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Izvleček
Prostorska razporeditev temperature zraka v Loškem Potoku
Kotanje na Dinarskih planotah osrednje Slovenije lahko v zimskem času beležijo izredno nizke
temperature in veliko število inverznih dni. Tipičen primer je tudi območje Loškega Potoka, ki
pa z izjemo Retij v veliki meri ni raziskano. V zaključni seminarski nalogi obravnavamo
prostorsko razporejanje temperature zraka v Loškem Potoku, predvsem v Potoško-Dragarskem
podolju s pomočjo meritev na petih stacionarnih merilnih postajah in s terenskimi meritvami.
Rezultate zime 2016/2017 smo primerjali z rezultati meritev poleti 2016 in s terenskimi
meritvami. Ugotovitve kažejo, da je relief pomemben dejavnik pri razporejanju zraka v
zimskem času in nekoliko manj v poletnem. Inverzna območja v primerjavi z ostalimi beležijo
nižje povprečne temperature, predvsem pa nižje minimalne. Zaradi prisotnosti nižjih
minimalnih razlik so tudi temperaturne amplitude v inverznih območjih večje. Glede na meritve
so naslednja naselja podvržena izredno nizkim temperaturam: Retje, Trava, Draga in
Podpreska.
Ključne besede: klimatogeografija, temperatura zraka, sončno obsevanje, mikroklima, Loški
Potok

Abstract
Spatial distribution of air temperature in Loški Potok
In winter time Dinar plateau basins in central Slovenia can record very low temperatures as
well as a large number of days with inversion. A typical example is also the area of Loški Potok,
which is mainly unexplored with the exception of Retje depression. In this final term paper, we
have analysed the spatial distribution of air temperature in Loški Potok, mainly in PotoškoDragarska depression, with the measurements on five stationary measuring stations and field
measurements. The results of winter 2016/2017 were compared with results of summer 2016
and with field measurements. Results show the importance of the relief shape as a factor of air
distribution in the winter time and less in the summer. The frost hollows or areas with inversion
in comparison with others, record lower average and minimum temperatures. This is also the
reason the temperature range is higher. Regarding the measurements, the following places in
Loški Potok are subjected to very low winter temperatures: Retje, Trava, Draga and Podpreska.
Key words: climatogeography, Temperature, Insolation, microclimate, Loški Potok
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1. UVOD
Že od nekdaj je bilo poznavanje lokalne in mikroklime pomembnega življenjskega in
strateškega pomena, predvsem kadar je govora o temperaturah, ki se spuščajo krepko pod
ledišče, saj lahko povzročajo marsikatere nevšečnosti in vplivajo celo na življenjsko
ogroženost. Tovrstne temperature so prisilile človeka v različne življenjske prilagoditve, hkrati
pa so ga spodbujale k raziskovanju in odkrivanju. Poznavanje tovrstnih razmer je izredno
pomembno za mnogo človeških dejavnosti, kot so kmetijstvo, šport, prostorsko planiranje in
druge, saj lahko le tako zagotovimo optimalne razmere za življenje. Najnižje se temperature
spustijo v alpskih mraziščih, na primer v Mrzli Komni, kjer je bila 25. januarja 2006 izmerjena
temperatura -41,7 °C, kljub temu so ljudem najbolj poznana mrazišča notranjskih kraških polj,
saj so le-ta najbolj poseljena (Ogrin D., Ogrin M., Sinjur, 2006). Babno polje velja kot najbolj
mrzlo slovensko kraško polje, z najnižjo uradno izmerjeno temperaturo v Sloveniji -34,5 C,
vendar še zdaleč ni edino z izredno nizkimi temperaturami (Ogrin, 2000).
Ob pregledu meritev temperatur kraških kotanj se Retje, Podpreska in Trava v PotoškoDragarskem podolju prav tako kažejo kot izredno hladna, a v literaturi večkrat spregledana
mrazišča. Pomembnost temperaturnega razporejanja v Loškem Potoku kaže tudi veliko število
ljubiteljev opazovanja vremena, ki z lastnim merjenjem prispevajo veliko k poznavanju
lokalnega vremenskega dogajanja.
O temperaturah v Loškem Potoku je bilo največ napisano v delu Darka Ogrina, Iztoka Sinjurja
in Mateja Ogrina (2006), z naslovom Minimalne temperature v slovenskih mraziščih 2005/2006
ter v dveh diplomskih delih: Debevc Katje (2007), z naslovom Minimalne temperature na
kraških poljih Notranjske in Zebec Ane (2010), z naslovom Primerjava minimalnih temperatur
med Babnim Poljem in Loškim Potokom, kjer so bila tema preučevanja tudi mrazišča na
območju Loškega Potoka.
V zaključni seminarski nalogi se z meritvami in analizami razporejanja temperatur posvečamo
prav območju Loškega potoka in Dragarske doline z avtomatskimi meritvami temperature v
krajih: Retje, Travnik, Tabor, Čednikov žleb in Poden v Podpreski. S terenskimi maršrutnimi
meritvami želimo opraviti celoten prerez občine Loški Potok od Retja do Podplanine in tako
identificirati najhladnejše predele občine, kar bi lahko bilo v pomoč pri bodočem strateškem
načrtovanju razmestitve dejavnosti in objektov.

1.1.

Namen in cilji

Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti prostorsko sliko razporejanja temperatur v
Loškem Potoku. Posebno pozornost bomo namenili razporejanju temperatur ob radiacijskem
tipu vremena, kjer se najbolje kaže vpliv mrazišč. Namen bomo dosegli z meritvami na 5
avtomatskih merilnih postajah v obdobju poletje 2016 in zima 2016/2017 in s terenskimi
meritvami po profilu, v času radiacijskega vremena.
Namen zaključne seminarske naloge želimo doseči z naslednjimi zastavljenimi cilji:
1. izvesti maršrutne meritve ob radiacijskem tipu vremena in z njimi prikazati prostorski
prerez razporejanja temperature zraka v Loškem Potoku,
2. s stacionarnimi meritvami spremljati gibanje temperature na izbranih mestih,
3. izdelati klimatsko statistiko za meritve poletja 2016 in zime 2016/2017,
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4. identificirati najhladnejši predel Loškega Potoka.
Pred izdelavo zaključne seminarske naloge smo si postavili sledeče delovne hipoteze, ki so bile
opora pri raziskovanju:
1. ob anticiklonalnem (radiacijskem) vremenu se v kraških kotanjah Loškega Potoka
pojavi temperaturna inverzija,
2. v vseh kraških kotanjah v Loškem Potoku se v zimskem času temperatura spusti krepko
pod ledišče,
3. Retje predstavljajo kraško kotanjo, ki ima najnižje maksimalne temperature v zimskem
času.

2. METODE DELA
Zaključna seminarska naloga je nastajala tako v okviru terenskega kot tudi kabinetnega dela.
Terensko delo so predstavljale predvsem maršrutne meritve v Loškem Potoku, opravljene 7. 1.
2017. Preostanek dela je vezano na kabinetno delo, kar vključuje pregled strokovne, že
obstoječe literature v pisni in elektronski obliki in zbiranje, analizo ter interpretacijo podatkov
o temperaturi v izbranih časovnih obdobjih.

2.1.

Maršrutne meritve

Maršrutne meritve so meritve temperatur vzdolž izbranega profila. Meritve sem izvajala 7. 1.
2017 v času anticiklonalnega vremena z začetkom ob 7. uri po vnaprej določeni trasi. Vse
meritve niso bile izmerjene ob isti uri, vendar vse v intervalu 45 min. Ker se temperatura v
jutranjih urah pred sončnim vzhodom bistveno ne spreminja, je časovni člen v tem primeru
zanemarljiv (Ogrin, D., Ogrin, M., 2005). Temperatura je bila merjena z digitalnim
termometrom Testo 110, ki beleži temperaturo na desetinko natančno. Merilna paličica s
senzorjem je bila nameščena na okno avtomobila, tako smo lahko brez prestanka s konstantno
hitrostjo 40–50 km/h vozili po določeni trasi.
Vnaprej določena pot, na kateri sem opravljala meritve, je potekala v razgibanem podolju z
menjavanjem kraških kotanj in višjih pregibov med njimi. Cesta preči vse kraške kotanje, z
meritvami pa sem skušala zajeti tako temperature njihovega dna kot tudi temperature na obodih.
Z meritvami sem začela na začetku klanca pred Retijsko uvalo pod cerkvijo. Iz uvale sem pot
nadaljevala čez naselje Hrib-Loški Potok, naprej po glavni cesti, čez naselje Travnik, se spustila
do dna Travniškega polja in nato nadaljevala pot naprej do Sodola, čez naselja Lazec,
Podpreska, Draga, Šafarje, Srednja vas pri Dragi, Trava in vse po glavni cesti do mejnega
prehoda Podplanina. Kjer se je temperatura z reliefom spreminjala hitreje, sem vnesla več
merilnih točk, kjer pa je bila sprememba minimalna, pa manj. Meritve sem končala ob sončnem
vzhodu ob 7:44 uri. Točke nadmorske višine sem določala s pomočjo plastnic na Državni
topografski karti merila 1: 25 000, kjer je bila natančnost določanja nadmorske višine v razponu
+/- 5 m.
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Slika 1: Profil merjenja in točke maršrutnih meritev, 7. 1. 2018.

2.2.

Zbiranje podatkov na izbranih
merilnikom temperature zraka

lokacijah

z

avtomatskim

Zbiranje podatkov o temperaturi so dnevno opravljali digitalni registratorji v časovnem
intervalu 15 minut na naslednjih petih lokacijah:
Lokacija merilne postaje
Čednikov žleb

Nadmorska višina (m)
810

Poden (v nadaljevanju Podpreska)

740

Retje

705

Tabor

815

Travnik
700
Preglednica 1: Lokacije in nadmorske višine stacionarnih merilnih postaj.
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Digitalni registratorji temperature ali t.i. gumbki (Thermobutton), proizvajalca Dallas
Semiconductor Maxim (ZDA), so beležili temperature v dveh različnih obdobjih na 0,5 stopinje
natančno. Registratorji so bili nameščeni v radiacijske zaklone (slika 1).

Slika 2: Radiacijski zaklon za gumbek. Avtor: Ogrin, D., 2018

Z zbiranjem podatkov za poletni čas smo pričeli 20. 6. 2016 ob 12.00 uri in končali 13. 9. 2016
ob 19.45 uri. Za namen zaključne seminarske naloge bodo uporabljeni podatki od 21. 6. 2016
od 0.00 do 31. 8. 2016, z zadnjo izmerjeno temperaturo ob 23.45. Časovni niz sicer ne zajema
celotnih mesecev, vendar klub temu omogoča analize, kjer so razvidni vzorci razporejanja
temperature.
Za zimski čas smo z zbiranjem podatkov pričeli 11. 12. 2016, s prvo izmerjeno temperaturo ob
0.01 in končali 6. 3. 2017, z zadnjo izmerjeno temperaturo ob 7.45. Za zaključno seminarsko
nalogo bodo upoštevani le podatki z začetkom meritev 12. 12. 2016 ob 0.01 do 28. 2. 2017 ob
23.45 uri. Podatki ne zajemajo začetka meteorološke zime, torej začetka meseca decembra,
vendar so za potrebe ciljev zaključne seminarske naloge, torej ugotavljanja razporejanja
temperature, primerni.
Zbrane podatke smo analizirali s programom Microsoft Excel. Za izbrano meteorološko
spremenljivko – temperaturo zraka, smo za vsako merilno postajo izračunali dnevna in
mesečna povprečja, izvzeli absolutne vrednosti in jih primerjali z ostalimi merilnimi postajami
skupaj s časovno komponento. Iz podatkov smo prav tako izračunali dnevne amplitude in
njihova mesečna povprečja. Posebej smo analizirali tudi obdobja ciklonalnega in
anticiklonalnega vremena. Rezultati so prikazani tudi grafično.
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3. ZNAČILNOSTI PROSTORSKEGA RAZPOREJANJA
TEMPERATURE ZRAKA V KRAŠKIH KOTANJAH
3.1.

