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Izvleček
Preoblikovanost dreves zaradi vetra – primerjava med Velikim Snežnikom in Slavnikom
Deformiranost dreves je lahko dober pokazatelj vetrovnih razmer na območjih kjer za to
nimamo klimatskih podatkov. Taki območji sta tudi Veliki Snežnik in Slavnik, zato je bil glavni
namen zaključne seminarske naloge s pomočjo opazovanja in kartiranja deformiranih dreves
ugotoviti vetrovne razmere na Velikem Snežniku in Slavniku ter jih med seboj tudi primerjati.
V uvodnih poglavjih smo predstavili glavne značilnosti burje, naravnogeografske značilnosti
obeh območij, opredelili smo ožje območje preučevanja in predstavili lestvice za ocenjevanje
stopnje deformiranosti dreves. V empiričnem delu je bilo za vsako območje posebej
opravljeno kartiranje deformiranih dreves na terenu. Zbrane rezultate smo nato prikazali na
kartah in jih interpretirali. Ugotovili smo, izhajajoč iz smeri deformiranosti krošenj, da na
območju Slavnika prevladuje severovzhodni veter (burja), na območju Velikega Snežnika pa
jugovzhodni. Drevesa na Slavniku so bolj deformirana od tistih na Velikem Snežniku. Najvišje
stopnje deformiranosti pa se pojavljajo na grebenih in njihovih podnožjih. V prihodnje bi bilo
na območju Velikega Snežnika, za popolno potrditev prevlade jugovzhodnih vetrov, smiselno
opraviti kartiranje deformiranih dreves tudi na pobočjih s severno ekspozicijo. Prav tako pa bi
bila za lažje ocenjevanje in kartiranje deformiranih dreves na območjih, ki so izven uhojenih
poti neprehodna, smiselna uporaba dronov, ki bi omogočili natančnejše določanje stopenj
deformacij.
Ključne besede: klimatogeografija, vetrovne razmere, preoblikovanost dreves zaradi vetra,
Veliki Snežnik, Slavnik
Abstract
Tree transformation due to wind - a comparison between the Great Snežnik and Slavnik
Deformation of the tree can be a good indicator of wind conditions in areas where we do not
have climatic data. The Veliki Snežnik and Slavnik are also such areas. Therefore, the main
purpose of the final seminar paper was to determine the wind conditions at Veliki Snežnik and
Slavnik by observing and mapping deformed trees, and compare them among each other. In
some introductory chapters we presented the main characteristics of the bora, the natural
geographic characteristics of the two areas, we defined the narrower study area and
presented the scales for assessing the degree of deformation of the tree. In the empirical part,
mapping of deformed trees on the ground was done for each area separately. The results were
then displayed on maps and interpreted. We found that the Slavnik region is dominated by
the north-eastern wind, while in the area of the Veliki Snežnik the southeast wind is dominant.
Trees on Slavnik are more deformed than those on the Veliki Snežnik. The highest degrees of
deformation occur on the ridges and their bases. In the future, in the area of the Veliki Snežnik,
for the complete confirmation of the dominance of south-east winds, it would be sensible to
map the deformed trees also on the slopes of the northern exposition. Also, in order to
facilitate the assessment and mapping of deformed trees in areas that are not accessible from
the trail, it would be sensible to use drones, which would allow for more accurate
determination of deformation rates.
Key words: tree transformation, wind conditions, Veliki Snežnik, Slavnik, climate geography
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1. UVOD
Deformiranost dreves zaradi vetra je lahko zelo dober pokazatelj vetrovnih razmer na
območjih kjer za to nimamo klimatskih podatkov. Tako lahko z opazovanjem in kartiranjem
deformiranih dreves ugotovimo kakšna je prevladujoča smer in jakost vetra na določenem
območju.
Med prvimi je vetrovne razmere na tak način raziskoval Yoshino (1976, str. 59), ki je s pomočjo
6 stopenjske lestvice deformiranosti dreves na območju hrvaške obale določal stopnjo in smer
deformacij.
Na območju Slovenije je bilo prav tako že izdelanih nekaj seminarskih nalog na to tematiko in
sicer so bile s pomočjo deformiranih dreves preučevane vetrovne razmere Trnovskega gozda
(Kavčič, 1995), Nanosa (Lamberger, 2001) in Vremščice (Vene, 2006). Ogrin (1995) pa je v svoji
knjigi o podnebju Slovenske Istre raziskoval vetrovne razmere s pomočjo deformiranih dreves
na območju Slovenske Istre.
V zaključni seminarski nalogi bodo s pomočjo deformiranih dreves predstavljene vetrovne
razmere na Velikem Snežniku in Slavniku, ki spadata med območja, kjer je zaradi odsotnosti
meteoroloških in klimatoloških postaj pomanjkanje podatkov o vetrovnih razmerah.
Cilji zaključne seminarske naloge:
- Predstaviti naravnogeografske značilnosti Snežnika in Slavnika
- S pomočjo opazovanja in kartiranja deformiranih dreves ugotoviti vetrovne razmere
na Velikem Snežniku in Slavniku in jih med seboj primerjati
- Zbrane rezultate prikazati na karti in jih interpretirati

