravnavanim območjem kratkotrajen veter iz SV smeri (burja), ki
prekine obalno zračno cirkulacijo.

Slika 28: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 21. 04. 2002
Vir: NOAA-CIRES, 2006

Na predhodno stabilno vremensko situacijo in dnevno obalno zračno cirkulacijo kaže
višja dnevna temperatura v zaledju kot ob obali (Grafikon 29). To potrjujejo tudi vetrovne
razmere tako v Trstu kot tudi Kopru (Grafikon 30). Zgodnjo prekinitev obalne zračne
cirkulacije kaže nenaden padec temperature zraka za kraškim robom. Takoj za tem pod
kraškim robom zapiha močan veter iz SV smeri, medtem ko se v Kopru ohranijo razmere z
maestralom dve uri dlje in šele nato veter preide v SV smer. Po meritvah na pomolu
''F. Bandiera'' se močna burja s povprečno hitrostjo nad 14 m/s ohrani vse do poldneva
naslednjega dne. V Kopru doseže največje hitrosti šele nekaj ur kasneje in prav tako
postopoma poneha do 12.00. Vpliv močne burje na temperature zraka kaže konstantna
temperaturna razlika med obalnim in zalednim območjem, ko pa se veter poleže, temperatura
na obeh območjih izrazito poraste. Močna burja tako prepreči razvoj jutranje obalne zračne
cirkulacije.
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Grafikon 29: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
20.–21. 04. 2002
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Grafikon 30: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper, 20.–21. 04. 2002

Vetrovne razmere v zaledju (Grafikon 31 in 32) se neposredno odražajo v obalnih
predelih. Veter iz SV smeri je tako v Ajdovščini (6 m/s) kot Zgoniku (8 m/s) v obravnavanem
primeru dosegel največje hitrosti. V Postojni pa je hitrost vetra konstantno le okrog 2 m/s. Na
podlagi primerjave vseh do sedaj obravnavanih situacij lahko zaključim, da hitrost vetra v
Postojni, v primerjavi z Ajdovščino, ni tako primeren pokazatelj dejanskih vetrovnih razmer v
zalivu pod kraškim robom, medtem ko smer vetra ustreza smeri vetra v zalivu. To še posebno
velja za primere, ko je glavni vzrok nastanka burje temperaturna razlika med različno
ogretima zračnima masama na obeh straneh dinarske pregrade.
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Grafikon 31: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 20.–21. 04. 2002
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Grafikon 32: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 20.–21. 04. 2002

Meteorološki model DADA (Slika 29) kaže primer napovedi močne burje. V prvem
delu noči (Slika 29 – SO21 in SO00) je napovedana postopna širitev polja okrepljenega vetra
iz širšega območja pod kraškim robom proti sredini Tržaškega zaliva in oblikovanje
značilnega vetrnega stržena. V tem obdobju so pod kraškim robom napovedane hitrosti vetra
do 15 m/s, kar ustreza izmerjenim vrednostim na postaji pomol ''F. Bandiera''. Za drugi del
noči (Slika 29 – SO03) je model predvidel majhen splošen upad hitrosti vetra in zmanjšanje
območja največje hitrosti vetra pod kraškim robom. Proti jutru (Slika 29 – SO06) se po
napovedih predvsem v širšem območju pod kraškim robom hitrost vetra spet nekoliko poveča.
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Bistvena razlika med situacijama, ko je za obravnavano območje napovedana zmerna
(Slika 27) oziroma močna (Slika 29) burja, je poleg splošno večjih hitrosti vetra v kraškem
zaledju v primeru močne burje tudi v tem, da je večja hitrost vetra napovedana na širšem
območju pod kraškim robom, medtem ko je v primeru zmerne burje napovedana največja
hitrost izrazito lokalnega značaja oziroma omejena le na ožje območje pred Barkovljami.

Slika 29: Napoved vetra meteorološkega modela ALADIN/SI – DADA, 20.–21. 04. 2002
Vir: ARSO, 2006

3. KONSTANTNA ZMERNA BURJA PREPREČI RAZVOJ OBALNE ZRAČNE CIRKULACIJE
V naslednjem primeru niso bili izpolnjeni pogoji za nastanek obalne zračne cirkulacije
zaradi dlje časa trajajoče in konstantne burje, ki se je razvila v pozni jeseni, 12.10.2002. Po
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oceni se je takrat v popoldanskih urah povprečna hitrost vetra v zalivu pred Barkovljami
gibala med 12 in 14 m/s ter maksimalno do 15 m/s.
Razporeditev polja zračnega pritiska (Slika 30) kaže, da je izrazito področje nizkega
pritiska nad Sredozemljem, nad Skandinavijo pa področje visokega zračnega pritiska. Naši
kraji so pod vplivom ciklonskega območja, in ker so smeri vetrov približno tangencialno na
izobare, pri nas ob taki situaciji pihajo vetrovi iz SV smeri.

Slika 30: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 12. 10. 2002
Vir: NOAA-CIRES, 2006

V primerjavi s prejšnjimi analizami tu izstopa predvsem potek temperature zraka na
obravnavanem območju. Grafikon 33 kaže konstantno temperaturno razliko med obalnimi in
zalednimi predeli, kar je posledica enakomerne prevetrenosti območja s hladnejšimi vetrovi iz
SV smeri. Ustrezno temu in letnemu času je temperatura morja višja.
35
pomol F. Bandiera
Briščiki
temperaturna razlika
temperatura morja

Temperatura (°C)

30
25
20
15
10
5

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

9:00

10:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

0

Ura

Grafikon 33: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
11.–12. 10. 2002
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Vetrovne razmere na grafikonu 34 kažejo dokaj konstantne zmerne vetrove iz SV smeri.
Pri takih pogojih veter v Koprskem zalivu ni razvil dovolj velike hitrosti za jadranje, medtem
ko se v predelu pod kraškim robom zaradi reliefa v nočnih in popoldanskih urah razvije
lokalno okrepljena burja.
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Grafikon 34: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Koper, 11.-12. 10. 2002
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Tudi v tem primeru se vetrovne razmere v zaledju odražajo na obalnem območju, kar
kažeta grafikona 35 in 36. To je lepo vidno od 6.00 do 10.00 zjutraj, ko moč burje tako v
Ajdovščini, Postojni, Kopru in na pomolu ''F. Bandiera'' kot deloma tudi v Zgoniku za kratek
čas upade, smer pa se spremeni.

Ura

Grafikon 35: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 11.–12. 10. 2002
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Grafikon 36: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 11.–12. 10. 2002

Podane primerjave kažejo, da močnejši in stalen veter nad širšim območjem, kot v tem
primeru iz SV smeri, onemogoči razvoj lokalnih termičnih vetrov.
Meritve smeri in hitrosti vetra na oceanografski boji PALOMA (Preglednica 8) kažejo
na stalno prisotnost vetrov iz SV smeri. Hitrosti vetra so v vseh štirih navedenih urah večje od
hitrosti vetra ob obali Tržaškega zaliva za vsaj 2 m/s. V primerih, ko se je v zalivu pred
Barkovljami razvil termični veter, pa je bila hitrost vetra iz SV smeri v sredini Tržaškega
zaliva manjša kot ob obali.
Preglednica 8: Smeri in hitrosti vetra na oceanografski boji PALOMA, 11.–12. 10. 2002
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6.2.5 Neugodne vremenske razmere za razvoj obalne zračne cirkulacije

Predstavljena situacija je nastopila 01.10.1999, jutranji termični veter se zaradi
neugodnih vremenskih razmer ni razvil. Po oceni jutranje jadranje v zalivu zaradi prešibkega
vetra ni bilo možno.
Makrovremenska situacija (Slika 31) kaže širitev grebena visokega zračnega pritiska
nad Sredozemlje in dlje proti srednji Evropi. Nad Jadranom se je v tem času oblikovalo plitvo
območje nižjega zračnega pritiska, ki povzroči spremenljivo vremensko situacijo nad našimi
kraji z vetrovi iz JV smeri. Manjša depresija nad Jadranom je preprečila vzpostavitev ugodnih
razmer za nastanek termičnih vetrov. Glede na položaj baričnih tvorb nad Evropo se v
naslednjih dneh lahko pričakuje širitev območja visokega zračnega pritiska nad osrednjo
Evropo in s tem ugodne razmere za nastanek termičnih vetrov.
80

P. Pagon: Jutranji termični veter v Barkovljah pri Trstu

Slika 31: Polje zračnega pritiska nad Evropo, 01. 10. 1999
Vir: NOAA-CIRES, 2006

Potek temperature zraka na pomolu ''F. Bandiera'' in v Briščikih kaže značilne
temperaturne razlike v korist pomola ''F. Bandiera'' (Grafikon 37), ob tem, da temperatura v
Briščikih v popoldanskem času ne preseže temperature zraka na morju. To kaže na nestabilno
vremensko situacijo, zaradi česar se tudi maestral ne razvije (Grafikon 38). V zalivu se
popoldne razvije dokaj močan veter iz JZ smeri, zvečer in ponoči pa piha iz JV smeri.
Spremenljiva smer vetra je posledica plitve depresije nad Jadranom (Slika 31). Med 3.00 in
4.00 nastopi nenaden padec temperature kot posledica vremenske motnje. Vzrok hitre
spremembe temperature je nenadna sprememba smeri in povečanje hitrosti vetra, iz česar
lahko sklepam, da se je razvila nočna nevihta. Po motnji se vremenske razmere stabilizirajo in
razvije se zakasnjena dnevna komponenta obalne cirkulacije (ob 15.00). Meritev za
meteorološko postajo Koper za izbrani termin ni bilo na voljo.
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Grafikon 37: Temperatura zraka na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Briščiki ter temperatura morja,
30.9.–1. 10. 1999
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Grafikon 38: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'', 30. 9.–1. 10. 1999