Osnovni pojmi

Ob spremljanju razporejanja temperatur naletimo na množico pojmov, ki pojasnjujejo
spremljajoče pojave. Pojmi se ob preučevanju razporejanja temperatur konstantno pojavljajo in
pomensko prepletajo, zato jih je pomembno najprej razjasniti.
Temperaturna inverzija ali toplotni obrat je pojav, ko temperatura zraka z višino v
določenem sloju atmosfere narašča (Ogrin, 2000).
Jezero hladnega zraka je pojav nabiranja in zadrževanja ohlajenega zraka v depresijskih
reliefnih oblikah. Značilnost tovrstnega pojava je daljše časovno trajanje, saj se hladen gostejši
zrak ujame v reliefne depresijske oblike pod lažji topel zrak. Z njim je povezana tudi
temperaturna inverzija, v kolikor pade temperatura zraka pod rosišče pa nastane tudi vidni pojav
megle (Ogrin, 2000).
Mrazišča so konkavne reliefne oblike različnih dimenzij, kjer se daljše časovno obdobje
ohranjajo jezera hladnega zraka (Ogrin, 2005).
Vegetacijski obrat s stalno spremenjenimi klimatskimi pogoji pogojeno naravno rastje, ki se
v pasovih prilagodi naravnim razmeram (Ogrin, 2005). Pasovi so razporejeni obratno kot v
gorskem svetu.
Termalni (toplotni) pas leži nad dnom kotlin, dolin, kraških depresij, torej nad inverzijo in
mejo nastanka jezera hladnega zraka, kar pomeni, da je toplejši od nižje in višje ležečih predelov
(Ogrin, 2000).

3.2.

Proces ohlajanja zraka v območju anticiklona

Proces intenzivnega ohlajanja zraka se prične v jasni in mirni noči, ko Zemlja prejme manjšo
količino kratkovalovnega sevanja sonca kot podnevi, ponoči je zato dolgovalovno terestično
sevanje intenzivnejše. Tovrstne vremenske razmere se pojavijo v območju anticiklona, tip
vremena pa imenujemo radiacijsko vreme. V kolikor je bilanca sevanja površja v primerjavi s
protisevanjem atmosfere negativna, pride do temperaturne inverzije (Ogrin, 2000). Idealni
atmosferski pogoji, ki omogočajo izrazito nočno ohlajanje zraka so brezvetrje, nizka zračna
vlaga in izostanek oblačnosti. Pogoji so uresničeni, ko v anticiklonalnem območju oslabijo
energetski in masni tokovi v atmosferi, takrat začnejo prevladovati lokalne vremenske razmere
(Ogrin, D., Ogrin, M., Sinjur, 2006). Odsotnost vetra je ključnega pomena zato, ker veter s
konstantnim mešanjem hladnejše spodnje plasti zraka s toplejšimi zgornjimi onemogoča
ohlajanje prizemne plasti zraka. Drugi pogoj za izrazito ohlajanje zraka pa je izostanek
oblačnosti, saj oblačnost povzroča odboj dolgovalovnega sevanja. To pomeni, da je tok toplote
preusmerjen nazaj proti tlom, kar zopet zavre ohlajanje (Ogrin, Ogrin, Sinjur, 2006). Dodatna
dejavnika, ki prav tako veliko pripomoreta k ohlajanju ozračja, sta odsotnost vlage v ozračju in
prisotnost snežne odeje. Vlaga je namreč eden izmed najpomembnejših toplogrednih plinov v
ozračju, njena prisotnost odbija toplotne tokove nazaj proti površju. Prisotnost snežne odeje
doseže ravno nasproten učinek. Sneg je namreč zelo dober izolator, odvisno od njegove teksture
lahko vsebuje od 50– 95 % zraka, ki zaradi mirovanja med kristali onemogoča prenos toplote
5

iz tal v atmosfero. To je razlog, da je zrak nad površino snega hladnejši, kot bi bil v primeru
njegove odsotnosti. Dodaten dejavnik pri ohlajanju ozračja nad snegom pa je tudi pospešeno
dolgovalovno sevanje, ki ga oddaja snežena odeja in njegov velik albedo (Ogrin, D., Ogrin, M.,
Sinjur, 2006). Svež sneg ima albedo od 70 % do 90 %, kar pomeni, da večino prejetega sevanja
odbije (Ogrin, 2000).
Pomemben, a ne odločilen dejavnik je prav tako dolžina noči, saj lahko v hladni polovici leta,
ko je noč dolga, procesi ohlajanja nemoteno potekajo daljši čas. Kljub vsemu so pomembnejši
dejavniki za ohlajanje nizka vlaga, jasno nebo in brezvetrje (Ogrin, 2005).

3.3.

Razporejanje temperatur v odvisnosti od reliefa

Reliefna izoblikovanost ima poleg vseh opisanih klimatskih pogojev za ohlajanje zraka pri
razporejanju temperatur v prostoru prav tako zelo pomembno vlogo. V konkavnih reliefnih
oblikah se zadržuje hladen zrak, ki je gostejši od toplejšega, zato ''potone'' na dno dolin, kotlin,
kraških depresij (udornice, vrtače, kraška polja), najnižje temperature so tako vedno na dnu.
Izrazite temperaturne inverzije se pojavljajo ravno na kraških poljih, najbolj znane so npr.
Bloke, Rakitna in Babno polje, ki ležijo na višjih nadmorskih višinah. Ta je kot posledica reliefa
pomemben dejavnik za intenzivnejše ohlajanje zraka (Ogrin, 2000). Vzrok vedno večjega
potenciala za ohlajanje zraka z nadmorsko višino je v temperaturnem gradientu, ko na vsakih
100 m pade temperatura zraka v prosti atmosferi za povprečno 0,65 °C. Zaradi manjše gostote
zraka in odnosno manjše gostote toplogrednih plinov je v višjih legah tudi manj protisevanja.
Oblika reliefa v radiacijskem tipu vremena tako privede do večjih lokalnih mikroklimatskih
razlik (Ogrin, D., Ogrin, M., Sinjur, 2006).
Najprimernejše reliefne oblike za ohlajanje zraka so kraške kotanje, saj se planotast relief kaže
hladnejši kot dolinasto-slemenasti, predvsem zaradi konstantnega odtoka zraka (Gams, 1987).
Kraške konkavne reliefne oblike so zaprte, brez možnosti odtoka na dnu, prav tako pa jih obdaja
sklenjen višji obod, s katerega se steka hladen zrak z višjih nadmorskih višin. Izmed vseh
kraških kotanj se najbolj shladi na kraških poljih, saj je v smislu previšanega horizonta najbolj
odprta reliefna oblika. Bolj kot je reliefna oblika odprta in plitva, več toplote lahko v jasni in
mirni noči izseva v vesolje. Plitva mrazišča so po drugi strani tudi bolj občutljiva na vdore vetra,
kar ustavi ohlajanje (Ogrin, D., Ogrin, M., Sinjur, 2006).
K nočnemu ohlajanju zraka prav tako pripomore geološka in posledično pedološka in
vegetacijska podlaga. Ta preprečuje toplotni pretok iz globljih plasti, da se zrak nad površino
lahko nemoteno ohlaja (Ogrin, 2005). Bolj ohlajen zrak priteka iznad dolomitne podlage,
predvsem zaradi vegetacijskega pokrova, saj lahko podlaga porasla s kratko travo lažje seva v
ozračje kot apneniška gozdnata pobočja (Gams, 1987). Podlaga poraščena z gozdom najbolj
zavira ohlajanje, medtem ko skalnata podlaga prepušča preveliko količino toplote. Idealna je
torej suha, poležana trava (Ogrin, 2005). Tudi sama tekstura prsti vpliva na temperaturo zraka
nad tlemi. Pomembno na prizemni zrak vpliva tudi prisotnost talne vode, saj ta zmanjšuje
ekstremnejše ohlajanje. Rjave rendzine, rjavo do rjavo rdeče ali rdeče prsti so na krasu najbolj
razširjene in v veliki meri pokrivajo zlasti pobočja kraških depresij. Imajo dobro toplotno
prevodnost, zato so zelo občutljive na osončenost. Prisojna pobočja se podnevi bolj ogrejejo in
ponoči bolj shladijo, medtem ko na osojah temperatura zelo malo variira. Kot najhladnejši tip
prsti se kaže humozna rendzina na morenskem in periglacialnem grušču, med katerim so
neizpolnjeni prostori. Večja zračnost pomeni boljšo toplotno izolacijo, humozni pokrov pa je
dober toplotni izolator (Gams, 1972).
6

Pri ohlajanju mrazišč prispeva tudi vegetacijski pokrov njihovega oboda. Takoj, ko sonce v
popoldanskih urah ne doseže več dna mrazišč, se začne ohlajanje in stekanje zraka po pobočjih
okoliških hribov (Ogrin, Ogrin, 2005). Prizemni zrak se najbolj ohladi na dolomitnih ali
dolomitu podobnih kamninah s plitvo prstjo in nizko vegetacijo, kar prispeva k še nižjim
temperaturam zraka na dnu kotanj (Gams, 1987).
Ključni dejavniki, ki vplivajo na ohlajanje zraka, so prikazani na sliki 3.

Slika 3: Dejavniki za ohlajanje zraka. Vir podatkov: Ogrin D., Ogrin M., 2005.

Potoško-Dragarsko podolje ima z vidika omenjenih dejavnikov dobre pogoje ohlajanja. Zaradi
kraške kamninske podlage in posledično kraškega reliefa, v Loškem Potoku prevladujejo
konkavne reliefne oblike z vmesnimi planotami. V Loškem Potoku so preučevane konkavne
oblike (Retje, Travnik, Podpreska) med ljudmi dobro poznana mrazišča. Njihova nadmorska
višina se giblje med 600 in 900 m nadmorske višine, kar jih uvršča med nižje ležeča v primerjavi
z alpskimi mrazišči. Kljub temu njihova plitva reliefna oblika omogoča dobre pogoje ohlajanja,
kar povzroči, da so omenjena naselja velikokrat izpostavljena nižjim temperaturam, kot ob
enakih atmosferskih pogojih naselja v alpskih dolinah (Ogrin, D., Ogrin, M., Sinjur, 2006).
V času anticiklonalnega vremena, ko so meteorološki pogoji najugodnejši, predvsem v
zimskem času, ko je daljša dolžina noči, se zaradi navedenih dejavnikov temperature spustijo
krepko pod ledišče.
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4. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI RAZISKOVANEGA OBMOČJA
4.1.