Na začetku zaključne seminarske naloge so bile postavljene tri hipoteze:
- Na Velikem Snežniku in Slavniku prevladujejo severovzhodni vetrovi.
- Deformiranost dreves na Velikem Snežniku je večja od deformiranosti dreves na
Slavniku.
- Najvišje stopnje deformiranosti dreves se pojavljajo na grebenu ali tik pod njim
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2. METODE DELA
Izdelave zaključne seminarske naloge sem se lotila sistematično in sicer sem si delo razdelila v
tri sklope. V prvem sklopu sem poiskala vso strokovno literaturo na temo vetrovnosti, burje,
vpliva vetra na preoblikovanost dreves in literaturo, ki se je nanašala na področje Slavnika in
Velikega Snežnika. Zbiranje literature je bilo namenjeno izdelavi teoretičnega dela zaključne
seminarske naloge in povzemanju dosedanjih ugotovitev, ki se nanašajo na preučevanje
vetrovnosti s pomočjo opazovanja deformiranosti dreves. Empirični del pa je bil namenjen
terenskemu delu. Na teren sem se odpravila tako na Slavnik kot na Veliki Snežnik. Tam sem
kartirala stopnjo deformiranosti dreves kot posledico vetra.
Pri zbiranju literature, so mi pomagale dosedanje seminarske naloge, ki so bile narejene na
temo deformiranosti dreves zaradi vetra na Nanosu, Vremščici in Sinjem vrhu. Za osnovno
orientacijo o poteku in pristopih pri raziskovanju vetra s pomočjo opazovanja deformiranosti
dreves mi je bil v veliko pomoč članek Irene Kavčič z naslovom Vetrovno preoblikovana
drevesa na Trnovskem gozdu, ki je bil objavljen v Geografskem obzorniku (Kavčič, 1996). Pri
opisovanju burje sem se nanašala na diplomsko delo Bojana Paradiža z naslovom Burja v
Sloveniji (Paradiž,1957), ter na članek Zdravka Petkovška in Bojana Paradiža z naslovom Bora
in the Slovenian Costal Region (Petkovšek, Paradiž,1976). Pri opisovanju reliefnih, geoloških,
klimatskih in ostalih naravnogeografskih značilnosti Snežnika in Slavnika mi je bila glavna
iztočnica knjiga Vladimirja Klemenčiča: Pokrajina med Snežnikom in Slavnikom
(Klemenčič,1959) in pa knjiga Franca Lovrenčaka: Zgornja gozdna meja slovenskih Alp, visokih
kraških planot in Prokletij (Lovrenčak,2007). Medtem, ko je bilo za območje Snežnika v
literaturi veliko napisanega, pa je bilo za območje Slavnika ravno nasprotno.
S kartiranjem, ki je bilo glavni del zaključne seminarske naloge, sem določala stopnjo in smer
deformiranosti dreves zaradi vetra ter njihovo prostorsko razporeditev na območju Slavnika
in Velikega Snežnika. Pri kartiranju sem morala upoštevati, da so drevesa rastla na bolj
izpostavljenih legah, da njihova rast ni bila ovirana s strani drugih dreves ali objektov, kar
pomeni, da jim ni bilo preprečeno, da bi rastla v določeno smer, prav tako pa drevesa niso
smela rasti v zavetrju antropogenih elementov kot so hiše ipd. Pri kartiranju sem s pomočjo
predhodno določenih lestvic drevesom določila stopnjo deformiranosti. S kompasom pa sem
določala smer deformacij dreves. Vse to sem potem izrisala na karte.