Razmere v Ajdovščini in Postojni (Grafikon 39) so v predhodnem dnevu in ponoči
drugačne kot v primerih, ko se v Tržaškem zalivu razvije okrepljen burin, saj piha umirjen
veter iz J oziroma JZ smeri. Ta ne obeta razvoja jutranjega termičnega vetra v obalnih
predelih. Dosedanje analize vetrovnih razmer so namreč pokazale, da se jutranji termični
veter v zalivu pod kraškim robom razvije, ko v Ajdovščini v predhodnem popoldnevu piha
umirjen zahodnik s hitrostjo okrog 2 m/s, proti jutru pa se razvije rahla burja, in sicer zaradi
termične izmenjave zračnih mas pod in nad Visokim kraškim robom. Razmere so ugodne tudi
v primerih, ko čez dan piha šibek veter iz V–JV smeri, ki se proti jutru okrepi. Če je v
Ajdovščini hitrost vetra iz V–JV smeri nizka (okrog 3 m/s), se v zalivu razvije okrepljen
termični veter, pri večjih hitrostih vetra v Ajdovščini pa v zalivu zapiha burja in prepreči
razvoj obalne zračne cirkulacije.
Primerjave vetrovnih razmer v Postojni in zalivu pred Barkovljami pa kažejo, da je v
Postojni šibek popoldanski veter (do 2 m/s) iz SV ali Z smeri, ki ponoči poneha in proti jutru
ponovno zapiha, znak razvoja okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu.
Vetrovne razmere se v popoldanskem času obravnavanega dne tako v Ajdovščini kot
Postojni umirijo in zapiha veter iz S in V smeri, ki pa je že pokazatelj nastajanja ugodnih
razmer za razvoj obalne zračne cirkulacije v Tržaškem zalivu (Grafikon 40).
Razmere, ki ne omogočajo razvoja obalne zračne cirkulacije, so vidne tudi iz smeri in
hitrosti vetra v Zgoniku (Grafikon 40). Smeri vetra za kraškim robom se v tej situaciji povsem
ujemajo s smermi vetra v obalnem predelu, hitrost vetra pa je le ob vremenski motnji nekoliko
manjša.
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Grafikon 39: Smer in hitrost vetra na AMP Ajdovščina in AMP Postojna, 30. 9.–1. 10. 1999
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Grafikon 40: Smer in hitrost vetra na AMP ''F. Bandiera'' in AMP Zgonik, 30. 9.–1. 10. 1999
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7 Močnejši vetrovi in primerne lokacije za
jadranje na Jadranu
Nad Jadranskim morjem gibanje zračnih mas v nižjih predelih ozračja usmerjajo
Dinarsko gorstvo, Apenini in Alpe, pri čemer je večjih naravnih ovir prosta smer severozahod
- jugovzhod. V severnem delu Jadrana so pomembni tudi vetrovi smeri pravokotno na obalno
os, to so vetrovi iz SV smeri oziroma burja.
Ob vzhodni jadranski obali je smer vetra pogojena z gibanjem zračnih mas s kopnega
proti Sredozemlju. Tako je v obalnem predelu najpogostejša smer vetra SV, kjer se zračne
mase stekajo preko visokih obalnih pregrad, ne glede na smer, ki so jo zračne mase imele nad
kopnim. Veter iz SV smeri je najpogostejši tudi na račun vetrov iz sosednjih smeri (S, V).
Neposredno ob obali srednjega in južnega Jadrana pa je, zopet zaradi reliefnih značilnosti,
najpogostejša smer vetra iz JV smeri, prav tako na račun vetra iz J in JZ smeri. Vetrovi iz Z in
SZ smeri so vzdolž celotnega Jadrana vezani predvsem na poletno obdobje, kakor to velja tudi
za obalne vetrove (Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
V splošnem se največje hitrosti vetra na Jadranu pojavljajo v januarju in februarju, saj
sta to meseca z najpogostejšo burjo. K dvigu mesečne povprečne hitrost vetra v pomladnih
mesecih (marec, april) in jesenskih mesecih (oktober, november) izdatno pripomore jugo.
Povprečna hitrost vetra na Jadranu je najnižja v juliju in avgustu, ko je vreme najstabilnejše.
Nepričakovano pa brezvetrje ni najpogostejše v poletnih mesecih, ampak v maju in juniju, ko
burja in jugo po moči slabita, za razvoj močnejših termičnih vetrov pa pogoji še niso dovolj
razviti.
V dolgoletnih povprečjih se v obalnih predelih Jadrana pojavlja veter nad 6 Bf (okrog
12 m/s) v 25 do 40 dneh na leto, na reliefno posebej izpostavljenih mestih pa tudi do 100 dni
na leto. Močnejši vetrovi nad 8 Bf (okrog 19 m/s) so precej redkejši in sicer se pojavljajo v
povprečju od 2 do 10 dni na leto (Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
Vetrovne razmere za Tržaški zaliv so predstavljene že v predhodnih poglavjih, zanj je
značilen prevladujoč vpliv burje in tudi razmeroma močni vetrovi, predvsem v zimskih
mesecih. Poleti je pestrost smeri izrazito večja, hitrosti vetra pa so manjše. Prevladujoča
poletna vetrova v Tržaškem zalivu sta maestral in burin, ki pihata samo ob jasnem vremenu in
predčasno prenehanje ali izostanek teh dveh vetrov že kaže na verjetno spremembo vremena.
V nadaljevanju so predstavljene posamezne lokacije na Jadranu, kjer so vetrovne
razmere pogosto ugodne za jadranje oziroma jadranje na deski. Pri pregledu, narejenem na
podlagi lastnih izkušenj ter podatkov slovenskih in hrvaških medmrežnih strani, namenjenih
predvsem jadralcem, sem večji poudarek dala na severni Jadran. V srednjem in južnem
Jadranu sem izpostavila le najpomembnejše lokacije.
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7.1 Lokacije z močnejšimi termičnimi vetrovi
7.1.1 Lokacije z okrepljenim burinom

Jutranji termični veter oziroma burin je predmet analize pričujočega dela, zato so tudi
fizikalne osnove njegovega nastanka in značilnosti podrobneje predstavljene v teoretičnem
uvodu. Veter se pojavlja vzdolž celotne jadranske obale, zavzema večinoma smeri med S in V
(smer burje, od tod izvira tudi ime burin), le redko kje pa dosega za jadranje uporabne moči.
V severnem Jadranu sta najprimernejši dve lokaciji, kjer se razvije za jadranje dovolj močan
jutranji termični veter in sicer Barkovlje pri Trstu in zaliv Preluka na najsevernejšem delu
Reškega zaliva med Opatijo in Reko (Karta 4). Pogoje razvoja jutranjega vetra v Barkovljah
pri Trstu obravnava diplomsko delo, zato bom na kratko opisala le značilnosti jutranjega vetra
v Preluki.
Preluka – Jutranji termični veter (iz S smeri) je posledica stekanja hladnih zračnih mas
z višje ležečih predelov Podgrajskega podolja in Čičarije proti zalivu, dodatno pa hitrost vetra
povečuje dolina s strmim končnim padcem pri Matuljih. (Polajnar, 1996). Veter v zalivu
dosega hitrosti med 4 in 7 Bf, njegova moč pa hitro pada z oddaljenostjo od obale. Kot v vseh
primerih, parametre jutranjega termičnega vetra določajo temperaturna razlika med različno
ogretimi zračnimi masami na različnih nadmorskih višinah, količina hladnega zraka na višjem
potencialu in izoblikovanost površja. Jutranji veter preneha, ko sonce dovolj ogreje kopno
zaledje.
7.1.2 Lokacije z okrepljenim maestralom