Opredelitev raziskovanega območja

Raziskovano območje v občini Loški Potok se nanaša predvsem na območje Loškega potoka
in Dragarske doline in na jugu manjšega dela Podplaninskih lazov do mejnega prehoda
Podplanine. Za lažje definiranje raziskanega območja je zato v seminarski nalogi večkrat
uporabljen geografski pojem Potoško-Dragarsko podolje, ki zavzema kraški del preučevanega
območja. Občina Loški Potok se nahaja na jugu Slovenije, na slovenskem Dinarskem krasu, s
svojim južnim delom pa že meji na občino Čabar, sosednjo Republiko Hrvaško.
Z ozirom na številne regionalizacije raziskovano območje Loškega Potoka spada v makroregijo
Dinarskih planot osrednje Slovenije. Ilešič (1958) območje uvrsti med Visoke kraške planote
in podolja, Gams (1983) Bloško-Potočansko dolino k imenovani regiji Dinarske planote
notranje Slovenije, avtorji Krajevnega leksikona (1995) pa Bloke in Loški potok prepoznajo
kot visoki dinarski kras celinske Slovenije (Kladnik, 1996). Obravnavano območje v celoti
zavzema Potočanska planota, z njenim jugovzhodnim delom pa delno že seže v Ribniške gore.
Osrednji del sestavljata Loški potok – Potočanska dolina in suha Dragarska dolina, skupaj
imenovana tudi Potoško-Dragarsko podolje, ki sega od vasi Retje do vasi Trava, ki se kaže kot
najbolj jugovzhodna točka podolja. Podolje obdajajo vmesne planote in ravniki, katerih
nadmorska višina se zvišuje proti jugu. Med njimi izstopajo Goteniška gora, Travljanska gora,
Strahovec, Mošnevec, Zajčji hrib, katerih višina se dviga preko 1000 m nad morjem. V
raziskovano območje sem vključila tudi območje do mejnega prehoda Podplanina, ki pa že sega
v dolino reke Čabranke (Kos in sod., 2005). Dolini gornje Kolpe in Čabranke po Gamsu (1986)
spadata k Dinarskim planotam notranje Slovenije, kar še vedno pomeni enako makroregionalno
enoto (Kladnik, 1996). Naselja, ki jih zajema raziskovano območje seminarske naloge so Retje,
Hrib-Loški Potok, Srednja vas-Loški Potok, Travnik, Dednik, Lazec, Podpreska, Draga,
Srednja vas pri Dragi, Trava in Podplanina.
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Slika 4: Preučevano območje Loškega Potoka. Vir podatkov: Kos in sod., 2005.

4.2.

Geološka in geomorfološka zgradba Loškega Potoka

Celotno območje Loškega Potoka spada k makroregiji Visokih dinarskih planot celinske
Slovenije (Kladnik, 1996). Značilna smer slemenitve je SZ-JV, vzdolžno Potoško-Dragarsko
podolje pa deli višavje na vzhodni in zahodni del. Najvišji vrh območja je Debeli vrh s svojimi
1255 m in je del Goteniške gore na vzhodni strani raziskovanega območja. Loški potok na
severu sestavljata Retijska uvala in Travniško polje, ki se medsebojno ločita z vzpetino Tabor.
Zaradi kraških značilnosti uvala nima površinskih tokov, temveč močne podzemne, ki ob
visokih vodah poplavijo vzhodni del uvale, poplave sežejo tudi do naselja Retje. Nadmorska
višina dna uvale je 705 m. Travniško polje je sestavljeno iz dveh manjših, slepih dolin, ki sta
pravokotni druga na drugo. Prisotna sta dva krajša vodotoka, Mežnarjev in Loški potok, ki
9

ponikneta v požiralnikih na južni strani polja na 700 m nadmorske višine. Povprečna nadmorska
višina naselij na raziskovanem območju je od 700 do 900 m, najnižje ležeče naselje je Črni
potok pri Dragi, na levem bregu Čabranke, z nadmorsko višino 480 m. Dragarska dolina je suha
dolina, torej brez površinskih tokov, vključuje Sodol, Lazec, Podpresko, Drago, Srednjo vas pri
Dragi in Travo. Povprečna nadmorska višina je višja kot v Loškem potoku, najnižja je v
Podpreski z 750 m (Kos in sod., 2005).
Kraški relief Loškega Potoka pogojuje prepustna kamninska sestava. Na raziskovanem
območju se pojavljajo predvsem apnenčeve in dolomitne strukture, izjema so dna kraških
kotanj. Na dnu Retijske uvale in Travniškega polja se pojavljajo aluvialni nanosi, medtem ko
dno Sodola in Dragarske doline (Poden, Draga, Srednja vas) sestavljajo glacialni sedimenti
(Kos in sod., 2005).
Severnejši del raziskovanega območja, torej območje Loškega potoka, sestavlja na
severovzhodu pasast in zrnat dolomit. Jugovzhodno od Loškega potoka zgornjetriasni dolomit
postopoma preide v temno siv debelozrnat dolomit ter siv in gost oolitni apnenec. Na zahodni
strani Loškega potoka najdemo prav tako jurski, siv in gost oolitni apnenec z vložki dolomita
(Buser, 1974).
Na vzhodu Dragarske doline se na pobočjih Goteniške gore dokaj enolično pojavljajo jurski
apnenci in apnenci s pasovi dolomita. Na zahodni strani pa triasni dolomit prehaja v jurske
apnence z ostro litološko ločnico. Zahodno od Srednje vasi se pojavljajo tudi jurski dolomiti z
vložki apnenca, južneje od naselja Trava, na jugu preučevanega območja pa se pri spustu v
dolino Čabranke kraški relief zamenja z rečnim. Geološko osnovo tu predstavljajo glinene
kamnine z vložki peščenjaka (Savić, Dozet, 1985).
Zaradi kraške podlage, ki je za kmetijstvo manj primerna, je gozd prevladujoča raba tal. Ta
pokriva kar 85 % občine Loški Potok, najznačilnejša vrsta je bukev (Kladnik, 1998). Preostanek
zavzemajo kmetijske površine, z vidika reliefa je več primernih območjih na dnu uval, vrtač in
polj. Zaradi slabših mikroklimatskih pogojev, predvsem pogoste inverzije, sta tudi v tovrstnih
reliefnih oblikah onemogočena poljedelstvo in sadjarstvo. Uspevajo temperaturno manj
občutljive rastlinske vrste, kot je krompir ali različne vrste trav. Slabši naravni pogoji
kmetovanja prispevajo k opuščanju kmetijstva, to pa povzroča povečevanje deleža gozda
(Tanko, 2008).

4.3.

Podnebne značilnosti Potoško-Dragarske doline

Glede na klasifikacijo podnebnih tipov po Ogrinu (1996) spada območje Loškega Potoka v
zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije. Zanj je značilen submediteranski
padavinski režim in višje oktobrske temperature v primerjavi z aprilskimi. Povprečna
temperatura najhladnejšega meseca je od 0 do 3 °C in najtoplejšega od 15 do 20 °C. Zaradi
alpsko-dinarske pregrade in potovanja vlažnih zračnih mas od zahoda proti vzhodu, prejme
pregrada večjo količino padavin. V povprečju od 1300 do 2500 mm (Ogrin, 1996).
Količina padavin se v obravnavani pokrajini povečuje od severozahoda proti jugovzhodu do
višjih pregrad, kot so Goteniška gora in Stojna. Loški Potok prejme povprečno 1550 mm
padavin na leto, Trava pa celo 1660 mm. Zaradi submediteranskega režima so padavinski viški
v jesenskem času (Kladnik, 1998).
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5. RAZPOREJANJE TEMPERATUR POZIMI 2016/2017
S stacionarno nameščenimi digitalnimi registratorji temperature smo spremljali zimsko
situacijo razporejanja temperature na petih merilnih mestih (od severa proti jugu):






Retje
Tabor
Travnik
Čednikov žleb
Podpreska

Slika 5: Razporeditev merilnih postaj na raziskovanem območju Loškega Potoka.
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1. Čednikov žleb
MESEC

dec.16
jan.17
feb.17
Zima
2016/2017

POVPREČNA POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA POVPREČNA
POVPREČNA MINIMALNA MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
DNEVNA
DNEVNA T
T
T
T
T
AMPLITUDA

-5.5
-8.3
0.4

-9.5
-13.9
-3.1

-0.3
-3.1
4.2

-15
(31.12.)
-22 (22.1.)
-11 (26.2.)

6 (28.12.)
5.5 (2.1.)
10.5 (17.2.)

9.3
10.8
7.5

-4.5

-8.8

0.3

-22 (22.1.)

10.5 (17.2.)

9.2

Preglednica 2: Osnovna temperaturna statistika po mesecih zime 2016/2017 za merilno postajo
Čednikov žleb (v °C). Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Povprečna dnevna temperatura na merilni postaji Čednikov žleb v preučevanem obdobju
pozimi 2016/2017 znaša -4.5 °C, povprečna decembrska temperatura je -5.5 °C, januarska pa
-8.3 °C, kar kaže na zelo hladno obdobje v decembru in januarju. Največja dnevna temperaturna
amplituda se kaže v januarju, 10.8 °C, absolutno vrednost doseže 31. 1. 2017, ko znaša 19.5
°C. Takšna vrednost je bila izmerjena tudi v februarju, in sicer 17. 2. 2017.
Iz slike 6 je viden potek minimalnih dnevnih temperatur v preučevanem obdobju. Opazimo
lahko, da minimalna temperatura redkokdaj preseže temperaturo ledišča, minimalne
temperature višje od 0 °C se pojavijo šele na začetku in konec februarja, vmes se zopet pojavi
ohladitev.
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Slika 6: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) pozimi 2016/2017, merilna postaja Čednikov
žleb. Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.
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2. Podpreska
MESEC

dec.16
jan.17

POVPREČNA POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA POVPREČNA
POVPREČNA MINIMALNA MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
DNEVNA
DNEVNA T
T
T
T
T
AMPLITUDA

-4.4
-7.4

feb.17
0.8
Zima
2016/2017 -3.7

-9.9
-14.7

6.4
0.9

-3.1

6.8

-15.5
(31.12.)
-23 (22.1.)
-11.5
(26.2.)

-9.2

4.7

-23 (22.1.)

13.5 (26.12.) 16.4
11.0 (1.1.)
15.6
13.5 (16.2.) 10.4
13.5 (26.12.
in 16.2)
14.1

Preglednica 3: Osnovna temperaturna statistika po mesecih zime 2016/2017 na merilnem mestu
Podpreska (v °C). Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Povprečne dnevne temperature v Podpreski, v primerjavi z merilno postajo Čednikov žleb, so
nekoliko višje, vendar je opazna razlika pri dnevnih amplitudnih povprečjih, ki so v Podpreski
veliko višja. V preučevanem obdobju je izmerjena dnevna povprečna temperatura -3.7 °C,
absolutna izmerjena amplituda v Podpreski pa je 28 °C. Amplituda je bila izmerjena 28. 1. 2018
in predstavlja največjo temperaturno razliko izmed vseh preučevanih postaj. Slika 7 prikazuje
dnevni temperaturni hod na dan 31. 1. 2017, ko je bila dosežena največja dnevna temperaturna
amplituda. Najnižja jutranja temperatura z vrednostjo -20 °C je bila izmerjena ob 6.10 uri zjutraj
in je ostala nespremenjena do 8.15, po doseženem minimumu je temperatura do 13.45, ko je
bila dosežna dnevna maksimalna temperatura 8 °C, rastla s hitrostjo 5,1 °C/h. Tovrstno gibanje
temperature je posledica stabilnega anticiklonalnega vremena in posledično jasnega sončnega
vremena, ki je segrelo zrak do te mere, da se pojavi izrazita temperaturna amplituda. V višinah
je prevladoval veter južnih smeri.
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Slika 7: Dnevni hod temperature (v oC), 1. 1 .2017 ob anticiklonalnem vremenu na merilni postaji
Podpreska (v °C). Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.
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Tudi graf poteka minimalnih dnevnih temperatur (slika 8) za Podpresko ima večje temperaturne
skoke kot pri Čednikovem žlebu (slika 6). Na grafu so vidni štirje temperaturni minimumi, na
merilni postaji Čednikov žleb lahko do temperature -20 °C zasledimo le dva.
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Slika 8: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) pozimi 2016/2017, merilna postaja Podpreska. Vir
podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

3. Retje
MESEC

dec.16

POVPREČNA POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA POVPREČNA
POVPREČNA MINIMALNA MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
DNEVNA
DNEVNA T
T
T
T
T
AMPLITUDA

-5.1

-10.4

-2.7

jan.17
-7.8
feb.17
1.1
Zima
2016/2017 -3.9

-14.7
-2.7

-1.7
5.6

-9.3

0.4

-16
(31.12.)
-25.5
(22.1.)
-9.5 (15.2.)
-25.5
(22.1)

9.0 (28.12.)