2

3. OSNOVNE KLIMATOLOŠKE ZNAČILNOSTI BURJE
3.1 O terminu burja
Burja je sunkovit padajoč veter iz severovzhodne in vzhodne smeri, ki se na Primorskem in
vzdolž jadranske obale pojavlja predvsem pozimi, ko se hladen zrak preko kraških planot
(Snežnik, Javorniki, Kras, Trnovski gozd, Nanos) spušča proti toplejšemu morju. Njen nastanek
je pogojen z določeno razporeditvijo zračnega pritiska in z orografskimi pregradami. V Sloveniji
je najbolj izrazita na območju Vipavske doline in Ajdovščine, kjer njeni sunki lahko dosežejo
hitrost tudi do 180 km/h (Pučnik, 1980) in več.

3.2 Pogoji za nastanek burje
Nastanek burje je pogojen z dvema dejavnikoma in sicer s temperaturno razliko med zračnimi
masami zaledja in obalnih regij, ter z reliefom. Nad osrednjo Slovenijo okoli vzhodnega roba
Alp se ob prehodu hladne fronte sredozemskega ciklona zgrne hladen zrak. Ta se nato dviga
preko že prej omenjenih kraških planot in nato po dvigu pospešujoče spušča po njihovih južnih
ter zahodnih pobočjih v smeri proti Jadranskemu morju in Sredozemlju. Burja se najpogosteje
pojavlja v zimskem času, ko je nad SV Evropo obsežno območje visokega zračnega pritiska, nad
Sredozemljem pa območje nizkega zračnega pritiska. Ob tem se pojavi gradientna sila v
horizontalni smeri, od visokega zračnega pritiska proti nizkemu pritisku. Na zrak, ki se je tako
znašel v polju pritiska, začne delovati gradientna sila, ki ta zrak prisili v gibanje. Tako se hladen
zrak ob orografskih pregradah dviguje in ko doseže njihov vrh, se prične spuščati v smeri proti
obali. Ob tem pa se prične potencialna energija vetra iznad pregrade pretvarjati v kinetično
(Paradiž; Rakovec in sod., 2009).

Za Slovenijo veljajo trije pogoji za nastanek burje (Petkovšek, 1976; cv: Kavčič, 1995):
1. Gradientna sila, ki je posledica specifične barične razporeditve visokega zračnega tlaka
nad severno Evropo in nizkega zračnega tlaka nad Sredozemljem.
2. Orografske pregrade, ki so prečne na smer gradientne sile oziroma na smer hladnega
zraka.
3. Sila trenja, ki sicer zmanjšuje hitrost burje, a obenem vsaj delno povzroča vrtinčenje in
s tem posledično tudi ekstremne hitrosti burje.
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Slika 1: Tipična razporeditev zračnega tlaka v času burje

Vir: Petkovšek, Paradiž, 1976, str. 139.
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3.3 Trajanje in pogostost burje
O trajanju in pogostosti burje v Sloveniji sta pisala Petkovšek in Paradiž (1976, str. 140), ki sta
med seboj primerjala trajanje in pogostost burje v Kopru in Ajdovščini. Podatki, ki sta jih zbrala
na podlagi opazovanj, veljajo za obdobje 1968 – 1973 in sicer so ti podatki zbrani za šibko
burjo (nad 6 Beauf.) in močno burjo (nad 8 Beauf.).

frekvenca

Slika 2: Razporeditev trajanja šibke in močne burje v Ajdovščini in Kopru

trajanje

trajanje

Vir: Petkovšek, Paradiž, 1976, str. 141.
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Šibka burja nad 6 Beauf.:
Iz Slike 2 je razvidno, da so na območju Ajdovščine in Kopra najbolj pogoste burje, ki pihajo od
5-7 ur. Takšna burja se v Ajdovščini pojavi do 20x letno, v Kopru pa do 26x letno ali več. V
povprečju to pomeni, da se šibka burja v Ajdovščini pojavi na vsakih 18 dni, v Kopru pa na
vsakih 13-14 dni. V obeh krajih, tako v Ajdovščini kot v Kopru, pa so manj pogoste burje, ki so
daljše od 10 ur. 10-24 ur trajajoče burje se tako pojavijo 4-12x letno, burje daljše od 35 ur do
2x letno ter burje daljše od 2 dni manj kot 1-2x letno (Kavčič, 1995).
Močna burja nad 8 Beauf.:
Pri močni burji pa je iz Slike 2 razvidno, da se njena krivulja pogostosti od krivulje pogostosti
pri šibki burji razlikuje le po tem, da se močne burje s trajanjem do 2 dni pojavljajo veliko
redkeje in sicer le do 4x letno. Za močno burjo v Ajdovščini pa je še značilno, da se le ta pojavlja
2x bolj pogosto kot v Kopru, ter da običajno traja do 24 ur (Kavčič, 1995).