Maestral je na Jadranu veter pretežno iz SZ smeri. Ime maestral se je morda nekoliko
napačno uveljavilo tudi za splošni dnevni termični veter z morja, zato pod imenom maestral
na nekaterih lokacijah v jugovzhodni Istri poznajo popoldanski veter iz JZ smeri. Na srednjem
Jadranu je lahko veter iz SZ smeri posledica tokovnic zraka od Azorskega anticiklona proti
depresiji zračnega pritiska v območju Perzijskega zaliva (hitrosti vetra dosegajo 1 do največ 5
Bf), znan kot etezije, in ni nujno povezan s segrevanjem morja in kopna. Etezije in
popoldanski termični veter skupaj tvorijo maestral. (Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
Maestral začne pihati dopoldan med 9.00 in 10.00 uro, najmočnejši pa je popoldan med
14.00 in 15.00 uro. Na smer in moč vetra ima velik vpliv orografija obale (visoka priobalna
pobočja od 500 do 1000 m, naravne zožitve med otoki). Veter je najmočnejši prvi dan po
vzpostavitvi pogojev oziroma ob izboljšanju vremena, kadar se to ne začne z burjo. Če piha
več dni, se njegova moč iz dneva v dan nekoliko zmanjšuje (Petkovšek, Trontelj, 1996). Je
veter v najnižjih plasteh ozračja (po nekaterih avtorjih sega od 300 do 500 m v višino), v
povprečju dosega hitrost 3 – 4 Bf, največ do 6 Bf. Ob zahodni Istri in Slovenski obali je
šibkejši (približno 3 – 4 Bf), močnejši pa v srednjem in južnem Jadranu (Zupan et al., 1984).
Piha večinoma iz SZ smeri, v srednji Dalmaciji iz Z smeri, ob vzhodni obali Istre pa iz
JZ smeri. Na njegovo smer in hitrost vplivajo predvsem dinarska slemenitev jadranske obale
in otokov (smer SZ – JV), visoka prisojna pobočja nad obalo in zožitve med otoki. Smer vetra
v severnem Kvarnerju (med Ravnijem in Moščeniško Drago) določajo visoka prisojna
pobočja ob vzhodni obali Istre (Učka) in ožine med Istro in Cresom, kjer piha okrepljen
maestral iz JZ in J smeri (Karta 4) (Jerman, Polajnar, 2002).
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Najpogosteje zapiha okrepljen maestral v ožinah med visokimi dalmatinskimi otoki (do
1000 m n. v.), kot na primer v Hvarskem kanalu, Ščedranskem kanalu in Pelješkem kanalu
(Karta 4). Nekoliko pa se okrepi tudi v ožinah med nižjimi otoki srednjega Jadrana, na
območju med Dugim otokom, Kornati in obalo. Močnejši in sunkovitejši veter nastane tudi na
zavetrni strani manjših nižjih otokov v zalivih, ki so odprti proti jugovzhodu. Na privetrni
strani se zrak dviguje in preko slemen z večjo hitrostjo spušča na zavetrno stran otoka, na
primer na otoku Ist v ožini Zapuntel, Brguljskem zalivu na Molatu, otoku Žirje,... (Karta 4)
(Jerman, Polajnar, 2002).
V Tržaškem zalivu piha maestral iz smeri JZ do SZ. Pihati začne običajno okrog 10.00
ure dopoldne in preneha uro ali dve pred sončnim zahodom. Sprva piha kot sapica, hitrost
vetra pa narašča do približno 14.00 ure, ko doseže največjo hitrost do (4 Bf), in nato počasi
hitrost upada. Piha enakomerno in najmočneje blizu obale. Dnevi, ko v Tržaškem zalivu
doseže maestral 4 Bf, so zelo redki, za jadranje na deski pa sta še najbolj primerni lokaciji
Žusterna in Piranski zaliv.
Žusterna – zaradi lege v skrajnem vzhodnem delu Tržaškega zaliva ima tu maestral
dovolj dolgo pot, da razvije večje in primerne hitrosti. Maestral v Žusterni piha iz Z do SZ
smeri (Slosurf, 2006). Razmere so najprimernejše za umirjeno poletno jadranje, običajno z
deskami in jadri večjih volumnov oziroma površin. Veter je primernejši za plovbo z
jadrnicami.
Piranski zaliv – podobne ugotovitve veljajo tudi za območje Piranskega zaliva, kjer na
moč vpliva tudi usmerjenost zaliva SZ – JV, ki sovpada s smerjo maestrala. Veter se tako
dodatno kanalizira in s tem nekoliko okrepi. Na splošno velja, da je kljub (lokalno) termično
intenzivnim procesom območje Tržaškega zaliva premajhno in preveč zaključeno za razvoj
maestrala večjih hitrosti.
Ob zahodni obali hrvaške Istre so razmere podobne razmeram v Tržaškem zalivu.
Termična izmenjava zračnih mas je nekoliko manj intenzivna zaradi nizkih obalnih pobočij.
Na vzhodni obali Istre pa so razmere povsem drugačne. Lokalno okrepljene vetrove iz JZ
smeri omogočajo visoka pobočja jugovzhodne obale polotoka (Goli, Skitača, Sisol, Brgud,
Učka) in reliefne zožitve, predvsem med severnim delom otoka Cres in celino (Vela vrata).
Primerne lokacije za jadranje na tem območju so Ravni, marina Marina, Brseč in
Moščeniška Draga. Za naštete lokacije velja, da se nahajajo na izpostavljenih mestih vzdolž
jugovzhodne obale Istre, in so tako ob termično dodatno okrepljenih vetrovih iz JZ smeri
razmere primerne za jadranje. (Slosurf, 2006).
V srednjem in južnem Jadranu velja posebej izpostaviti zelo ugodne lokacije za jadranje
ob maestralu, to sta Hvarski in Pelješki kanal.
Hvarski kanal (med otokoma Brač in Hvar) – kanal med otokoma je usmerjen v smeri
ZSZ – VJV, kar ustreza smeri maestrala v južni Dalmaciji. Pomemben vpliv ima tudi višina
otokov in naklon obalnega reliefa. Pri tem izstopa predvsem otok Brač, ki je med najvišjimi
otoki Dalmacije (Vidova gora, 780 m n.v.), najstrmejši relief pa se nahaja na južni strani
otoka proti Hvarskem kanalu. Lokalno termično dogajanje v poletnih mesecih je izrazito,
posledični maestral pa je med otokoma močno kanaliziran in dosega hitrosti do 6 Bf (Slosurf,
2006). Veter je zaradi enakomernosti zelo primeren tudi za manj izkušene jadralce na deski.
Po opažanjih se v zadnjih letih pogostost poletnega maestrala zmanjšuje, kakor tudi hitrosti,
ki jih dosega. Okrepljen maestral je moč izkoristiti tudi za plovbo z jadrnicami saj je Hvarski
kanal dovolj širok.
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Pelješki kanal – usmerjen je podobno kot Hvarski kanal, vendar je precej ožji.
Kanaliziranje maestrala omogočajo visoka pobočja otoka Pelješac (Goč, Sv. Ilija) in nekoliko
nižje Korčule (Veli vrh). Na južni obali Pelješca so znani jadralski kraji Viganj, Kučišće,
Perna, na severni obali Korčule pa mesto Korčula, luka Banja itd. Maestral tako kot v
Hvarskem kanalu dosega hitrosti od 6 do 7 Bf, nekoliko manjša je le vzvalovanost morja
(KJD Zagreb, 2006).

Vir: Geoatlas, 2006

Avtor: Polona Pagon, 2006

Karta 4: Pomembnejše lokacije na Jadranu, kjer se razvije okrepljen termični veter