13.1

7.5 (2.1.)
10.5 (23.2.)

13.0
8.3

10.5 (23.2.)

11.5

Preglednica 4: Osnovna temperaturna statistika zime 2016/2017 na merilni postaji Retje (v °C). Vir
podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Povprečna dnevna temperatura na merilni postaji Retje je pozimi 2016/2017 znašala -3.9 °C.
Najnižje so se temperature spustile januarja, ko smo izmerili rekord -25.5 °C. To je bila hkrati
najnižja izmerjena temperatura med vsemi merilnimi mesti pozimi 2016/2017. Največja
povprečna dnevna temperaturna amplituda se kaže v decembru in znaša 13.1 °C, absolutno
vrednost 24.5 °C doseže 4. 4. 2017. Maksimalne vrednosti na merilni postaji Retje ne dosegajo
rekordov. Izmerjena absolutna maksimalna temperatura v preučevanem obdobju je le 10.5 °C
in je bila izmerjena 23. 2. 2017. Potek minimalnih dnevnih temperatur, prikazan na sliki 9, je
zelo podoben kot na merilni postaji Podpreska, vendar z nižjimi temperaturnimi minimumi.
Glavna razlika med postajama, ki jo lahko razberemo iz slike 9, sta dva izrazita odklona, kjer
se minimalna temperatura spusti na okoli -25 °C, opazni so tudi trije manj izraziti odkloni.
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Slika 9: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) pozimi 2016/2017, merilna postaja Retje.
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

4. Tabor
MESEC

dec.16
jan.17
feb.17
Zima
2016/2017

POVPREČNA POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA POVPREČNA
POVPREČNA MINIMALNA MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
DNEVNA
DNEVNA T
T
T
T
T
AMPLITUDA

-2.1
-5.9
1.4

-6.9
-10.8
-2.1

5.5
-0.5
5.5

-12.5
(22.12.)
14.5 (26.12.) 12.3
-19 (11.1.) 7.5 (1.1.)
10.2
-8.5 (15.2.) 12.5 (15.2)
7.6

-2.2

-6.6

3.5

-19 (11.1.)

14.5 (26.12.) 10.0

Preglednica 5: Osnovna temperaturna statistika po mesecih zime 2016/2017 na merilnem mestu Tabor
(v °C). Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Povprečna dnevna temperatura na postaji Tabor je pozimi 2016/2017 znašala -2.3 °C. Kljub
razmeroma visoki nadmorski višini ima Tabor najvišjo povprečno dnevno temperaturo, kar gre
pripisati dejstvu, da je vzpetina Tabor, ki se nahaja na pregibu med Retijsko uvalo in
Travniškim poljem, pogosto izven inverzijske plasti zraka. Izmerjena največja povprečna
dnevna temperaturna amplituda je bila na Taboru 12.3 °C, njena absolutna vrednost je bila
dosežena 15. 2. 2017 in je znašala 21 °C. Absolutna maksimalna temperatura na Taboru je bila
dosežena 26. 12. 2016 in je znašala 14.5 °C. S slike 10 lahko razberemo, da je potek minimalne
dnevne temperature podoben temperaturam v Čednikovem žlebu. Minimalne temperature ne
nihajo kot v Retju ali Podpreski, temveč se bolj ali manj enakomerno dvigajo in spuščajo,
odvisno od regionalne vremenske situacije. Da so na Taboru izmerjene najvišje minimalne
temperature, je jasno, saj je Tabor reliefna vzpetina, kjer se ob radiacijskem vremenu hladen
zrak ne more zadrževati, temveč polzi proti Retju ali Travniku. Prav tako zaradi svoje
nadmorske višine pogosto leži izven inverzijskega pasu, če le plast hladnega zraka ni dovolj
debela.
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Slika 10: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) pozimi 2016/2017, merilna postaja Tabor.
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

5. Travnik
MESEC

dec.16

POVPREČNA POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA POVPREČNA
POVPREČNA MINIMALNA MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
DNEVNA
DNEVNA T
T
T
T
T
AMPLITUDA

-3.7

jan.17
-6.1
feb.17
2.2
Zima
2016/2017 -2.5

-9.6

7.1

-12.9
-1.9

1.2
7.1

-8.1

5.5

-15.5
(31.12.)
-21.5 (11.1
in 22.1)
-9.0 (26.2)
-21.5 (11.1.
in 22.1.)

16.5 (28.12.) 16.7
11.0 (2.1.)
14.0 (17.2)

15.7
9.1

16.5 (28.12)

13.8

Preglednica 6: Osnovna temperaturna statistika po mesecih zime 2016/2017 na merilnem mestu Travnik
(v °C). Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Povprečna dnevna temperatura na merilni postaji Travnik pozimi 2016/2017 je znaša -2.6 °C.
Največja povprečna dnevna temperaturna amplituda je bila 16.7 °C, največja absolutna pa 27
°C, obe izmerjeni 1. 1. 2017. Maksimalna temperaturna vrednost na Travniku je bila dosežena
28. 12. 2016 in je znašala 16.5 °C.
Na sliki 11 pri poteku minimalnih dnevnih temperatur opazimo, da so se temperature na merilni
postaji Travnik gibale podobno kot v Retjah in Podpreski. Razlika je le, da ima Travnik manj
izrazitih minimumov do okoli -20 °C. Za razliko od drugih dveh postaj so na grafu vidni trije
odkloni do -20 °C.
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Slika 11: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) pozimi 2016/2017, merilna postaja Travnik.
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Primerjava med merilnimi mesti
Potek povprečnih dnevnih temperatur za vsa merilna mesta na sliki 12 kaže na zelo hladno
obdobje v decembru 2016 in januarju 2017 in razmeroma tople razmere v mesecu februarju.
Povprečna decembrska temperatura se na vseh merilnih mestih spusti pod ledišče, januarska pa
v večini dni na nobenem merilnem mestu ni višja od -5 °C. Izjema sta le 13. in 31. januar, ko
je povprečna temperatura narastla nad 0 °C. Tudi za celo Slovenijo in območja osrednje in južne
Evrope velja, da je bil januar 2017 izredno mrzel, saj so bili pogosti vdori hladnih severnih in
vzhodnih vetrov, dotok zahodnih zračnih mas pa je bil razmeroma redek. Prevladovalo je jasno
vreme, povsod vsaj za desetino več sončnega vremena kot običajno. Prvih 11 dni je bilo kopnih,
nato pa je v nižinah in notranjosti Slovenije zapadlo od 5 do 20 cm snega, ki se je obdržal do
konca meseca. Ta dejavnik je ob jasnem vremenu pospešil lokalno ohlajanje zraka in posledično
nižje izmerjene minimalne temperature (Urad za.., 2017). S slike 12 lahko razberemo razlike
med posameznimi merilnimi postajami. Najvišje povprečne dnevne temperature imata Tabor, 2.3 °C in Travnik z -2.5 °C. Najnižje dnevne povprečne temperature ima merilna postaja
Čednikov žleb s povprečno temperaturo -4.5 °C, za njo pa Retje z -3.9 °C.
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Slika 12: Spreminjane povprečnih dnevnih temperatur zrak (v °C) na merilnih mestih v Loškem potoku
pozimi 2016/17. Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.
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Postaja v Retjah je 21. 1. 2017 zabeležila najnižjo izmerjeno temperaturo -25.5 °C. Ta datum
velja za najhladnejšega v zimi 2016/17, saj so vse merilne postaje ta dan namerile svoj absolutni
minimum, ki sega pod -20 °C. Izjema je Tabor, saj je bila tam najnižja absolutna izmerjena
temperatura -19 °C. Na ta dan so vetrovi s severa prinesli izredno hladen in suh zrak, površje
je bilo še vedno prekrito s snežno odejo, tako so bili pogoji za ohlajanje v jasni in mirni noči
izpolnjeni. Izjemno mrzle razmere v zimi 2016/17 kaže tudi število hladnih dni (ko minimalna
dnevna temperatura pade pod ledišče). V mesecu decembru in januarju se vsi dnevi izkažejo
kot hladni, minimalna temperatura namreč nikoli ne presega ledišča. V februarju je hladnih dni
20, kar pomeni, da je imelo le 8 dni v mesecu minimalno temperaturo nad 0 °C. Ledenih dni,
torej dni, ko tudi maksimalna dnevna temperatura ne presega ledišča, je bilo v celotnem
preučevanem obdobju največ na merilni postaji Čednikov žleb. Od skupnega števila 78 je bilo
38 dni ledenih. Sledijo Retje z 27 ledenimi dnevi, v Taboru jih je bilo 21, Podpreski 18 in
najmanj na Travniku 16.
Na merilni postaji Čednikov žleb je bilo daleč največ ledenih dni, na kar ima velik vpliv višja
nadmorska višina, prav tako se merilna postaja nahaja v kraški kotanji na osojni strani Debelega
vrha, kamor se stekajo tokovi hladnega zraka. Vpliv nadmorske višine se kaže tudi na merilni
postaji Tabor. Posebnost je Retje, ki ima kljub nižji nadmorski višini zelo veliko število ledenih
dni. Predpostavljamo, da je vzrok temu enak vzroku absolutnih minimalnih temperatur, ki se tu
prav tako najnižje spustijo. Naziv mrazišča je tako za Retje upravičen. Enakomerno spuščanje
reliefa v dno uvale pripomore k stekanju in zadrževanju hladnega zraka, okoliški obod je na
prisojah sestavljen iz dolomitnih pobočij, nad katerimi se zrak zaradi boljše prevodnosti in
travnate vegetacije bolj ohladi, osoje gradijo apnenčeva pobočja, katerih sonce v zimskem času
ne doseže. Potencial ohlajanja zraka v Retijski uvali gre pripisati tudi plitvosti mrazišča, njen
obod sega od 800 do 900 m nadmorske višine, kar pomeni le 100-200 m višinske razlike (Ogrin,
D., Ogrin, M., Sinjur, 2006). Dno uvale tako lahko nemoteno seva v vesolje, povratnega sevanja
s pobočij pa je zelo malo.
Za razliko od hladnega januarja so bile v februarju 2017 izmerjene višje temperature od
dolgoletnega povprečja (Markošek, 2017). Povprečna maksimalna temperatura presega 5 °C le
na merilni postaji Čednikov žleb, ki leži na najvišji nadmorski višini. Najvišje februarske
temperature so bile zabeležene na merilni postaji Travnik, povprečna dnevna februarska
temperatura je znašala 2.2 °C. Tu je bila izmerjena tudi najvišja absolutna maksimalna
temperatura v preučevanem obdobju in sicer 28. decembra 2016, z vrednostjo 16.5 °C.
Med preučevanimi merilnimi postajami se pokaže razlika tudi v dnevnih in povprečnih
mesečnih amplitudah. Na sliki 13 je prikazano gibanje dnevne temperaturne amplitude od 12.
12. 2016 do 28. 2. 2017. V tem obdobju so razvidna večja in manjša temperaturna nihanja.
Največja lahko opazimo na merilni postaji Podpreska in Travnik. Povprečna temperaturna
amplituda v Podpreski za celotno preučevano obdobje znaša 14 °C in v Travniku 13.6 °C.
Največja temperaturna amplituda z vrednostjo 28 °C je bila zabeležena v Podpreski, 28.
januarja 2017. Travnik in Podpreska tudi sicer beležita višje temperaturne amplitude, zaradi
nižje nadmorske lege v primerjavi s Taborom ali Čednikovim žlebom, kar je vzrok, da se lahko,
tudi zaradi bolj odprtega reliefa, ob lepem in sončnem vremenu bolj segrejejo, zaradi njune
konkavne oblike pa se ponoči z zadrževanjem hladnega zraka tvori inverzijska plast zraka z
nizkimi temperaturami. Obe merilni postaji ležita na prisojni strani območja, kar prav tako
vpliva na višje temperature. Vsi našteti dejavniki povzročijo večje temperaturne razlike, kot jih
zaznavata merilni postaji na višjih nadmorskih višinah. Povprečna temperaturna amplituda v
Retjah znaša 11.4 °C, kar predstavlja nekoliko manjšo temperaturno amplitudo. Razlog lahko
najdemo v tem, da so Retje v primerjavi s Travnikom ali Podpresko bolj hladna in zaprta
kotanja, kjer tudi razkrajanje inverzije traja dlje, oziroma se ta zaradi slabe osončenosti zaradi
18