3.4 Hitrost burje
Hitrost burje je odvisna od razlike v temperaturi zračnih mas nad Primorjem in notranjostjo
Slovenije ter od horizontalnega gradienta zračnega tlaka na obeh straneh orografske
pregrade. Ko je razlika v temperaturi zračnih mas 10 K ali več in imamo ob tem še močan
gradient zračnega tlaka, takrat sunki burje presežejo hitrost 150 km/h. Tako je poleg njene
hitrosti pri burji potrebno omenite še eno značilnost in sicer njeno izredno sunkovitost, saj se
njena hitrost v izrazitih primerih lahko poveča iz 10 m/s na 40 m/s in več. Sunkovitost burje
lahko razložimo z valovanjem hladnega zraka, ki se prelije čez greben. Tako je hitrost burje
odvisna ne le od temperaturne razlike ampak tudi od višine hladnega zraka nad orografsko
pregrado. Vzrok za sunkovitost burje pa je tudi turbulenca, ki je pri burji na zavetrni strani
gorskih grebenov zaradi nižjega zračnega tlaka še posebej močna. Močna burja je najbolj
izrazita na pobočjih gorskih pregrad in tik pod njimi, ter tudi tam, kjer se vetrovi stekajo in
pospešujejo. V Sloveniji so območja z najmočnejšo burjo vzdolž spodnjega roba Trnovskega
gozda in Nanosa, v Vipavski dolini, na Krasu in na Kraškem robu (Paradiž, 1957; Rakovec in
sod., 2009).

3.5 Dnevna razporeditev začetkov in koncev burje
Burja je veter, ki začne pihati nenadno. Ponavadi se to zgodi 2-3 ure po tem, ko hladen zrak
zapolni nižji svet za orografsko pregrado. Ob začetku hitrost burje narašča, a večkrat tudi niha,
kar lahko oteži določanje začetka (Petkovšek, Paradiž, 1976).
Iz Slike 3, na kateri so prikazani grafi, ki prikazujejo začetek in konec burje v Ajdovščini in Kopru,
lahko razberemo, da burja v Ajdovščini najpogosteje začne pihati med 4 in 10 uro zjutraj ter
med 18 in 22 uro zvečer, v Kopru pa med 8 in 12 uro.
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Če za začetek burje velja, da se pojavi nenadno, pa za njen konec velja, da nastopi postopno.
Petkovšek in Paradiž (1976, str. 143) sta za prenehanje burje navedla tri razloge:
1. segrevanje kontinentalnega zraka
2. sprememba v smeri gradientne sile
3. zapolnitev kotline na zavetrni strani pregrade s hladnim zrakom
Za ponehanje burje iz Slike 3 razberemo, da ta v Ajdovščini najpogosteje ponehuje med 10 in
12 uro dopoldne ter med 22 in 24 uro ponoči, v Kopru pa med 10 in 14 uro, 16 in 18 uro ter
po 20 uri.
Slika 3: Dnevna razporeditev začetkov in koncev burje v Ajdovščini in Kopru