7.2 Ostale lokacije z močnejšimi vetrovi
7.2.1 Lokacije ob burji

V severnem Jadranu je burja najpogostejši, najmočnejši in najdlje časa trajajoč veter.
Piha tako poleti kot pozimi, a so hitrosti in predvsem sunki pozimi in zgodaj pomladi
(december, januar, februar in marec) močnejši.
Odvisnost moči burje z oddaljenostjo od obale je pogojena z vzrokom nastanka burje.
Ko je glavni vzrok nastanka gradient pritiska, ima veter relativno veliko hitrost in konstantno
smer tudi v večji oddaljenosti od obale. Če pa je glavni vzrok le temperaturna razlika zračnih
mas, pa je burja omejena le na obalni pas, medtem ko je veter dlje na odprtem morju šibkejši
in spremenljive smeri.
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Po srednji vrednosti smeri je burja severovzhodnik, vendar pa ji smer lahko precej
spremeni oblika obale in še bolj nad njo dvigajoči grebeni (vpliv orografije območja). Sunki
burje so najmočnejši ob strmih in visokih obalnih predelih. T.i. strženi burje se pojavijo tam,
kjer imajo zračne mase v širšem pogledu najlažjo pot do morja.
Pri burji je včasih morje blizu obale lahko povsem brez valov, ker se ti ustvarijo šele
daleč proč od obalne linije. Zato je zelo težko objektivno oceniti njeno moč, temne lise na
morju pa kažejo na silovitost sunkov burje. Burja piha pogosto najmočneje zjutraj, vendar pa
je dnevno nihanje moči vetra lahko zelo različno, saj je odvisno tako od posamezne lokacije,
kakor tudi od vremenskih razmer. Če se čez dan ozračje izraziteje ogreva (poleti), tudi burja
opoldne malo izgubi na moči. Pogostost pojava burje pada z oddaljenostjo od najvišjih
pregrad dinarske verige, zato je burja pogostejša v severnem Jadranu (Polajnar, Jerman,
2000a).
Najmočnejši sunki burje dosegajo hitrosti od 30 m/s do 35 m/s na širšem območju Istre,
otokov Krka, Cresa in Lošinja. Ob vzhodni obali Reškega zaliva (Senj, Senjska vrata,
Velebitski kanal, Vinodolski kanal, severna stran otokov Krk, Rab in Pag) lahko hitrost v
sunkih presega 40 m/s, na posameznih mestih celo 50 m/s. (Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
Najvišja izmerjena hitrost sunka burje na Jadranu je bila 69 m/s (248 km/h) na Masleniškem
mostu (Vučetić et al, 2002). Južneje na Jadranu po izpostavljenosti burji izstopajo še območje
Novigradskega zaliva, okolica Zadra, Šibenika in Splita ter še posebej zaliv Vrulja med
Omišem in Makarsko.
V Tržaškem zalivu so ob burji najprimernejše lokacije za jadranje oz. jadranje na deski
Gradež (Pineta), Marina Julija, Tržič (Monfalcone), Barkovlje, južna obala Miljskega zaliva
(obalni predel med Miljami in Debelim rtičem - Punta Olmi, Punta Sottile) na ozemlju Italije,
ter Ankaran, Koper (Žusterna), Izola, Piran in Portorož na območju Slovenije.
Gradež in Marina Julija – Severozahodni del Tržaškega zaliva med Tržičem in
Gradežem je znan predvsem po plitvem (30 – 50 cm) in zaradi bližine pristanišč precej
umazanem morju ter mivkasti oz. muljasti obali, ki ob plimovanju izrazito spreminja svojo
obliko. Burja je tu zaradi večje oddaljenosti od kraškega roba manj sunkovita, gladina je
zaradi plitvega morja tudi ob močni burji malo vzvalovana. Lokaciji tudi ležita ob robu
značilnega vetrovnega stržena burje zato je lahko hitrost vetra ob splošnem ali le ob
značilnem opoldanskem umirjanju burje hitro nezadostna za jadranje na deski.
Tržič – leži tik pod severozahodnim delom kraškega roba zato je ob močni burji veter
sunkovit in nepredvidljiv. Morje je močneje vzvalovano kot v Gradežu oz. Marini Juliji,
izgled morske gladine pa je značilen za učinke burje. Tudi Tržič leži ob robu vetrovnega
stržena zato veljajo podobne ugotovitve kot za Gradež in Marino Julijo.
Barkovlje – ležijo v centralni smeri glavnega stržena burje, tik pod strmim kraškim
robom. Lokacija je zelo specifična kar se tiče primernosti za jadranje na deski oz. jadranje,
primernost pa skoraj v celoti določa tip burje oz. vzroki za njen nastanek. V primeru izrazito
gradientne burje je začetek za jadranje primernega vetrovnega polja oddaljen od obalne črte,
saj zračne mase z večjo hitrostjo prečijo kraški rob in njihovo gibanje ni strogo pogojeno z
orografijo zaledja Barkovelj. Med začetkom primernega vetrovnega polja za jadranje in
obalno črto se tako lahko veter dodatno vrtinči, kar izredno otežuje povratek na obalo (ob
jadranju na deski). V primeru nekoliko šibkejše gradientne burje ter v primeru burje, ki je
pretežno posledica temperaturnih razlik zračnih mas glavno vlogo igra reliefna izoblikovanost
obalnega zaledja. Začetek vetrovnega polja se približa obalni črti, burja pa zaradi zlivanja
zračnih mas preko kraškega roba pridobi na sunkovitosti in nestalnosti. Na območju
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Barkovelj burja v Tržaškem zalivu najkasneje preneha, zato je to lokacija, kjer se lahko
izkoristi še zadnje sunke burje. Izgled morske površine ter vzvalovanost sta tipična za burjo, z
neizrazito oblikovanimi valovi zaradi bližine obale in ob močnejših sunkih z razpršeno vodo v
ozračju tik nad morsko gladino (morski dim – v žargonu fumarela). Ob izrazitejši burji so za
jadranje bolj primerne lokacije na južni obali Miljskega zaliva.
Punta Olmi, Punta Sottile (južna obala Miljskega zaliva) – lokaciji ležita na južnem
robu vetrovnega stržena t.i. Tržaške burje. Ob zmerni do močni burji se tu zaradi večje
oddaljenost od vzhodne obale Tržaškega zaliva ustvarijo valovi višine do 1,5 m. Ob umirjanju
burje, ko se značilen vetrni stržen oži, lokaciji sorazmerno hitro izpadeta iz območja
močnejšega vetra. Za neizkušene jadralce lokacija ni najprimernejša, saj burja piha vzporedno
z obalo in lahko jadralca ob nepredvidenih težavah odnese proti sredini Tržaškega zaliva.
Ankaran – Analize in opazovanja vetra kažejo, da je Koprski zaliv ob zmerni burji (do
približno 13 m/s) na območju celotnega Tržaškega zaliva že izven glavnega stržena burje.
Burja v zalivu piha bolj iz SV ali V smeri in je šibkejša od vetra v samem strženu burje za 10
do 25% (Polajnar, 1996). Lokacija je primerna za umirjeno jadranje, ob slabljenju burje pa
hitrost vetra hitro pade pod mejno vrednost, primerno za jadranje.
Koper (Žusterna) – za lokacijo velja podobno kot za Ankaran, le srednja hitrost vetra je
tu nekoliko večja, ker je lokacija bolj izpostavljena vetrovom iz SV smeri. Zaradi bližine
obale se tudi ob zmernem vetru ne ustvarijo izrazitejši valovi (< 1m). Glede varnosti je
lokacija pogojno primerna tudi za neizkušene jadralce, saj veter jadralca odnaša vzporedno z
obalo proti Izoli. Ob močni burji je Žusterna ena najvarnejših lokacij na slovenski obali.
Izola (Petelinji rt – Svetilnik) – za izkušene jadralce je Izola poleg rta Madona (Piran)
najboljša lokacija ob zmerni do močni burji v Tržaškem zalivu. Tudi v Izoli piha burja bolj iz
V smeri, kar velja za celoten Koprski zaliv. Valovi lahko ob močni burji presežejo višino 1,5
m. Zaradi večje oddaljenosti od kraškega roba je burja v Izoli neprimerno bolj konstantna kot
npr. v Barkovljah ali drugih lokacijah bliže Trsta. Ker leži Izola že izven osnovnega stržena
Tržaške burje, lahko ob slabljenju burje pogosto ostane le izrazita vzvalovanost morja. Meja
za jadranje primernih razmer se pomika proti strženu burje oziroma proč od obale. Leta 2003
so za lažje preverjanje dejanskih vetrovnih razmer v Izoli na svetilniku na Petelinjem rtu
postavili avtomatski telefonski odzivnik (imenovan Marjanči), ki meri hitrost vetra
(povprečne vrednosti v 10 minutnem intervalu in hitrost v sunkih) ter temperaturo zraka.
Piran (Rt Madona) – leži na robu osnovnega stržena burje (linija Savudrija – Piran –
Debeli rtič) (Polajnar, 1996), zato so razmere ob izrazitejši burji tu skrajno zahtevne. Burja
piha bočno na rt proti Savudriji. Zaradi oddaljenosti od Trsta je burja že sorazmerno
konstantnejša, hitrost v sunkih pa presega 24 m/s (8 - 9 Bf). Na odprtem morju ob močni burji
nastanejo valovi, ki dosežejo višino treh in tudi več metrov.
Portorož (Seča) – Ob zmerni moči burje le-ta v Piranskem zalivu piha iz SSV ali SV
smeri, močno kanalizirana in z največjo močjo med Bernardinom in marino Portorož.
Praviloma je tu šibkejša kot v Izoli ali Piranu. Ob močnejši burji je veter zaradi prelivanja čez
pobočja nad Portorožem bolj sunkovit in hitrosti večkrat celo presegajo hitrosti vetra v
Koprskem zalivu (Polajnar, 1996). Lokacija je primerna tudi za manj izkušene jadralce, ker je
zaliv zaprt.
V hrvaškem delu Istre so za jadranje ob burji najprimernejše lokacije Savudrija, Tarski
zaliv, Fažana, Medulinski zaliv (Premantura), Ližnjan in Rabac.
Savudrija – tako kot Piran, leži na robu vetrovnega stržena burje, zato so razmere za
jadranje tu precej podobne. Po izkušnjah jadralcev je burja v Savudriji konstantnejša in še
nekoliko močnejša od burje na podobnih lokacijah v Sloveniji (Slosurf, 2006).
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Tarski zaliv, Fažana – ležita južneje na zahodni obali Istre. Predvsem za Tarski zaliv
velja, da je burja lokalno okrepljena zaradi kanaliziranja po dolini reke Mirne, ki ima ob
izteku smer SV – JZ.
Medulinski zaliv (Premantura) in Ližnjan – so lokacije na najjužnejšem predelu
Istre. Burja, ki piha na omenjenih lokacijah izvira iznad Velebita in se dodatno kanalizira prek
Krka in Cresa. Burja tu kljub precejšnji oddaljenosti od dinarske pregrade dosega visoke
hitrosti. Na širšem območju je moč najti lokacije, kjer burja piha na obalo, kar omogoča
jadranje tudi malo manj veščim jadralcem na deski. Omenjene lokacije se nahajajo na
območju Kvarnerja, ki v jadralskih krogih velja za posebno težkega in nepredvidljivega za
plovbo ob ekstremno močni burji.
Rabac (hotelsko naselje in plaža Girandela) – se nahaja severovzhodno od najjužnejše
točke Istre proti Reki. Burja tu dosega večjo hitrost (4–8 Bf) predvsem zaradi kanaliziranja po
ožini med severnim delom Cresa in jugovzhodno obalo Istre (ožina Vela vrata) (Slosurf,
2006).

Značilne vetrovne razmere ob vzhodni obali Reškega zaliva ter na otokih Krk in Cres
pogojuje pogosta in običajno izredno močna burja, t.i. Senjska burja, ki velja za najmočnejši
veter na celotnem Jadranu. Burja iznad dinarskega masiva Velebita je za jadranje primerna
predvsem na dveh lokacijah na otoku Krk in sicer v Baški, na skrajnem jugu otoka, in v zalivu
pred mestom Punat.
Baška – tu se razvijejo izredno težki pogoji za jadranje (močan veter, visoki valovi).
Lokacija je primerna izključno za izkušene jadralce, saj se polje s primernim vetrom začne
izven zaliva.
Punat – v nasprotju z Baško je Punatski zaliv skoraj popolnoma zaprt, izhod na odprto
morje je možen le v jugozahodnem delu zaliva. Burja, ki je tu tudi nekoliko šibkejša, zato ne
ustvarja izrazitih valov (< 1 m). Zaliv je primeren tudi za neizkušene jadralce (Slosurf, 2006).
V srednjem in južnem Jadranu med lokacijami primernim za jadranje izstopa Povlja, ki
se nahaja na vzhodni obali otoka Brač. Burja tu piha iz SV smeri, oziroma iz smeri zaliva
Vrulja (med Omišem in Makarsko) nad katero se nahaja sedlo v gorskem grebenu med
Kozjakom in Biokovom. Vruljska burja je ob Senjski in Tržaški najmočnejša na Jadranu.
Veter tako dosega moči do 10 Bf, valovi pa tudi do več metrov (Slosurf, 2006).
7.2.2 Lokacije ob jugu