visokega južnega obzorja sploh ne razkroji. Merilna postaja se je nahajala na osojni strani
Rajske gore.
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Slika 13: Gibanje povprečne dnevne temperaturne amplitude (v °C) pozimi 2016/17 na vseh merilnih
postajah v Loškem potoku. Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.
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5.1.

Razporejanje temperature zraka ob anticiklonalnem vremenu

Za primer prikaza razporejanja temperatur ob anticiklonalnem vremenu smo izvzeli
temperaturni niz od 21. januarja do 23. januarja 2017. Podatki so prikazani na spodnji sliki 14.
5
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Slika 14: Dnevni hod temperature zraka na merilnih mestih v Loškem potoku v času anticiklona od
21.1.-23.1.2017 (v °C). Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Območje Slovenije je bilo v zadnji dekadi januarja 2017 pod vplivom visokega zračnega tlaka,
nad našimi kraji se je zadrževal hladen in suh zrak. Nad nami je bila 22. januarja močna
dvignjena inverzija, zato so bile temperature tudi na višjih nadmorskih višinah zelo nizke. 23.
januarja, še vedno pod vplivom anticiklona, je bila dvignjena inverzija še močnejša,
prevladovalo je oblačno in megleno vreme, kar je posledica naraščanja temperatur, ki je vidna
tudi na sliki 14. Zanimivo je tudi naraščanje temperature v noči z 21. na 22. januar, ko v
spodnjih plasteh ozračja od jugozahoda priteka vlažen zrak (Markošek, 2017 a). Ob stalnemu
spuščanju zraka se zaradi območja anticiklona zrak adiabatno segreva, relativna vlažnost zopet
pada, noč je jasna, radiacijski potencial pa proti jutru zopet večji.
Kot omenjeno, se zaradi jasnega vremena v območju anticiklona pojavi radiacijsko vreme, ki
pospeši lokalno ohlajanje zraka. Kot je razvidno s slike 14, se tako 21. kot tudi 22. januarja
temperature v kotanjah močno spustijo, najnižje v Retju in Podpreski ter najmanj, ampak še
vedno pod vplivom dvignjene inverzije, na Taboru. Čednikov žleb beleži podobne temperature
kot Travnik. Merilna postaja Čednikov žleb se namreč nahaja v kraški kotanji, kar pomeni, da
se lokalne temperature zopet spustijo. V primerjavi z Retjem, ki ima 105 m nižjo nadmorsko
višino, bi bilo pričakovati, da se temperature zaradi lege na višji nadmorski višini spustijo nižje.
Meritve kažejo, da se temperature v Retjah spustijo še za 3.5 °C nižje kot v Čednikovem žlebu,
kar gre pripisati že omenjenim lokalnim reliefnim dejavnikom, ki vplivajo na ohlajanje zraka.
Tabor kot edina merilna postaja s konveksno reliefno obliko in hkrati višjo nadmorsko višino
(815 m) ima pričakovano višje temperature od ostalih merilnih postaj. Radiacijski potencial je
zelo majhen, ohlajen zrak se steka v sosednji kotanji Retje in Travnik.
Slika 15 jasno prikazuje stanje inverzije v času anticiklona, saj temperatura z višino narašča.
Izračunan temperaturni gradient med Travnikom in Taborom je za dan 21. 1. 2017 + 0.2 °C na
vsakih 10 m.
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Slika 15: Naraščanje temperature z višino na merilnih postajah Loškega potoka v času anticiklonalnega
vremena 21. 1. 2017. Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Slika 16: Tudi prisotnost tanke snežne odeje vpliva na nižje temperature. Avtorica: Jasna Sitar, 2017.

21

5.2.

Razporejanje temperature ob ciklonalnem vremenu

Kot tipičen primer ciklonalnega vremena smo izbrali obdobje od 4. do 6. februarja 2017. Nad
zahodno, srednjo in južno Evropo je bilo obsežno ciklonsko območje, ciklon se je pomikal proti
vzhodu. Bilo je izrazito advekcijsko vreme, oblačno s padavinami (Markošek, 2017 b).
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Slika 17: Dnevni potek temperatur v času ciklonalnega vremena med 4. in 6. februarjem 2017 v Loškem
potoku (v °C). Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2017.

Na sliki 17 je še posebej 5. in 6. februarja vidna zelo majhna dnevna razlika v temperaturi, kar
predstavlja tipično situacijo v primeru ciklonalnega vremena. Iz slike lahko razberemo, da ima
merilna postaja Travnik izmed vseh najvišje temperature, za njo Tabor in Podpreska. Iz grafa
je zopet razvidna največja amplituda na merilni postaji Podpreska, kljub ciklonalnemu
vremenu.
Velika prisotnost vlage v ozračju s protisevanjem povzroča manjše temperaturne razlike, iz
grafa lahko razberemo, da se temperature ponoči gibljejo okoli ledišča. Razporejanje
temperatur v času ciklonalnega vremena je podobno poletni situaciji temperaturnega
razporejanja, ko pomembneje vplivajo drugi atmosferski dejavniki, kot na primer veter in vlaga,
moč radiacijskega ohlajanja pa se zmanjša oz. je ni.
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6. RAZPOREJANJE TEMPERATURE ZRAKA POLETI 2016
1. Čednikov žleb
MESEC

POVPREČNA
DNEVNA T

POVPREČNA
MINIMALNA
T

POVPREČNA
MAKSIMALNA
T

ABSOLUTNA
MINIMALNA
T

jun.16 16.7

8.0

22.5

3.5 (21.6.)

jul.16 17.0
avg.16 14.7
Poletje
2016
16.1

9.6
7.9

24.7
23.1

5.0 (5.7.)
0.5 (12.8.)

8.5

23.4

0.5 (12.8.)

ABSOLUTNA
MAKSIMALNA
T

28.8 (25.6.)
30.0 (11.7. in
12.7.)
29.0 (4.8.)
30.0 (11.7 in
12.7)

POVPREČNA
DNEVNA
AMPLITUDA

16.9
15.1
15.3
15.8

Preglednica 7: Osnovna temperaturna statistika poletja 2016 na merilnem mestu Čednikov žleb (v °C).
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.

Povprečna dnevna temperatura na merilni postaji Čednikov žleb je poleti 2016 znašala 16.1 °C.
Največja povprečna dnevna temperaturna amplituda je bila 16.9 °C, največja absolutna pa 22.5
°C, izmerjena 9. 8. 2016. Absolutna minimalna temperatura je bila izmerjena 12. 8. in je znašala
le 0.5 °C, kar predstavlja najnižjo izmerjeno vrednost izmed vseh preučevanih merilnih postaj.
Maksimalna temperaturna vrednost na merilni postaji Čednikov žleb je bila dosežena 11.7. in
12. julija 2016 in je znašala 30 °C.
Slika 18 prikazuje gibanje minimalnih temperatur v preučevanem obdobju. Poletna situacija je
na merilnem mestu Čednikov žleb ravno obratna kot zimska, saj razlike v minimalnih
temperaturah močno variirajo. Na grafu je opazen en večji odklon, ko se temperature spustijo
blizu ledišča in več manjših, ko se minimalne temperature približajo 4 °C. Tudi maksimalne
minimalne temperature so nižje kot na drugih postajah, saj v celotnem preučevanem obdobju
le dvakrat presežejo 12 °C.
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Slika 18: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) poleti 2016, merilna postaja Čednikov žleb.
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.
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2. Podpreska

MESEC

jun.16

POVPREČNA
DNEVNA T

17.8

jul.16 17.7
avg.16 15.5
Poletje
2016
17.0

POVPREČNA
MINIMALNA
T

POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA
MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
T
T
T

9.6

26.8

10.5
9.1
9.7

POVPREČNA
DNEVNA
AMPLITUDA

17.2

26.3
23.9

5.5 (21.6.) 23.5 (27.6.)
6.5 (5.7. in
18.7.)
32.0 (11.7.)
3.0 (12.8.) 28.5 (4.8.)

25.7

3.0 (12.8)

15.9

32.0 (11.7.)

15.9
14.7

Preglednica 8: Osnovna temperaturna statistika poletja 2016 na merilnem mestu Podpreska (v °C).
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.

V Podpreski je bila poleti 2016 povprečna temperatura 17 °C, najvišja mesečna 17.8 °C v juniju,
vendar zaradi začetka meritev šele 21. junija vrednosti ne moremo upoštevati kot
reprezentativne za celoten mesec. Absolutna maksimalna temperatura je bila izmerjena 11.7.
2016 in je znašala 32 °C, absolutna minimalna pa 12. 8. 2016 z vrednostjo 3 °C. Povprečna
dnevna amplituda je bila 15.9 °C, največja zabeležena je bila 30. 6., z vrednostjo 23.5 °C.
S slike 19, ki prikazuje gibanje minimalnih temperatur poleti 2016 lahko zopet razberemo
veliko spreminjanje minimalnih temperatur. Temperature sicer ne dosegajo absolutnih
vrednosti, le enkrat se spustijo pod 4 °C in se nikoli ne dvignejo preko 14 °C. Za merilno
postajo Podpreska so značilni temperaturni skoki, kar potrdita tudi najvišji izmerjeni amplitudi
tako v zimskem kot poletnem merilnem obdobju.
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Slika 19: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) poleti 2016, merilna postaja Podpreska.
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.
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3. Retje

MESEC

jun.16
jul.16

POVPREČNA
DNEVNA T

17.9
18.2

avg.16 16.2
Poletje
2016
17.4

POVPREČNA
MINIMALNA
T

POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA
MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
T
T
T

POVPREČNA
DNEVNA
AMPLITUDA

10.8
11.3

25.1
25.2

7.5 (21.6.)
7.5 (18.7.)