začetek

konec

začetek

konec

Vir: Petkovšek, Paradiž, 1976, str. 142.
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3.6 Pojav oblačnosti in padavin ob burji
Oblačnost pri burji ni pogosta, saj spuščanje zraka pri burji vpliva na zmanjšanje nizke
oblačnosti v krajih kjer piha burja. Tako visoke kraške planote, po katerih prihaja do spuščanja
hladnega zraka, predstavljajo ostro mejo med oblačno notranjostjo Slovenije in jasnim
Primorjem. Takrat je iz Ajdovščine nad grebeni kraških planot viden valjast oblak, ki mu
domačini pravijo »zastava« (Paradiž, 1957).
Pri burji padavine niso pogoste. Če pride do padavin, je to ponavadi ob začetku burje, ko se le
ta razvije iz vremenske situacije, ki je povzročala izdatne padavine že pred pojavom burje.
Vendar pa se včasih zgodi, da imamo ob burji tudi izdatnejše padavine. V takšnih primerih
burja izpodriva tople jugovzhodne vetrove, kar Primorci imenujejo kot »pišóta«. V poletnem
času pa je vpliv burje na padavine popolnoma drugačen kot pozimi. Tako se poleti ob burji, ko
hladen zrak začne vdirati v Primorje in severno jadranski bazen, pogosto pojavljajo tudi
padavine v obliki ploh, ki jih lahko spremlja tudi grmenje (Paradiž, 1957).
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4. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA OBMOČJA
4.1 Geološke značilnosti
4.1.1 Slavnik
Slavnik, ki je hriboviti del Čičarije, ima luskasto zgradbo, ki je nastala zaradi pritiskov od
severozahoda proti jugovzhodu. Tako na območju Čičarije ne najdemo pravih narivov, ampak
le luskanje. Vidimo pa lahko velike in majhne antiklinalne strukture, ki so nastale v krednih
apnencih. Med Slavnikom in Goležem so ti skladi krednih in paleogenskih apnencev zelo
navpični, saj je na obrobju pogorja prišlo do pritiskov krednih skladov na paleogenske (Tolmač
za list Trst, 1973).
Med Malim Slavnikom in Videžem je vrsta ozkih in pokončnih gub zgrajenih iz krednih
apnencev, med katerimi pa so tudi paleocenski apnenci. V bolj odpornem krednem apnencu
so ohranjene navpične kredne plasti v obliki dolgih skalnih grebenov. Paleocenski apnenci se
nahajajo kot podlaga na travnatih jasah, ki se nahajajo med skalnimi grebeni (Tolmač za list
Trst, 1973).
4.1.2 Snežnik
Površje Snežnika je v glavnini zgrajeno iz krednih apnencev. Na vrhu Snežnika pa najdemo tudi
veliko jurskih apnencev. Površje je močno zakraselo in je morfološko zelo razgibano. Tako so
na tem območju prepredene vrtače s suhimi dolinami, nad njimi pa se dvigajo vrhovi in
slemena. Snežnik ima narivno zgradbo in se vzdiga kot strma stopnica nad področje Brkinske
sinklinale. Čelo snežniškega nariva je na južni strani in se vleče od Knežaka v smeri proti
Hrvaški. Zaradi tektonskih premikov v apneniških skladih je strmina pobočji na območju
Snežnika zelo velika. V pleistocenu je Snežnik zajela poledenitev, ki je še danes vidna v
ledeniškem grušču na Gomancah (Tumač za list Ilirska Bistrica, 1975; Lovrenčak, 2007).
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4.2 Reliefne značilnosti Snežnika in Slavnika
4.2.1 Snežnik
Snežniško-javorniško hribovje se razteza od Hrušice na severozahodu pa do Gorskega Kotarja
na jugovzhodu in je tako najbolj jugovzhodno območje v slovenski alpsk dinarski pregradi. Na
severozahodu, po dokaj strmem pobočju, prehaja v dolino Pivke, na severovzhodu ga strma
pobočja ločujejo od Cerkniškega in Loškega polja, na jugozahodu pa prehaja v dolino
Notranjske reke. Snežniška planota se postopoma dviga iz 600-700m visokega platoja na
severovzhodni strani, na visoko nad planoto vzdignjeni greben Snežnika z najvišjo točko na
1796 m nadmorske višine imenovano Veliki Snežnik (Klemenčič, 1959).
Snežniško planoto po reliefni izoblikovanosti razdelimo v tri enote (Klemenčič, 1959):
1. severna Javorniška reliefna enota
2. osrednja enota med Mašunom in Leskovo dolino
3. najvišje ležeče gorsko področje kjer se nadmorske višine raztezajo od 1200 m do 1796
m na vrhu samega Snežnika
Severni del Snežniškega pogorja ima nižje nadmorske višine in je ožji od južnega dela.
Uravnave so razrezane z vrtačami in manj globokimi dolinami, nad njimi pa se dvigajo ožja
slemena in posamezni grebeni (Klemenčič, 1959).
Južni del je bolj razgiban. Razčlenjen je z globokimi dragami in dolinami. Dviguje se visoko nad
ostalo pokrajino. V južnem delu je tudi najvišje ležeče sleme z vrhom na Velikem Snežniku na
1796 m. Okoli vrha je nanizanih še več nivojev slemen, kop in ozkih polic (Klemenčič, 1959).
Pomembna morfološka enota Snežniškega pogorja pa so tudi do 200 m globoke, med kope in
slemena vrezane doline in drage, ki se nahajajo v višinskem pasu med 1200 in 1779 m
nadmorske višine. V teh dolinah se izrazito pojavlja temperaturni obrat ter s tem povezana
obrnjena vegetacija. Doline imajo dinarsko slemenitev ter pogosto prehajajo ena v drugo
(Klemenčič, 1959).