Jugo je topel, vlažen in nesunkovit veter iz JV smeri. Sodi med najpogostejše vetrove na
Jadranu, pogostejši pa je v južnem in srednjem Jadranu. Pogosteje nastane zgodaj spomladi in
pozno jeseni. V povprečju piha s hitrostjo okoli 8 m/s, pozimi pa lahko naraste tudi do 20 m/s
(75 km/h) (Penzar, Penzar, Orlić, 2001).
Običajno nastane, ko se formacije nizkega pritiska približujejo Sredozemlju, ali pa ko je
zahodni rob anticiklona nad Jadranom, jedro pa se nahaja vzhodno. Pogostejši, ciklonalni
jugo, sovpada s padanjem zračnega pritiska, poslabšanjem vremena in močnimi padavinami.
Lahko se hipoma obrne v ciklonsko burjo (orkanska), izredno močan veter iz JZ ali SZ smeri.
Take prehode fronte in obrate vetrov spremljajo močne nevihte (Petkovšek, Trontelj, 1996).
Anticiklonalni jugo zapiha ob jasnem in suhem vremenu. Ciklonalni jugo najpogosteje začne
pihati v severnem Jadranu šele nato pa se precej okrepljen pojavi tudi v južnem Jadranu. V
začetku veter praviloma ni najmočnejši, nato pa se dan do dva krepi (Vučetić, 2002). Pozimi
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lahko piha tudi več kot pet dni skupaj in običajno doseže največjo moč tretji dan (Petkovšek,
Trontelj, 1996). Anticiklonalni jugo se pojavi bolj nenadoma (hitro se krepi) in tudi nenadoma
poneha. Pri jugu se pogosto tudi zgodi, da se pojavi najprej izdatnejši morski tok proti
severozahodu, sledi pojav izrazitejših valov in šele nato začne pihati veter (Vučetić, 2002).
Na smer juga na celotnem Jadranu najvplivneje deluje dinarska pregrada, ki mu v večini
primerov določa smer JV–SV. Le ob izredno močnih vetrovih lahko zapiha veter iz J oziroma
JZ smeri (to velja predvsem za srednji in južni del Jadrana). V Otrantskih vratih in ob zahodni
obali Istre piha jugo iz J smeri. Poleg tega v osi JV–SZ ni večjih naravnih ovir, zato se
predvsem v severnem Jadranu ustvarjajo veliki valovi, tudi do 10 m. Ob več dni trajajočem
jugu se okrepi tudi morski tok in sicer do 1,5 m/s (Petkovšek, Trontelj, 1996).
Jugo je močnejši na odprtem morju, lokalno pa se moč poveča v prelivih med otoki in
na nekaterih zavetrnih straneh otokov (kanaliziranje vetra zaradi reliefnih značilnosti).
Značilni so tudi razmeroma visoki valovi (zahodna obala Istre), ki so še izrazitejši na mestih,
kjer sta si smeri morskega toka in vetra nasprotni, npr. rt Kamenjak na jugu Istre. Sočasen
pojav z dolgotrajnim jugom je tudi povečano plimovanje morja v severnem Jadranu. Ob
dodatnem padcu zračnega pritiska in sovpadanju z visokim astronomskim plimovanjem
(najpogosteje jeseni) morje prestopi obalno črto (Polajnar, Jerman, 2000b).
Jugo v Tržaškem zalivu običajno spremeni smer v JZ veter, podobna smer vetra pa se
pojavlja tudi v notranjost Slovenije. Dviganje toplega in navlaženega zraka preko gorskih
pregrad pomeni kondenzacijo vodne pare in s tem veliko verjetnost padavin. Slovensko morje
je zaščiteno pred visokimi valovi juga, veter pa najmočneje piha v Piranskem zalivu (Polajnar,
Jerman, 2000b).
Zaradi neizrazitosti juga v vzhodnem delu Tržaškega zaliva je primernih lokacij za
jadranje oz. jadranje na deski neprimerno manj kot v primeru burje. Ob jugu je tako jadranje
na deski možno v Gradežu (Pineta) in v Seči pri Portorožu.
Gradež – zaradi geografske lege je možno v okolici Gradeža izkoristiti JZ veter, ki
nastane kot posledica juga v srednjem in južnem Jadranu. Veter je v primerjavi z burjo
enakomernejši in dosega bistveno nižje hitrosti. Morska gladina je zmerno vzvalovana in se
po izgledu bistveno razlikuje od izgleda v primeru burje.
Seča (Portorož) – je najprimernejša lokacija v Slovenskem primorju ob jugu. Linija
jadranja ima običajno smer SV–JZ, nahaja pa se tik ob najsevernejšem delu Sečoveljskih
solin. Zaradi bližine kopna je morje ob koncu solin le rahlo vzvalovano, nekoliko večji pa so
valovi dlje proti hrvaški obali Piranskega zaliva, kjer ni več zavetja solin. Srednje vrednosti
hitrosti vetra dosegajo do 15 m/s.
V hrvaškem delu Istre so ob jugu za jadranje najprimernejše lokacije Savudrija, Umag,
plitvina Čirvan, Zelena laguna, predel Medulinskega zaliva in še nekatere.
Za večino lokacij ob zahodni obali Istre (Savudrija, Umag, plitvina Čirvan, Zelena
laguna,...) veljajo podobne ugotovitve. Jugo piha tu iz J smeri, je manj sunkovit od burje,
poseben čar pa lokacijam dajejo priobalne plitvine, ki povzročajo, da se iz le razmeroma
vzvalovanega morja lahko dvignejo do 3 in več metrski valovi, ki se lomijo tudi že dlje od
obale (Slosurf, 2006). V takih razmerah je jadranje mogoče le za izkušene jadralce. Linija
jadranja je usmerjena pravokotno na obalo proti odprtemu morju, zato je pri jadranju potrebna
dodatna previdnost.
Predel Medulinskega zaliva je zaradi svoje lege neposredno izpostavljen vetru in
morskim tokovom iz J smeri. Kot že rečeno, se tu pojavljajo visoki valovi kot posledica
nasprotujočih si smeri morskega toka in vetra.
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V širšem predelu Reškega zaliva je ob jugu primerna jadralska lokacija Punat na otoku
Krk. V nasprotju z burjo je tu jadranje možno na zunanji strani otoka, levo od mesta Punat, v
večjem zalivu pred mestom Krk. Ker je otok Krk priobalni otok je moč juga manjša kot
denimo ob južni in zahodni obali Istre.
V srednjem in južnem Jadranu je ustrezno večji moči juga primernih lokacij zelo veliko.
Za najzahtevnejše jadralce so najbolj smiselna izbira zahodne obale zunanjih otokov (npr.
Komiža na Visu,..), čeprav so le-te pogosto neobljudene in težko dostopne, veter pa tu dosega
največje hitrosti. Med ostalimi lokacijami na otokih bliže celini velja izpostaviti Pelješki
kanal in Supetar na otoku Brač (Slosurf, 2006).
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8 Sklep
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti pogoje, pri katerih se v zalivu pred
Barkovljami razvije okrepljen jutranji termični veter z dovolj veliko močjo in uporabnostjo za
športnorekreativne namene, predvsem jadranje. Želela sem tudi ugotoviti izgled ugodne
meteorološke napovedi za razvoj omenjenega vetra z meteorološkim modelom ALADIN/SI –
DADA, ki bi omogočala z zadovoljivo verjetnostjo predvideti ugodne vetrovne razmere za
jadranje v zalivu pred Barkovljami.
Po pregledu razpoložljivih teoretičnih študij obalne zračne cirkulacije, njihove
uporabnosti v specifičnem primeru ožjega predela pod kraškim robom ter predvsem po lastnih
opažanjih dejanskega vetrovnega dogajanja v zalivu pred Barkovljami sem oblikovala
osnovno hipotezo, ki mi je bila vodilo za raziskave v sklopu diplomskega dela.
Raziskava jutranjega termičnega vetra v Barkovljah je obsegala poglobljeno analizo
najvplivnejših dejavnikov njegovega nastanka in razvoja. Na podlagi izdelanega digitalnega
modela reliefa je tako v delu podrobno analiziran relief obalnega zaledja. Preučitev vpliva
meteoroloških dejavnikov je temeljila na pregledu makrovremenskega dogajanja nad Evropo
oziroma analizi razporeditve zračnega pritiska, ki je pogoj za razvoj vetrov večjih razsežnosti.
Na obravnavanem območju pa so osnova preučitve vplivov na razvoj jutranjega termičnega
vetra arhivirani meteorološki podatki za v raziskavo vključene dneve in reprezentativne
meteorološke postaje. Analiza meteoroloških podatkov je temeljila na preučitvi vetrovnih in
temperaturnih razmer ob razvoju jutranjega termičnega vetra, nato okrepljenega jutranjega
termičnega vetra zaradi dodatnega vpliva šibke burje, sledi mejni primer, ko se jutranji
termični veter še razvije, kljub zmerni burji v zaledju. V nadaljevanju sem prikazala vpliv
močnejše burje na jutranji termični veter. Prispevke najvplivnejših dejavnikov (temperaturna
razlika, vetrovne razmere, vpliv reliefa) na razvoj jutranjega termičnega vetra v Barkovljah
sem kvalitativno ovrednotila in jih razvrstila po pomembnosti.
Obširna raziskava vseh vplivnih dejavnikov razvoja okrepljenega jutranjega termičnega
vetra v Barkovljah potrjuje postavljeno hipotezo, da se v zalivu pred Barkovljami razvije
okrepljen jutranji termični veter, primeren za jadranje, zaradi dovolj velike temperaturne
razlike ozračja med obalnim in kraškim predelom, ugodno izoblikovanega in strmega reliefa v
obalnem zaledju ter dodatnega vpliva šibke burje.
Praktično uporabnost raziskave sem hotela doseči še z analizo napovedi vetra
meteorološkega modela ALADIN/SI – DADA, izdelanih za izbrane dni. Model trenutno
najceloviteje zajame večino dejavnikov, ki vplivajo na razvoj prizemnih vetrov, zato je ob
pravilnosti vhodnih podatkov za izračune objektiven pokazatelj vetrovnih razmer v zalivu.
Termični veter se razvije ob stabilnem anticiklonalnem vremenu, ko je obravnavano
območje pod vplivom visokega zračnega pritiska brez izrazitejših gradientov oziroma se nad
območje širi greben visokega zračnega pritiska. Čim bolj izenačeno polje zračnega pritiska
nad širšim območjem je pokazatelj lepega in stabilnega vremena brez izrazitejših vetrov. V
območju visokega zračnega pritiska z rahlimi višinskimi severnimi ali severovzhodnimi
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vetrovi se tako ob jasnih nočeh hladne zračne mase, nakopičene nad kraškim platojem,
pospešeno gibljejo proti ogretemu morju.
Na podlagi analize razporeditve zračnega pritiska nad Evropo ugotavljam, da ugodne
razmere za razvoj termičnega vetra nastanejo, ko se središče anticiklona nahaja nad srednjo
oziroma severno Evropo, nad severnim Sredozemljem in Jadranom pa ne sme biti ciklona
oziroma središča nizkega zračnega pritiska.
V primerih, ko je nad našimi kraji večja gostota izobar in s tem večji gradienti, so
vetrovi izrazitejši, kar onemogoča razvoj termičnega vetra. V vseh obravnavanih situacijah je