9.7

23.7

3.5 (12.8.)

28.5 (24.6.) 14.3
30.5 (30.7.) 14.0
28.0
(28.,
15., 14. 8.)
14.0

10.6

24.7

3.5 (12.8.)

30.5 (30.7.)

14.1

Preglednica 9: Osnovna temperaturna statistika poletja 2016 na merilnem mestu Retje
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.

(v °C).

Povprečna dnevna temperatura v Retjah je bila poleti 2016 17.4 °C, najvišja povprečna mesečna
je bila v juliju z vrednostjo 18.2 °C, konec meseca, 30. 7., pa tudi absolutna maksimalna z
vrednostjo 30.5 °C. Absolutna minimalna temperatura je bila izmerjena v mesecu avgustu, 12.
8. 2016, 3,5 °C. Povprečna temperaturna amplituda se med meseci bistveno ne spreminja, njena
povprečna vrednost je 14 °C, kljub temu je njena maksimalna izmerjena vrednost 20 °C
izmerjena 23. 7. 2016.
Gibanje minimalnih temperatur poleti 2016, ki ga lahko razberemo s slike 20, je zelo podobno
gibanju temperatur na merilni postaji Podpreska, le da so odkloni in posledično tudi
temperaturne amplitude manjše. Za razliko od zime 2016/2017, ko so temperature na merilni
postaji Retje dosegale rekordne vrednosti za Loški potok, poleti niso tako rekordne, vseeno pa
beležijo nižje vrednosti kot na sosednjem Travniku, kateri leži na približno enaki nadmorski
višini.
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Slika 20: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) poleti 2016, merilna postaja Retje.
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.
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4. Tabor

MESEC

jun.16
jul.16
avg.16
Poletje
2016

POVPREČNA
DNEVNA T

POVPREČNA
MINIMALNA
T

POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA
MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
T
T
T

POVPREČNA
DNEVNA
AMPLITUDA

18.1
18.2
16.2

11.1
11.9
10.4

24.3
24.5
22.7

7.0 (21.6)
7.5 (5.7.)
3.0 (5.8.)

28.0 (24.6.)
29.5 (11.7.)
27.5 (15.8.)

13.1
12.5
12.3

17.5

11.1

23.8

3.0 (5.8.)

29.5 (11.7.)

12.6

Preglednica 10: Osnovna temperaturna statistika poletja 2016 na merilnem mestu Tabor (v °C).
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.

Na Taboru je poleti 2016 povprečna dnevna temperatura znašala 17.5 °C. Absolutna
maksimalna vrednost je bila izmerjena 11. 7. 2016, in sicer 29.5 °C. Absolutna minimalna
temperatura je bila zopet izmerjena v avgustu, 3 °C, zabeležena je bila 12. 8. 2016. Povprečna
dnevna amplituda na Taboru je zopet najnižja od vseh postaj in znaša 12.5 °C. Njena absolutna
vrednost je dosežena 30. 8. 2016, meri 18.5 °C. Manjše odklone pri povprečnih minimalnih
temperaturah v primerjavi z ostalimi postajami kaže tudi slika 21. Dobro je viden tudi odklon
z nizkimi minimalnimi temperaturami ob ohladitvi dne 12. avgusta.
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Slika 21: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) poleti 2016, merilna postaja Tabor.
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.
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5. Travnik

MESEC

POVPREČNA
DNEVNA T

POVPREČNA
MINIMALNA
T

POVPREČNA ABSOLUTNA ABSOLUTNA
MAKSIMALNA MINIMALNA MAKSIMALNA
T
T
T

POVPREČNA
DNEVNA
AMPLITUDA

jun.16

19.6

11.6

28.2

jul.16

19.5

11.7

28.2
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Preglednica 11: Osnovna temperaturna statistika poletja 2016 na merilnem mestu Travnik (v °C).
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.

V Travniku je povprečna dnevna temperatura v preučevanem obdobju znašala 18.8 °C, kar
predstavlja najvišjo izmerjeno povprečno temperaturo izmed vseh postaj. Tudi absolutna
maksimalna temperatura je bila tu najvišja in znaša 34 °C, dan zabeležene meritve je 11. 7.
2016. Absolutna minimalna temperatura je bila izmerjena 12. 8., in sicer znaša 4.5 °C.
Povprečna dnevna amplituda se giblje okoli 16 °C, največji dnevni temperaturni razpon je bil
na Travniku 23. 7. 2016, z vrednostjo 23.5 °C.
Slika 22 prikazuje potek minimalne temperature zraka poleti 2017 za postajo Travnik.
Zanimivo je, da izmed vseh postaj v Travniku minimalne temperature najmanj variirajo, kljub
temu, da je bila tu zabeležena največja povprečna temperaturna amplituda. Razlog je v tem, da
se temperature na merilni postaji Travnik dvignejo najvišje, izmerjena je bila najvišja absolutna
maksimalna temperatura in najvišja povprečna temperatura izmed vseh petih preučevanih
postaj. Na višje tako absolutne kot povprečne temperature imata največji vpliv odprtost in lega
Travniškega polja.
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Slika 22: Potek minimalnih dnevnih temperatur (v °C) poleti 2016, merilna postaja Travnik.
Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.
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Primerjava med merilnimi mesti
V primerjavi z zimsko situacijo 2016/2017, lahko s slike 23, ki prikazuje poletje 2016,
razberemo veliko bolj usklajeno gibanje povprečnih temperatur med postajami. Izstopata
merilni postaji Travnik, prva z občutno najvišjimi povprečnimi temperaturami skozi celotno
obdobje ter Čednikov žleb, kjer je povprečna temperatura v večini dni najnižja. Hod povprečnih
dnevnih temperatur v Retjah, Podpreski in Taboru je zelo podoben. Vzrok najvišjih temperatur
v Travniku je njegova najnižja nadmorska višina in odprtost horizonta, še posebej proti jugu.
V Retjah, kjer leži dno uvale le 5 m nad Travniškim poljem, so povprečne in tudi minimalne
temperature občutno nižje. V povprečju so minimalne temperature v Retjah v primerjavi s
Travnikom poleti 2016 nižje za 0.6 °C. Višje minimalne temperature v Retjah kot v Travniku
so bile poleti 2016 le petkrat, vsakič za le 0.5 °C, izmerjene so bile v oblačnem vremenu, ko je
prevladovalo ciklonsko območje.
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Slika 23: Potek povprečnih dnevnih temperatur (v °C) poleti 2016 na merilnih postajah v Loškem
potoku. Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.

Na sliki 24 je prikazano spreminjanje temperaturne amplitude poleti 2016. Tudi na tem grafu
lahko v primerjavi s sliko 13, ki prikazuje gibanje temperaturnih amplitud v zimi 2016/2017,
vidimo bolj enovito spreminjanje. Tako kot pri zimski situaciji, tudi pri poletni Tabor beleži
najmanjše temperaturne razlike, največje pa se zopet pojavljajo v Travniku in Podpreski.
Zanimiv je odklon med 23. 8. in 25. 8., ko merilna postaja Tabor nameri daleč najmanjše dnevne
temperaturne razlike. V tem obdobju je bilo nad srednjo Evropo območje visokega zračnega
tlaka, v višinah je pritekal suh in topel zrak, vreme je bilo jasno po večini Slovenije (Markošek,
2016). Najpomembnejši dejavnik za tovrstne temperature je v tej situaciji lega Tabora v
toplotnem pasu iznad praga inverzije, ko v jasnem anticiklonalnem vremenu jutranje
temperature ne padejo pod 13 °C.
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Slika 24: Potek povprečnih dnevnih temperaturnih amplitud poleti 2016 na merilnih mestih v Loškem
potoku (v °C). Vir podatkov: Oddelek za geografijo, 2016.

Pri preučevanju prostorskega razporejanja temperature zraka je vredno omeniti tudi število
vročih dni na posameznih merilnih postajah. Vroč dan je tisti, ko maksimalna temperatura zraka
doseže ali preseže 30 °C. Poleti 2016 je bilo največ vročih dni (23) v Travniku. To število je
daleč najvišje izmed vseh postaj, saj je na drugem mestu Podpreska, kjer je bilo 9 vročih dni.
V Retjah in Čednikovem žlebu sta bila izmerjena dva vroča dneva, medtem ko na Taboru
maksimalna temperatura nikoli ni presegla 30 °C.
Rezultati meritev tako zimske kot tudi poletne situacije uvrstijo Retijsko uvalo kot
najhladnejšo kotanjo Loškega potoka glede absolutnih minimalnih temperatur. Prisoje uvale
so dolomitne sestave, poraščene s travo, kar pomeni največjo toplotno prevodnost in največji
potencial ohlajanja zraka. Pomembnejši vzrok nizkih temperatur je manjša osončenost v
zimskem času, visok obod na južni strani Retij preprečuje, da bi se inverzijska plast hitro
razkrojila. Dejansko najnižje povprečne temperature, največje število ledenih dni in poleti tudi
najnižjo absolutno temperaturo ima Čednikov žleb, ki leži na najvišji nadmorski višini. V
Čednikovem žlebu se temperature spustijo nizko, zaradi reliefne oblikovanosti območja merilne
postaje. Čednikov žleb je globlja vrtača, ki leži na osojni strani Debelega vrha, kar je drugi in
prav tako pomemben dejavnik, ki vpliva na nižje temperature.
Najvišje se temperature dvignejo v Travniku. Travniško polje je kraško polje, kamor se zaradi
najnižje nadmorske višine steka talna voda, to je tudi razlog površinskih vodnih tokov in tudi
pogoste poplavljenosti polja. Visoka talna voda in vlažne razmere so razlog za višje minimalne
temperature v zimskem in tudi poletnem času. Velika reliefna odprtost kraškega polja in dobra
osončenost pa vplivajo na višje povprečne in maksimalne temperature. Merilna postaja v
Podpreski beleži velike dnevne temperaturne razlike v poletnem in zimskem času. Razlog je v
legi merilne postaje v Podnu, to je najnižji predel kotanje pri Podpreski, kamor se ponoči steka
hladen zrak, zato so tu nočne temperature zelo nizke, čez dan pa se kotanja zaradi dobre
insolacije segreje. Velike dnevne temperaturne amplitude so tudi posledica režima ohlajanja in
segrevanja prsti. Prst in zrak nad njimi se podnevi segrejejo, ponoči pa se zaradi velike
prevodnosti močno ohladijo. Dno Podna, kjer se nahaja merilna postaja, sestavlja morenski in
periglacialni grušč, kjer so razvite humozne rendzine z najboljšo toplotno prevodnostjo.

29

Tabor je med merilnimi postajami največja posebnost, saj je edina postaja, ki leži na konveksni
reliefni obliki. To pomeni, da nima velikega radiacijskega potenciala, ohlajeni zrak pa se steka
v sosednji kotanji, Retje in Travnik. Tabor prav tako zaradi svoje nadmorske višine velikokrat
leži nad mejo inverzije, vendar mu splošne lege v termalnem pasu ne gre pripisati. Meja
dvignjene inverzije dostikrat presega Taborski hrib, prav tako so temperature zaradi visoke
nadmorske višine še vedno dokaj nizke in z vidika tako poselitve kot kmetijstva (sadjarstva itd.)
manj primerne.