bilo tedaj nad Sredozemljem področje nizkega zračnega pritiska, nad srednjo oziroma severno
Evropo pa področje visokega zračnega pritiska. Taka razporeditev polj zračnega pritiska
povzroči, da nad obravnavanim območjem pihajo izrazitejši vetrovi iz severovzhodnih smeri
oziroma burja.
Temperaturna razlika zračnih mas ob obali in na kraški planoti je osnovni pogoj za
razvoj jutranjega termičnega vetra. V vseh primerih, ko se je razvil jutranji termični veter, je
viden značilen potek temperaturne razlike med omenjenima območjema. Razlike so največje
v osrednjem delu noči, kar sovpada z začetkom krepitve nočne komponente obalne zračne
cirkulacije. Po vzpostavitvi intenzivnejše izmenjave zračnih mas je opazen upad temperature
zraka v obalnem predelu, medtem ko temperatura na kraški planoti do jutranjih ur ostaja
približno enaka ali pa delno poraste. Zvišanje temperature na kraški planoti je posledica
dotoka zračnih mas iznad morja zaradi krožnega gibanja zraka v obalni cirkulaciji. Po
sončnem vzhodu temperatura zraka v kraškem zaledju hitro poraste, temperaturna razlika se
zmanjšuje in tudi jutranji termični veter slabi. Temperature zračnih mas se običajno izenačijo
med 11.00 in 13.00, nato pa temperatura zraka na kraškem platoju preseže temperaturo ob
obali. Rezultati tudi kažejo, da na območju raziskave nastanejo ponoči večje temperaturne
razlike med obalnim in kraškim predelom kot podnevi. Razlike ponoči so tudi do enkrat večje
kot podnevi. V obravnavanih primerih se v času trajanja jutranjega termičnega vetra vzdržuje
temperaturna razlika nad 5ºC, v poznem poletju in jeseni tudi okrog 10ºC.
S povečevanjem vpliva burje se spreminja predvsem potek temperature za kraškim
robom, in sicer so izrazito manjše amplitude temperature tekom celega dneva. V vseh
primerih prisotnosti močnejše burje se ohranja sorazmerno konstantna temperaturna razlika
med obalnim območjem in kraškim zaledjem, in sicer med 2 in 4ºC (odvisno tudi od letnega
časa).
Na podlagi rezultatov raziskave ugotavljam, da se jutranji termični veter, primeren za
jadranje, razvije, ko je temperaturna razlika med zračnima masama na višje ležeči kraški
planoti in v obalnem območju večja od 5ºC. Ob termičnem vetru, ki nastane izključno zaradi
temperaturnih razlik, je moč vetra sorazmerna razliki temperatur. Ob močnejši burji v zaledju
ob razvoju okrepljenega jutranjega termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami pa
temperaturna razlika in moč termičnega vetra nista več tako tesno medsebojno povezani.
Vpliv šibke burje v zaledju se po rezultatih analize bolj odraža v podaljšanju trajanja kot pa
povečanju moči jutranjega termičnega vetra.
Podrobnejše značilnosti termičnega vetra v Barkovljah sem v prvi vrsti ugotavljala s
primerjavo vetrovnih razmer med predelom pod kraškim robom, kjer se nahajajo Barkovlje in
Koprskim zalivom.
Ob ugodnih vremenskih razmerah za razvoj termičnih vetrov meteorološki postaji v
Kopru in Trstu kažeta na izmenjavo dnevne in nočne komponente obalne zračne cirkulacije.
Po meritvah dosega popoldanski maestral, ki piha iz Z do SZ smeri, na območju celotnega
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Tržaškega zaliva v povprečju hitrosti od 3 do 5 m/s. Hitrosti in smeri maestrala so tako v
Koprskem zalivu kot tudi v širšem območju Trsta zelo primerljive.
Proti večeru, ko skladno s potekom temperature ozračja nad morjem in zaledjem
maestral slabi, se prične vzpostavljati nočna komponenta obalne cirkulacije in na obeh
območjih zapiha veter iz SV ali V smeri. Analiza rezultatov kaže, da je prehod, ki se zgodi
med 20.00 in 21.00, zelo hiter. Navedena smer vetra se nato na obeh območjih obdrži do
jutranjih ur, medtem ko nastanejo v hitrosti vetra med omenjenima območjema bistvene
razlike. Za Koprski zaliv je značilna majhna hitrost vetra s kopnega (burina), ki doseže v
povprečju do 3 m/s, medtem ko je v območju pod kraškim robom (med Trstom in Grljanom)
v jutranjih urah hitrost vetra bistveno večja in po meritvah vsaj za enkrat presega hitrosti vetra
v Koprskem zalivu. Rezultati raziskave kažejo, da je v Koprskem zalivu burin šibkejši od
maestrala, kar ustreza tudi izsledkom preteklih študij (Hočevar, Petkovšek, 1995). Razlog za
šibkejši burin je v manjših temperaturnih razlikah med kopnim in morjem ponoči. Na
območju pod kraškim robom dosega jutranji veter bistveno večje hitrosti od maestrala, kar
potrjujejo meritve vetra v Trstu.
Razlike med omenjenima območjema so posledica različne reliefne izoblikovanosti
obalnega zaledja. V Koprskem zaledju se namreč površje počasi dviguje v več kilometrov
oddaljeni kraški rob, medtem ko se v zaledju Trsta in Barkovelj obala hitro in strmo dvigne na
350 do 400 m visoki kraški rob, ki se nadaljuje v nekoliko nižje ležečo planoto Tržaškega
krasa. Hladnejše zračne mase, ki so zajezene za kraškim robom, se začno ponoči prelivati
proti toplejšemu morju in ob spuščanju po strmem pobočju pridobivajo hitrost. Primerjava
hitrosti vetra med meritvami v Trstu in med oceno hitrosti, narejeno med jadranjem v zalivu
pred Barkovljami, v vseh analiziranih primerih okrepljenega jutranjega termičnega vetra
pokaže, da se v zalivu pred Barkovljami lokalno razvije veter še večjih hitrosti. Ker gre za
veter, ki se razvije v prizemni plasti ozračja, na stekanje zračnih mas pomembno vplivajo tudi
mikroreliefne značilnosti obalnega zaledja. Podrobna analiza reliefa, narejena na podlagi
digitalnega modela reliefa, je pokazala, da je v neposrednem zaledju Barkovelj izoblikovana
dolina ''Rio Bovedo'', usmerjena v smeri SV–JZ, z izrazitimi zožitvami v osrednjem delu in
iztekom tik ob obalni črti. Ker se usmerjenost doline ujema s smerjo jutranjega termičnega
vetra na tem območju, zožitve v dolini pa še dodatno pospešijo gibanje zračnih mas, se v
zalivu pred Barkovljami razvije lokalno okrepljen jutranji termični veter, ki dosega dovolj
velike hitrosti za jadranje. To potrjujejo ocenjene hitrosti vetra v zalivu, ki so v primerjavi z
izmerjenimi urnimi vrednostmi v Trstu vsaj za 4 m/s oziroma tudi do 40 % višje.
Zaradi strmega obalnega reliefa in ugodno izoblikovane doline ''Rio Bovedo'' se tako v
jutranjih urah v zalivu pred Barkovljami razvije lokalno okrepljen termični veter, ki dosega
hitrosti od 8 do 16 m/s. Ob taki situaciji pa se v Koprskem zalivu razvije veter precej manjših
hitrosti in ni primeren za jadranje.
Pregled vetrovnih razmer v širšem kraškem zaledju je pokazal pomemben vpliv na
razvoj jutranjega termičnega vetra v Barkovljah. Slednje velja predvsem za vetrove iz
severovzhodne smeri oziroma burjo, saj njena smer sovpada s smerjo obravnavanega vetra.
V primerih šibke burje v zaledju se njen vpliv na jutranji termični veter v Barkovljah
kaže v večjih hitrostih in daljšem trajanju, saj v nekaterih primerih piha vse do poldneva.
Meritve hitrosti vetra v Trstu kažejo, da je ob prisotnosti šibke burje v zaledju hitrost
jutranjega termičnega vetra večja za 10 – 15%. V takih situacijah, ko šibka burja ugodno
vpliva na jutranji termični veter, meritve v Ajdovščini kažejo na prisotnost vetrov iz V smeri s
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hitrostjo okrog 3 m/s. V Postojni piha šibkejši veter iz SSV smeri s hitrostjo približno 1 m/s, v
Zgoniku pa SV veter s hitrostjo od 4 do 5 m/s.
Analize vetrovnih razmer so pokazale, da se okrepljen jutranji termični veter v
Barkovljah razvije, če v Ajdovščini v predhodnem popoldnevu piha umirjen zahodnik s
hitrostjo okrog 2 m/s. Proti jutru v takih razmerah običajno zapiha rahel veter iz SV smeri
(burja), ki je posledica termične izmenjave zračnih mas med Visokim kraškim robom in
Vipavsko dolino. Razmere za razvoj termičnega vetra v zalivu so ugodne tudi v primerih, ko v
Ajdovščini čez dan piha šibek veter iz V–JV smeri in se proti jutru okrepi.
V Postojni je pokazatelj razvoja okrepljenega jutranjega termičnega vetra v Barkovljah
šibek veter (pod 2 m/s) iz SV ali Z smeri v predhodnem popoldnevu, ki ponoči poneha in
proti jutru ponovno zapiha.
Primerjava vetrovnih razmer med obalnim območjem in predelom tik za kraškim robom
je pokazala, da ob stabilni vremenski situaciji smer vetra v Zgoniku sovpada s smerjo vetra ob
obali. V popoldanskih urah tako prevladuje veter iz ZJZ smeri, ki se proti večeru obrne v
veter iz VSV smeri. Razlika je v tem, da za kraškim robom popoldanski veter zapiha uro
pozneje in tudi uro prej poneha. Bistvena razlika pa je v hitrosti vetra, ki je v Zgoniku
približno za polovico manjša od hitrosti v obalnem predelu, kjer se razvije okrepljen jutranji
termični veter. S tem je ponovno potrjen vpliv strmega obalnega reliefa na pospeševanje
zračnih mas in posledično okrepljen veter v Barkovljah.
Mejne razmere vpliva burje na jutranji termični veter v Barkovljah so takrat, ko razmere
v zaledju kažejo na konstantno burjo z večjo hitrostjo kot v primerih razvoja jutranjega
termičnega vetra. Take razmere se v predelu pod strmim kraškim robom kažejo v tem, da se
obalna zračna cirkulacija ne vzpostavi več, temveč je burja prisotna preko celega dneva.
Konstantna zmerna burja prepreči razvoj izrazitega jutranjega termičnega vetra, maestral pa
popolnoma izostane. Burja v takem primeru ne dosega dovolj velike hitrosti primerne za
jadranje, predvsem jadranje na deski. Ob takih razmerah se v Koprskem zalivu še vedno
vzpostavi značilna obalna zračna cirkulacija.
Ob naraščanju vpliva burje, ko v Ajdovščini njena hitrost znaša nad 5 m/s, v Postojni
nad 2 m/s in v Zgoniku prav tako nad 5 m/s, pa se obalna zračna cirkulacija tudi v Koprskem
zalivu ne razvije več. Večja hitrost vetra iz SV smeri negativno vpliva na ustvarjanje dveh
različno ogretih zračnih mas med obalnimi predeli in zaledjem, s tem pa ni izpolnjen eden
izmed pogojev za značilen jutranji termični veter v zalivu. Tako v Koprskem zalivu kot tudi v
predelu pod kraškim robom v takih situacijah nastopi burja, ki po izsledkih raziskave dosega
pod strmim kraškim robom zaradi že prej utemeljenega vpliva reliefa v povprečju za enkrat
večje hitrosti kot v Kopru.
Po primerjavi vetrovnih razmer med kraškim zaledjem in obalnim območjem
ugotavljam tudi, da hitrost vetra v Postojni v primerjavi z Ajdovščino ni tako primeren
pokazatelj dejanskih vetrovnih razmer v zalivu pod kraškim robom. To še posebno velja za
primere, ko je glavni vzrok nastanka burje temperaturna razlika med različno ogretima
zračnima masama na obeh straneh dinarske pregrade. Napovedi in meritve hitrosti vetra v
Postojni kažejo, da se že ob majhnih relativnih spremembah v hitrosti vetra v obalnem predelu
pod strmim kraškim robom razvije veter veliko večjih hitrosti.
Sklepno ugotovitev o vetrovnih razmerah v sredini Tržaškega zaliva ob razvoju
jutranjega termičnega vetra v Barkovljah težko podam zaradi premalo razpoložljivih meritev
za oceanografsko bojo PALOMA. Analiza razpoložljivih meritev je vseeno pokazala na
povezanost vetrovnih razmer ob obali in sredini zaliva. Pri razvoju okrepljenega jutranjega
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termičnega vetra v Barkovljah veter doseže sredino zaliva, pri čemer so izmerjene hitrosti
manjše za okrog 2 m/s glede na meritve v Trstu. Smeri vetra so enake.
Ob razmerah z zmerno burjo so meritve na boji PALOMA pokazale na stalnejše vetrove
iz severovzhodne smeri. V obravnavanih primerih so bile hitrosti vetra za okrog 2 m/s večje
od izmerjenih hitrosti v Trstu. Pri tem ne gre pozabiti na drugačno razporeditev hitrosti vetra
v Tržaškem zalivu ob gradientni ali zajezitveni burji, pri čemer se lahko v Tržaškem zalivu
razvijejo povsem drugačne razmere. Po opazovanju vetrovnih razmer v zalivu pred
Barkovljami se ob močnejši burji mejna črta za jadranje uporabnega vetrovnega polja oddalji
od obalne linije.
Napoved meteorološkega modela DADA po primerjavah z dejanskimi vetrovnimi
razmerami zelo dobro predvidi razporeditev in moč vetrov v zalivu pred Barkovljami in na
širšem obravnavanem območju.
Analiza napovedi je pokazala, da je v primerih razvoja okrepljenega jutranjega
termičnega vetra za prvi del noči v zaledju napovedano splošno gibanje zračnih mas iz smeri
severovzhod s hitrostjo do 2,5 m/s, v ožjem predelu pod strmim kraškim robom pa do 5 m/s.
Proti jutru napoved modela za kraško zaledje kaže povečanje hitrosti vetra iz severovzhodne
smeri na 2,5 do 5 m/s z okrepitvijo v Tržaškem zalivu in izrazito lokalno okrepitvijo v zalivu
pred Barkovljami, kjer je napovedana hitrost 10 m/s. Slednje utemeljuje vpliv reliefa, ki je že
upoštevan v izračunu napovedi. Gostota računskih točk modela DADA namreč omogoča
ovrednotenje vpliva strmega kraškega roba, medtem ko je model še vedno premalo natančen
za upoštevanje vpliva doline ''Rio Bovedo'' na hitrost vetra v zalivu pred Barkovljami.
V primerjavi s situacijami razvoja okrepljenega jutranjega termičnega vetra, ko so
napovedane hitrosti v Tržaškem zalivu v povprečju od 5 m/s do 7,5 m/s z izrazito lokalno
okrepitvijo pred Barkovljami, je v primeru zmerne burje napovedana v Tržaškem zalivu burja
z večjimi hitrostmi (10–15 m/s). Razširi se na širše območje zaliva in oblikuje značilen vetrni
stržen z večjimi hitrostmi vetra. Stržen, ki se začne pod kraškim robom, se pahljačasto
nadaljuje proti sredini Tržaškega zaliva. V primerih zmerne burje obsega okrepitev vetra pod
kraškim robom po napovedih precej večje območje, lokalna okrepitev pred Barkovljami pa še
vedno izstopa (15 m/s in več). V primeru razvoja jutranjega termičnega vetra v Barkovljah je
v kraškem zaledju hitrost vetra 2,5 m/s do največ 5 m/s, v primeru zmerne burje pa je
prevetrenost zaledja enakomernejša, napovedane hitrosti vetra so večje in sicer okrog 7,5 m/s,
z okrepitvami na Visokem kraškem robu do 10 m/s.
Napovedi vetra v kraškem zaledju za obravnavane primere ustrezajo dejanskim
izmerjenim vrednostim. Ob razvoju jutranjega termičnega vetra v Barkovljah je model
predvidel nekoliko večje hitrosti vetra na območju Ajdovščine, kjer je viden vpliv Visokega
kraškega roba, ter v Zgoniku. Za Postojno pa se po napovedih potrjujejo ugotovitve, da je
Postojna zaradi lege na robu območja, ki aktivno sodeluje v procesu razvoja okrepljenega
jutranjega termičnega vetra v Barkovljah.
Po izsledkih raziskave lahko na podlagi napovedi vetra z meteorološkim modelom
DADA z veliko verjetnostjo predvidim razvoj okrepljenega jutranjega termičnega vetra v
zalivu pred Barkovljami. Za razvoj jutranjega vetra primerne hitrosti za jadranje je tako
potrebna napoved šibkega gibanja zračnih mas v kraškem zaledju iz smeri severovzhod
oziroma vzhod, s hitrostmi med 2,5 in 5 m/s ter s predvideno lokalno okrepitvijo vetra v
zalivu pred Barkovljami, in sicer s hitrostjo 10 m/s ali nekoliko več.
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Z obširno raziskavo vseh vplivnih dejavnikov razvoja okrepljenega jutranjega
termičnega vetra v zalivu pred Barkovljami potrjujem postavljeno hipotezo, obenem pa jo
lahko na podlagi izsledkov nadgradim s točnejšim ovrednotenjem predvidenih dejavnikov.
Najmanjša temperaturna razlika zračnih mas v obalnem predelu in na kraški planoti, ki
je nujno potrebna za razvoj jutranjega termičnega vetra, znaša 5ºC in pomembno vpliva na
hitrost vetra v Barkovljah.
Relief obalnega zaledja, ki se strmo dvigne do 400 m visokega kraškega roba in preide
v kraško planoto, neposredno vpliva na več dejavnikov razvoja jutranjega termičnega vetra v
Barkovljah. Zaradi višinske razlike omogoča vzpostavitev večje temperaturne razlike med
dvema zračnima masama na zelo majhni horizontalni oddaljenosti. Pobočje kraškega roba v
zaledju Barkovelj se strmo spušča proti obalnemu predelu, zaradi česar se hitrosti zračnih mas
pri spuščanju proti morju povečujejo. Vpliv reliefa na večjo hitrost jutranjega termičnega
vetra v predelu pod strmim kraškim robom je potrdila primerjava z vetrovnimi razmerami v
Kopru, kjer jutranji veter dosega vsaj enkrat manjše hitrosti. K okrepljenemu termičnemu
vetru prispeva tudi v zaledju Barkovelj izoblikovana dolina ''Rio Bovedo'', ki z zožitvami v
srednjem in zgornjem delu dodatno pospešuje hladne zračne mase.
Na večjo hitrost jutranjega termičnega vetra v Barkovljah pomembno vpliva tudi
doprinos šibke burje. Po izsledkih raziskave šibka burja za 10 do 15% poveča hitrost
jutranjega termičnega vetra. Vpliva tudi na čas trajanja termičnega vetra, ki se ob
najugodnejših razmerah zadrži proti poldnevu. Na podlagi meritev hitrosti gibanja zračnih
mas v širšem kraškem zaledju ocenjujem, da so najprimernejše hitrosti burje za razvoj
obravnavanega vetra v Ajdovščini 3 m/s, v Postojni 1 m/s in v Zgoniku 4 do 5 m/s.
Primerjava vetrovnih razmer v Trstu in objektivne ocene vetra, narejene med jadranjem
na deski v zalivu pred Barkovljami, kaže, da so hitrosti vetra v zalivu pred Barkovljami tudi
40% večje od zabeleženih urnih vrednosti hitrosti vetra v Trstu. V Trstu je kljub ugodno
izoblikovanem reliefu v zaledju hitrosti vetra nižja, po predvidevanjih predvsem zaradi vpliva
goste pozidanosti mesta, ki zavira gibanje zračnih mas.
V zaključku naj omenim, da mi je pri ovrednotenju dejavnikov razvoja obravnavanega
termičnega vetra še največ težav povzročala razpoložljivost meteoroloških podatkov ter
njihovo pridobivanje, saj proučevano območje leži na ozemlju Italije.
Meteorološki podatki, arhivirani po uveljavljenih metodah, so pri proučevanju tako
specifičnega pojava morda celo nekoliko premalo natančni. V prihodnje bi bilo tako za še
objektivnejše ovrednotenje dejavnikov razvoja jutranjega termičnega vetra v Barkovljah
priporočljivo izvesti namenske meritve vetra z večjo časovno natančnostjo. Poleg tega bi bilo
za natančno ovrednotenje prispevka doline k razvoju jutranjega termičnega vetra smiselno
sočasno izvesti meritve na kraškem robu, na več mestih v dolini, njenem izteku in na morju.
Z zadovoljivo verjetnostjo bi lahko razvoj okrepljenega jutranjega termičnega vetra v
zalivu pred Barkovljami predvideli tudi z uporabo sistemov umetne inteligence, ki se v
meteorologiji vse pogosteje uporabljajo. Z zbranimi meteorološkimi parametri (temperature
zraka, smeri in hitrosti vetra, zračnega pritiska) na širšem vplivnem območju razvoja
jutranjega termičnega vetra bi bilo možno oblikovati bazo podatkov za učenje in oblikovanje
pravil odločanja sistema umetne inteligence. Ta bi lahko na podlagi vhodnih podatkov
objektivno ocenil možnost razvoja in tudi hitrost vetra v zalivu.
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9 Summary
The aim of my diploma thesis is to analyse the conditions and the development of the
amplified morning thermic wind in the gulf in front of Barcola (Barkovlje) near Trieste (Trst),
applicable mainly for the purposes of sailing and windsurfing (the discussed morning thermic
wind is often called also land-breeze). In addition, it is expected that the knowledge base, as
an outcome of my thesis, would provide enough information for forecasting the suitable wind
conditions at sufficient reliability.
Under certain conditions the amplified land-breeze in Barcola bay reaches uncommon
speeds, providing the seldom opportunity for sailing or windsurfing during the summer. The
land-breeze reaches applicable speeds (above 5 m/s) in the early morning hours usually from
5.00 am to 9.00 am. The land-breeze (along the Adriatic coast also called burin) is a part of
the coastal sea-land-breeze circulation, usually developed in the case of stable weather