Slika 25: Centralno naselje Hrib-Loški Potok leži na višji nadmorski višini, izven mrazišč Retijske uvala
in Travniškega polja. Avtorica: Jasna Sitar, 2017.
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7. PROSTORSKA SLIKA RAZPOREJANJA MINIMALNIH

TEMPERATUR ZRAKA V POTOŠKO-DRAGARSKEM
PODOLJU GLEDE NA MARŠRUTNE MERITVE 7.1.2017

Območje nad zahodno in srednjo Evrope je bilo 7.1. 2017 pod vplivom visokega zračnega tlaka,
v višinah pa je z močnimi severnimi vetrovi pritekal severni polarni hladni zrak nad naše kraje.
Veter je zvečer prenehal, noč je bila jasna in dolga (Markošek, 2017 a). V kraških kotanjah so
se temperature spustile krepko pod ledišče, najnižja izmerjena na celotnem profilu je bila pri
označevalni tabli Retje kar 21.9 °C pod ničlo. Anticiklon sicer ni bil stabilen, trajal je le nekaj
dni, vendar je bil dan glede na dobljene meritve in močno radiacijsko ohlajanje ustrezno izbran.
Na terensko delo sem se odpravila pred sončnim vzhodom, ob 7.04 uri. Sončni vzhod je bil tega
dne ob 7:44, takrat sem meritve zaključila. Pot je potekala po vnaprej določenem profilu, po
glavni cesti Retje-Podplanina. V najnižjih kotanjah se je pojavljala megla v pasovih.
Temperaturo sem izmerila na 75 merilnih mestih ob glavni cesti.

Slika 26: V Retijski uvali je bila 7.1.2017 tanka plast radiacijske megle, slikano po sončnem vzhodu
ob 8:32. Avtorica: Jasna Sitar, 2017.

Kakor je razvidno s slike 27, jutranje temperature zraka niso bile nikjer višje od -10 °C. Vidnih
je več območij z zelo nizkimi temperaturami, izstopata dva. Najnižja temperatura, -21.9 °C, je
bila izmerjena pri označevalni tabli v Retah, v dnu uvale na nadmorski višini 705 m. Na
naslednji točki v središču naselja je bila temperatura -19.1 °C, kar pomeni za 2.8 °C višja. Ker
ni razlike v nadmorski višini, hitro spremembo pripisujemo izpuščeni toploti iz ogrevalnih
sistemov iz hiš naselja. Takoj za Retjam je bila najnižja izmerjena temperatura v naselju Trava
na nadmorski višini 770 m, tik pred spustom v dolino reke Čabranke, njena vrednost je znašala
-21.4 °C.
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Slika 27: Gibanje temperature zraka na profilu od Retij do Podplanine na dan 7. 1. 2017 med 7:04 in
7:44.

Krajevno so se temperature najnižje spustile v kotanjah, kjer so vasi Retje, Trava in Draga, z
nekoliko nižjim minimumom pa tudi v Sodolu in Podpreski. -12.3 °C je bila najvišja izmerjena
temperatura in sicer v Sodolu, na nadmorski višini 825 m, kjer se relief rahlo dvigne, preden se
površje spusti proti naseljema Lazec in Podpreska. Višje temperature se zopet pojavijo pri
spustu v dolino Čabranke, kjer temperatura naraste na -12.6 °C, izmerjena pri odcepu ceste proti
Pungertu. Na najnižji točki raziskovanega območja, tj. mejnem prehodu Podplanina, kjer znaša
nadmorska višina 495 m, pa je bila izmerjena temperatura -12.9 °C.
Glede na to, da podane temperature zraka na nobeni točki ne presegajo -10 °C, predvidevamo,
da nam z meritvami ni uspelo priti nad prag inverzije. To pomeni, da je bila plast ohlajenega
zraka debela in bi se bilo potrebno dvigniti nad 835 m nadmorske višine, ki je bila naša najvišja
točka, da bi prišli nad inverzno plast zraka. Pričakovali smo, da se bo morebitna razlika v
temperaturi pojavila med točkama na dnu Travnika in na pobočju Martinovega vrha, v naselju
Dednik. Višinska razlika med omenjenima krajema je 115 m, dno Travnika leži na 705 m
nadmorske višine, Dednik pa na 820 m. Izmerjena temperatura v Travniku je bila -16.5 °C in v
Dedniku -16.4 °C, razlika je skoraj nična, kar pa pomeni, da je bila plast ohlajenega zraka
debelejša od 115 m.
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Slika 28 Potek temperature zraka v odvisnosti od nadmorske višine, maršrutne meritve 7. 1. 2017, 7:047:44

Graf odvisnosti poteka temperature od nadmorske višine (slika 28) nam ne pokaže trenda
naraščanja temperature z višino, ampak izotermične razmere v podolju. Tudi ta slika nam
ilustrira, da z meritvami nismo presegli meje inverzije. Graf prav tako dobro pokaže
koncentracijo točk med nadmorskima višinama 700 in 800 m in zanimivo podobnost med
najvišjo in najnižjo točko območja, kjer je bila izmerjena zelo podobna temperatura.
Dobljene temperaturne vrednosti smo za potrebe analize razvrstili v tri razrede, predvsem glede
na podobnosti v razporejanju temperature glede na relief. Prvi razred predstavljajo merilna
mesta od št. 1 do 35, drugi razred od merilnega mesta št. 36 do 65 ter tretji razred od št. 66 do
št. 74. Prvi razred v celoti pokriva območje Loškega potoka, torej Retje in Travniško polje. Pri
spustu v Retijsko uvalo temperatura z višino pada, temperaturni gradient je 1.16 °C/10 m, pri
dvigu iz uvale temperatura zopet enakomerno narašča. Dno uvale leži na 705 m nadmorske
višine, začetna točka merjenja je na 760 m. Kot že omenjeno, se je temperatura v Retjah spustila
najnižje na -21.9 °C. V Travniškem polju je nastala podobna situacija, vendar je bilo dno polja
v primerjavi z obodom manj hladno. Pri spustu v Travniško polje s ceste nad njim, kjer je
nadmorska višina 745 m, se temperatura iz -13.9 °C spusti na -16.5 °C. Temperaturni gradient
je za polovico manjši in znaša 0.65 °C/10 m. Zanimivo je tudi, da pri dvigu v kraj Dednik
temperatura ni narastla kot pričakovano, temveč je na 820 m celo padla na -16.4 °C. To
pripisujemo veliki debelini mrzlega zraka, torej višjemu pragu inverzije, prav tako se na
izmerjeni točki relief rahlo razširi, kjer očitno prihaja do lokalnega zadrževanja ohlajenega
zraka in hkrati večjega radiacijskega potenciala.
Drugi razred predstavlja Dragarska dolina, kjer glavna cesta prečka večino kotanj, kjer se
zadržuje hladen zrak. To pomeni, da se tudi na profilu lepo kažejo razlike v temperaturi med
kotanjami in višjimi pregibi med njimi. Pri spustu po Sodolu v Lazec se temperatura spusti na
-17.6 °C, na nadmorski višini 835 m, na prelazu nato naraste in se zopet spusti na enako
izmerjeno temperaturo v Podpreski, ki leži na 755 m nadmorske višine. V Dragi, ki beleži
nadmorsko višino 745 m, temperatura pade na -19.5 °C, se v Šafarjih na prelazu zopet dvigne
in nato znova pada pri spustu v Travo, kjer doseže drugi minimum območja -21.4 °C na
nadmorski višini 770 m. Glede na to, da kotanje med seboj niso povezane, bi pričakovali
najnižje temperature v kotanji, ki leži na najvišji nadmorski višini. V tem primeru to ne drži,
saj je Sodol podolgovata, suha dolina z visokim obodom, ki visi proti kotanji Lazec, kar zmanjša
hitrost in potencial radiacijskega ohlajanja. Večji potencial ohlajanja imajo plitva kraška polja.
Trava, kot druga najhladnejša, ima dober potencial ohlajanja, saj je odprta kotanja, leži na višji
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nadmorski višini, k nizkim temperaturam pa pripomore tudi mikrolokacija meritve, ki je bila v
dnu kotanje na osojni strani Travljanske gore.
Tretji razred predstavlja izrazit prehod iz kraškega podolja v dolino Čabranke. Pri spustu v
dolino reke Čabranke so se temperature začele postopoma dvigovati, vse izmerjene pa so bile
višje kot meritve v celotni Potoško-Dragarski dolini. Zaradi konstantnega zniževanja
nadmorske višine v rečnem reliefnem tipu, tudi hladen zrak konstantno polzi navzdol po dolini.
Radiacijsko ohlajanje torej ne more potekati nemoteno, kar tudi pomeni, da ne more priti do
temperaturnih ekstremov. Dolina Čabranke je mikroklimatsko avtonomno območje, ki ni
odvisno od razmer v podolju nad njo.
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22
23
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32

Ime merilnega mesta
vrh klanca pod Taborom
klanec pod Taborsko cerkvijo
klanec pod Taborsko cerkvijo
klanec pod Taborsko cerkvijo
Retje
Retje
kapelica Retje
tabla Retje
center naselja Retje
vzpon po cesti
vzpon po cesti
vzpon po cesti
vzpon po cesti
vrh ceste
cesta nad Retjem
ovinek cesta Retje
cesta nad Retjem
cesta nad Retjem
cesta nad Retjem
Bife pri Birtku
KTC
cesta nad Travnikom
cesta nad Travnikom
cesta nad Travnikom
Dednik
Mežnarjev potok-Travnik
travnik
spust v Travnik
Travnik najnižje
ovink
Kapelica Travnik
Gostilna pri Kapcu

Nadmorska višina Temperatura (v
(m)
°C)
760
-15.5
735
-16.5
727
-17.5
720
-18.7
715
-20.2
710
-20.5
705
-21
705
-21.9
706
-19.1
720
-18.6
730
-18.2
740
-17.5
742
-18.4
762
-17.7
755
-17
760
-16.9
765
-15.8
765
-16.2
765
-16.6
770
-16.7
760
-15.7
770
-14.1
790
-13.8
800
-13.7
820
-16.4
745
-13.9
725
-15.3
715
-15.1
705
-16.5
720
-14.2
722
-14.9
720
-15.4
34