conditions during the summer. Therefore, the research incorporated the comprehensive study
of the coastal land-breeze air flow and its main deciding parameters as the air temperature
difference between air masses in the coastal region and those situated in the hinterland,
coastal relief characteristics, the influence of general winds above the discussed area and the
impact of the land surface roughness.
The research originates in land-breeze speed estimations, performed during windsurfing
in the Barcola bay. The wind speed estimation database contains 37 records in the time period
from 1999 until 2004, among which 10 were chosen for further analysis. At the beginning, the
relief characteristics of the Carst edge region, the coastline and the deeper hinterland were
addressed in order to gain the general overview over the region and mainly to estimate the
impact of the specific relief in the vicinity of Barcola. A thorough examination of
meteorological parameters that disclose the weather conditions over the region on each
particular day was based on the meteorological data, recorded on several automatic weather
stations (AWS) on the discussed region. The stations were chosen so as to provide the best
overview over the weather conditions in the region of Barcola, further along the Trieste gulf
coastline (AWS on Fratelli Bandiera pier in Trieste, AWS Koper), towards the open sea (onsea buoy PALOMA) and immediately behind the Carst edge (AWS Sgonico (Zgonik), AWS
Borgo Grotta Gigante (Briščiki)). Since the preliminary land-breeze analysis showed a great
impact of the region’s characteristic bora wind on the parameters of the discussed wind,
additional meteorological stations toward the interior of the Slovenian Carst region (AWS
Ajdovščina, AWS Postojna) were incorporated, too. In order to build up the knowledge
database for future land-breeze forecasting, the wind forecasts for selected days, calculated
using a meteorological model ALADIN/SI – DADA, were further analysed. The stated
meteorological model is at the moment the best option for objective and reliable wind
forecasting, since it, among all other deciding parameters, takes into account also the
estimation of the surface relief and performs the calculations at sufficient calculation points
density.
The presented analysis is structured so as to demonstrate different conditions for the
development of the applicable land-breeze, at the beginning with increasing influence of the
weak bora wind, continuing with the interpretation of conditions when moderate bora wind
destruct the specific land breeze conditions and finally when moderate or stronger bora is
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present. Moreover, the situation where weather disturbance during the night disrupted the
expected land-breeze and a situation of unsuitable weather conditions for the development of
the land-breeze are given as a conclusion.
The development of the land-breeze is tightly connected to the global weather situation
and the position of the air pressure forms (cyclones, anticyclones) over the wider region, in
this particular case over the Europe. The development is possible when the region of Slovenia
and its neighbouring countries are influenced by a high air pressure or in other words when
the region is situated in the anticyclone area. Therefore the air pressure gradients are usually
very low so there are no stronger and wide-ranging winds present. Upon air pressure maps,
presented in the thesis, one can conclude that the most suitable position of the anticyclone is
NE of Slovenia. When an additional cyclone is present in Mediterranean the moderate or
stronger bora wind develops.
The analysis of meteorological parameters in the narrower region of Barcola returned
that the minimum air temperature difference between the coastal region and the region behind
the Carst edge, which determines the development of the amplified land-breeze, is to be at
least 5°C. Upon the results of the analysis, the temperature difference usually exceeds the set
margin, depending mostly of the time of the year. Forming of the air temperature difference is
directly connected to the characteristic day course of the air temperature and consequently of
the sea-land-breeze in the coastal region during clear summer and autumn days. Usually, the
efficient air temperature difference starts to form in the evening, rising up to its maximum at,
in average, around 1.00 am to 2.00 am. The results show that this is also the starting time of
the land-breeze whose speed increases toward the morning. The temperature difference is
starting to lower, as a consequence of colder air masses being descending to the coastal
region. In the morning, the land-breeze speed is decreasing accordingly to the lowered
temperature difference and impacted also with the additional heating of the surface because of
the sun insolation.
Colder and therefore heavier air masses, dammed behind the Carst edge, start to descend
to the lower coastal region in the middle of the night. Due to the pretty large height of the
Carst edge above the sea level (up to 400 m) air masses are accelerated while descending
toward the coastal line. The additional acceleration is assured also by the shape of the coastal
hinterland, since a very suitably shaped valley Rio Bovedo with narrower sections in its
central part is located next to Barcola, as it can be seen in the analysis of the 3D relief model
and valley cross sections, presented in the thesis. The cold air masses are therefore
additionally accelerated when moving through the narrows of the valley.
In the above presented conditions the amplified land-breeze in Barcola bay reaches from
8 to 16 m/s, according to the previously mentioned estimations, performed during windsurfing
in the bay. When comparing the conditions along the coastal region, the hourly wind speed,
measured in Trieste, reaches from 8 to 9 m/s, while the wind speed in Koper is significantly
lower (3 - 4 m/s), since the hinterland of Koper bay is completely different comparing to the
region behind Trieste or Barcola. Upon the results of the analysis, the speed of the amplified
land-breeze in Barcola bay surpasses the hourly wind speed in Trieste by up to 4 m/s or, in
other words, by up to 40%.
When analysing the wind conditions behind the Carst edge in the above given
conditions, a bora wind is noticeable, reaching the average speed around 4 m/s (AWS
Sgonico) during the whole course of the land-breeze in Barcola. Measurements in Ajdovščina
also disclose a presence of ENE wind, reaching the speed of 3 m/s, while in Postojna only a
very weak NNE wind (around 1 m/s) is usually present.
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Slightly increased bora wind over the whole Carst region (Sgonico up to 5 m/s,
Ajdovščina up to 4 m/s) influences the land-breeze in Barcola bay in its duration and its top
speed. In such cases it often happens that the morning land-breeze under the Carst edge is
prolonged towards the midday.
The conditions at stronger bora wind are different. The air temperature difference is
more or less constant during the day, so possibilities for the development of the land-breeze
are negligible, depending of course on the exact bora speed and other influential parameters.
Behind the Carst edge the bora wind represents itself as a NE wind in Sgonico (above 5 m/s),
ENE wind in Ajdovščina (above 5 m/s) and NE wind in Postojna (2 m/s and above). The
measurements in Trieste and the estimations in Barcola bay again show the impact of the
steep relief of the Carst edge also on the amplification of the bora wind in comparison to e.g.
Sgonico. In given conditions the bora wind in the Barcola bay and also in Trieste exceeds the
speed of 10 m/s.
Wind forecasts, created using a meteorological model DADA, show very good
agreement between the predicted and the measured wind conditions. In the evening before the
development of the amplified land-breeze there is a uniformly distributed NE wind over the
whole Carst region predicted, with speeds reaching around 2,5 m/s, and in the Barcola bay up
to 5 m/s. In the early morning, overall increasing of wind speed is foreseen, with wind speed
from 2,5 to 5 m/s in the Carst area and with the local amplification in Barcola bay up to
10 m/s. Taking into account also the additional contribution of the Rio Bovedo valley, which
is, due to some reasonable limitations, not taken into consideration in the calculations of the
meteorological model, the expected land-breeze speed could reach up to 15 m/s.
In the case of a stronger bora wind the predicted wind speed is increased over the whole
Carst area (in average 7,5 m/s) as well as in the Barcola bay, where the speed up to 15 m/s is
foreseen. The wind distribution in the whole gulf of Trieste is changed, too. Forming of the
characteristic bora wind pith in the gulf can clearly be seen.
A thorough research of specific wind conditions in the Barcola bay given in the thesis
offers a good view over the theoretical background and all influential parameters that
determine the development of the amplified land-breeze in the bay. The proven accordance
with the wind forecasts, created using a meteorological model DADA, provides a good
starting point for a reliable prediction of the development of the applicable wind. As a future
challenge, the presented knowledge and data base could be upgraded and used for establishing
of more accurate wind prediction tools, for instance using the artificial intelligence systems.
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