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

cesta nad Požirali
730
-15.5
pred prelazom
760
-14.3
cesta pod Suhim vrhom
780
-13.8
ob hlodovini
790
-15.1
cesta pod Suhim vrhom
815
-16.9
spust v Sodol
835
-17.6
spust v Sodol
810
-15.8
most v Sodolu
800
-12.9
vrtača Sodol
825
-12.3
cesta odcep
810
-13.7
naselje Lazec, križišče
805
-14.4
usek ovinek
780
-14.6
oster ovinek Lazec
760
-15.9
Lazec zadnje hiše
755
-16.8
Podpreska
755
-17.6
odcep pri križu
763
-15.8
Ravnina
755
-14.8
Ravnina ovinek
755
-14.5
Draga cerkev
775
-15.2
Draga odcep proti Podnu
770
-16.7
Draga odcep proti Velikem vrhu
760
-17.5
Draga zadnje hiše
760
-18
Draga odcep proti Oštatskem griču 745
-19.5
Dragarska dolina
745
-18.1
Draga odcep proti Rovtu
765
-17.9
usek Šafarje
775
-16.7
Šafarje kapelica
790
-16.5
Srednja vas pri Dragi ovinek
770
-17
odcep ceste proti hribu Glavica
760
-18.1
prve hiše vas Trava
755
-19.6
vas Trava odcep
770
-21.4
vas Trava cerkev
770
-19.1
vas Trava oster ovinek
770
-17.1
vas Trava ovinek nad grapo
770
-16.1
kamnolom
750
-15.9
tazvalina iz vasi Trava
735
-13
spust proti Podplanini
720
-12.8
prvi zelo oster ovinek proti
70 Podplanini
700
-12.9
71 pred odcepom proti Pungertu
690
-12.6
72 oster ovinek pred Podplanino
670
-13.4
73 odcep proti naselju Hrib
620
-13.1
74 Podplanina mejni prehod
495
-12.9
Preglednica 12: Rezultati meritev minimalnih temperatur zraka 7.1.2017 (7:04-7:44) na profilu RetjePodplanina.
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8. SKLEP
Z analizo temperatur na stacionarnih merilnih postajah smo ugotovili gibanje in razporeditev
temperatur v raziskovanem območju Potoško-Dragarskega podolja. Ugotovili smo, da najnižje
absolutne temperature v zimskem času 2016/17 dosega merilna postaja Retje, najvišje
absolutne temperature beleži merilna postaja v Travniku. V primerjavi absolutnih temperatur s
povprečnimi temperaturami je situacija drugačna. Najvišje povprečne dnevne temperature
dosega merilna postaja na Taboru, ki beleži tudi najmanjše amplitude. Najnižje povprečne
dnevne temperature beleži postaja Čednikov žleb, ki leži na najvišji nadmorski višini na osojni
strani Debelega vrha. Največje temperaturne razlike se pojavljajo v Podpreski (v Podnu), kjer
so izmerjene najvišje povprečne in maksimalne temperaturne amplitude.
Z analizo meritev temperatur na stacionarnih postajah poleti 2016 smo dobili podobno sliko
razporejanja temperatur, z nekaterimi razlikami. Ugotovili smo, da tudi v poletnem času
merilna postaja Čednikov žleb beleži najnižje povprečne dnevne temperature, tu je bila poleti
izmerjena tudi absolutna minimalna temperatura. Absolutna maksimalna temperatura je bila
zopet izmerjena na merilni postaji Travnik, v poletnem času pa je bila, za razliko od zimske
situacije, v Travniku zabeležena tudi najvišja povprečna dnevna temperatura. Največje
absolutne amplitudne razlike ostajajo v Podpreski (Poden), vendar je bilo poleti najvišje
amplitudno povprečje temperatur izmerjeno v Travniku. Merilno mesto Tabor čez celo leto
ohranja najmanjše temperaturne amplitude.
S klimatsko statistiko smo ugotovili vzorce temperaturnih hodov v ciklonalnem in
anticiklonalnem vremenu. V času anticiklonalnega vremena se pojavi tipična slika
temperaturnega razporejanja, kot smo ji sledili celotno zimo s spremljanjem stacionarnih
meritev minimalnih temperatur in terenskim delom. V kotanjah je bila prisotna inverzija,
temperatura se je z višino dvigovala. Prisotne so bile velike temperaturne amplitude, povprečno
okoli 20 °C. Vremenska situacija v ciklonalnem vremenu pokaže spremembo dejavnikov, ki
vplivajo na razporejanje temperature zraka. Za razliko od zimske situacije, kjer je največji
dejavnik na razporejanje temperatur oblikovanost reliefa ter geološka in vegetacijska podlaga,
se v poletnem času vpliv reliefa zmanjša, pomembnejši postanejo atmosferski pogoji. Zaradi
konstantnega mešanja zraka in prisotnosti vlage so temperaturne razlike zato manjše.
Z maršrutnimi meritvami v času anticiklonalnega vremena smo prikazali prostorsko sliko
razporejanje temperatur na profilu celotnega Potoško-Dragarskega podolja, hkrati smo dokazali
tudi temperaturne razlike med dvema tipoma reliefa, kraškim in rečnim. Potoško-Dragarsko
podolje na celotnem profilu izkazuje nižje temperature kot dolina reke Čabranke, kar dokazuje
velik potencial radiacijskega ohlajanja kraških kotanj. Dokazali smo tudi, da je Retje
najhladnejša kraška kotanja na območju Potoško-Dragarske doline, vendar ne edina. Za zelo
hladno se je izkazala tudi Trava, ki je, glede na maršrutne meritve, druga najhladnejša.
Ugotovili smo, da so naslednja naselja podvržena izredno nizkim temperaturam: Retje, Trava,
Draga in Podpreska. V zimskem času je velikokrat prisotna zelo visoka plast inverzije, kar
pomeni, da so tudi višje ležeča naselja ali deli naselij podvržena mrazu. Temperature v naselju
Dednik se glede na maršrutne meritve bistveno ne razlikujejo kot temperature v 115 m nižje
ležečem Travniku.
S pomočjo statističnih analiz stacionarnih in maršrutnih meritev smo identificirali najhladnejši
predel Potoško-Dragarske doline, to je uvala Retje. Ugotovili smo, da imajo vse konkavne
oblike v Potoško-Dragarski dolini velik potencial radiacijskega ohlajanja pozimi, tudi Sodol, ki
sicer ni tipična kraška kotanja. Glede na maršrutne kot tudi stacionarne meritve smo ugotovili,
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da je Travniško kraško polje najtoplejše izmed preučevanih kotanj, kar je posledica njegove
dobre osončenosti in vlažnih talnih razmer.
Na podlagi stacionarnih in terenskih meritev poleti in pozimi 2016/2017 smo ugotovili, da v
poletnem času ne pride do enake prostorske slike razporejanja minimalnih temperatur zraka.
Poletna situacija kaže na višje temperature v Retjah in nižje v višje ležečem Čednikovem žlebu.
Tovrstna situacija nakazuje na pogosto prisotnost inverzije in velik potencial radiacijskega
ohlajanja, predvsem v zimskem času v Retjah ter tudi drugih kotanjah v Potoško-Dragarskem
podolju.
V sklepnem delu smo preverili tudi začetne delovne hipoteze:
1. Prvo hipotezo lahko delno potrdimo, saj stacionarna merilna postaja Tabor kaže višje
temperature v obeh merilna obdobjih. Maršrutne meritve tega niso potrdile, saj smo se
ves čas vozili pod pragom inverzije. To torej pomeni, da je lahko inverzijska plast višja
od vzpetine Tabor.
2. Druga hipoteza je v večji meri potrjena. V vseh kotanjah v Loškem Potoku temperature
padejo pozimi ob ustreznih atmosferskih pogojih krepko pod ledišče. Kraški relief in
visoka nadmorska višina Potoško-Dragarske doline dajejo dobre pogoje za radiacijsko
ohlajanje v vseh kotanjah.
3. Tretja hipoteza je prav tako delno potrjena, saj se Retje v času radiacijskega ohlajanja
zares izkaže kot najhladnejša merilna postaja v smislu ekstremnih temperatur, ne
dosega pa stalno najnižjih temperatur, te ima merilna postaja Čednikov žleb, ki leži od
vseh najvišje.
9. SUMMARY
Our data analysis on stationary measuring stations revealed the distribution of air temperatures
in the researched area of Potoško-Dragarska depression. Measuring station in Retje recorded
the lowest absolute temperatures in winter time, the highest absolute temperature was recorded
by the measuring station in Travnik. In comparison to the absolute, the average temperatures
have different spatial distribution. The highest daytime temperatures were recorded by the
measuring station on Tabor hill, this station has also the lowest temperature range. Čednikov
žleb, which has the highest altitude and is located on the shadowy side of Debeli vrh, recorded
the lowest average daytime temperatures. The highest temperature range appears in Podpreska
(in Poden), which has also recorded the highest average and maximum temperature range in
winter period.
The summer 2016 data analysis on stationary measuring stations revealed similar spatial air
temperature distribution, but with a few differences. The measuring station Čednikov žleb
recorded the lowest average daytime temperatures even in the summer time and this is where
the maximum lowest temperature of the researched period in summer 2016 was measured. As
in winter situation, the absolute maximum temperature was again measured by the measuring
station in Travnik. This station also recorded the highest average daytime temperature. The
highest temperature range was measured in Podpreska (Poden), but the highest average
temperature range in the summer belongs to the measuring station in Travnik. Measuring station
in Tabor has the lowest temperature range over the year.
Using the climate summary we got the final patterns of air temperature distribution during the
cyclone and anticyclone weather. The measures of anticyclone weather show us a situation that
is very similar to the one we followed during the whole period of winter 2016/2017 using
measurements and field work. There were very high-temperature ranges and a temperature
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inversion in karst depressions. The weather under the influence of cyclone shows a change of
factors that impact air distribution. Unlike winter situation, where the highest impact comes
from the relief shape, geological base and vegetation, in the summer the biggest factors are
atmospheric conditions like humidity, wind… Due to constant air mixing, temperature
inversion disappears and the temperature range lowers.
Field measurements under the anticyclone weather revealed the spatial air distribution pattern
of the Potoško-Dragarska depression profile. We proved the difference between two types of
relief, river, and karst. The results showed lower temperatures in Potoško-Dragarska
depression, which represents the karst relief and much higher ones in Čabranka valley,
representing river type relief. This proves much higher potential of radiation in karst
depressions. The measurements show Retje is the coldest karst depression in the area of
Potoško-Dragarska depression, but not the only one. Trava is according to the field
measurements the second coldest depression in the researched area. Field measurements also
showed that the following settlements are subjected to very low temperatures in the winter
period: Retje, Trava, Draga, Podpreska. The reason for low temperatures in settlements with
higher altitude is high inversion, the thick layer of cold air. According to field measurements,
Dednik has the same temperatures as Travnik although it is located 115 meters higher.
Retje valley is the coldest identified karst depression in the area of Loški Potok. This was
confirmed by field measurements as well as stationary measurements. Both measuring methods
also confirmed that Travniško polje has the highest temperatures among the researched basins.
The presence of underground and surface streams can be the explanation for that.
The spatial distribution of air temperatures in summer and winter time is not the same according
to the measurements. Summer measuring period showed higher temperatures in Retje and lower
in Čednikov žleb. This confirms the frequent presence of temperature inversion and high
radiation potential in Retje valley and also in all other karst depressions in the area of Loški
Potok.
In the summary we also analysed the previously stated working hypotheses:
1. The first hypothesis can be partly confirmed, since the measuring station Tabor shows
higher temperatures in both measuring periods. Unfortunately, the measurements didn’t
confirm it, because we were below the inversion borderline all the time. This means that
the inversion layer can be higher than Tabor.
2. The second hypothesis is mostly confirmed. In winter the temperatures in all
depressions in Loški Potok fall below the freezing point if there are corresponding
atmosphere conditions. Karst relief in high altitude of Potoško-Dragarska valley offer
great conditions for the radiation cooling in all depressions.
3. The third hypothesis can also be partly confirmed. Retje proves to be the coldest
measuring station when it comes to extreme temperatures during the radiation cooling,
but it doesn’t reach the permanently lowest temperatures. They also occur at the
measuring station Čednikov hleb which is the highest of all the measuring stations.
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