4.2.2 Slavnik
Slavnik je del hribovite apneniške Čičarije, ki se nahaja južno od Brkinov. Slavnik ima
podolgovat hrbet z značilno slemenitvijo od severozahoda proti jugovzhodu. Južni rob Slavnika
se od Kozine, ki leži na 500 m nadmorske višine, postopoma dviguje do Golše, Rožce, Videža,
Žbelunce in najvišjega vrha Slavnika, ki je visok 1028 m. Severni rob Slavnika je bolj razčlenjen
s suhimi dolinami in se dviguje od 695 m visokega Špičnika čez Bukovico in Srabotnik do vrha
Slavnika. Pobočja severnega grebena Slavnika imajo večje strmine le med Bukovico in
Špičnikom, ki se nahajata nad Podgrajskim podoljem (Klemenčič, 1959).
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4.3 Klimatske značilnosti
4.3.1 Padavine
Na razporeditev padavin na Snežniškem pogorju vpliva velika nadmorska višina in pravokotna
lega pogorja na smer južnih in jugozahodnih vetrov, ki z morja prinašajo vlažne zračne mase
(Lovrenčak, 2007).
Največ padavin letno in sicer v povprečju 3143 mm dobijo Gomance, ki ležijo na južnem
pobočju. Leskova dolina, ki leži na severni strani pobočja, dobi 2166 mm, Mašun pa 2006 mm.
Nižji predeli v primerjavi z višjimi dobijo precej manj padavin. Trnovo pri Ilirski Bistrici tako
dobi letno 1343 mm padavin, grad Snežnik pa 1569mm (Lovrenčak, 2007).
Iz tega lahko zaključimo da Snežniško pogorje prejema zelo velike količine padavin. Največ pa
jih prejme južno pobočje (Lovrenčak, 2007).
Tudi zime so na Snežniku precej izdatne kar se tiče snežnih padavin. Pozimi tako pade precej
snega, ki se največkrat obdrži še pozno v poletje. Dolgo trajajoča snežna odeja pa vpliva tudi
na skrajšano vegetacijsko dobo na Snežniku saj ovira segrevanje tal (Lovrenčak, 2007).
Iz Slike 4, ki prikazuje povprečno mesečno količino padavin na postaji v Gomancah v obdobju
1961-1990, razberemo, da imamo preko leta dva viška in dva nižka padavin. Prvi nižek je poleti
in sicer v juliju, ko pade povprečno 132 mm padavin, drugi, ki je manj izrazit, pa je v zimskem
času in sicer februarja, ko pade 211 mm padavin. Primarni višek padavin je jeseni v mesecu
novembru, ki prejme 383 mm padavin je tudi najbolj namočen mesec v letu. Sekundarni višek
pa je spomladi v mesecu marcu, ki v povprečju prejme 244 mm padavin.
Slika 4: Povprečna mesečna količina padavin na Gomancah v obdobju 1961-1990

Povp. količina padavin [mm]

383

286

278
244

242

220

211

220
196
174
154
132

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

Mesec

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije. Padavine…, 1995, str. 59
11

Slavnik je skupaj s Čičarijo najbolj namočen predel Slovenske Istre in letno prejme v povprečju
1600 mm padavin (1961-1990). Vzrok za to je dvigovanje zračnih mas ob pobočjih Slavnika, ki
se zaradi dviga ohlajajo in oddajajo padavine (Ogrin, 1995).
Iz Slike 5, ki prikazuje povprečne mesečne količine padavin za obdobje 1961-1990 na postaji v
Podgorju, ki se nahaja pod Slavnikom, razberemo, da je primarni maksimum padavin
novembra, sekundarni pa decembra. November je z 169 mm najbolj namočen mesec. Primarni
minimum nastopi julija, ki je z 88 mm padavin tudi najbolj sušen mesec, sekundarni pa
februarja (Ogrin, 1995).
Slika 5: Povprečna mesečna količina padavin v Podgorju v obdobju 1961-1990

Povp. količina padavin [mm]

169
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139
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JAN
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MAJ

JUN

JUL

AVG

NOV

DEC

Mesec

Vir podatkov: Klimatografija Slovenije. Padavine…, 1995, str. 2008
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4.3.2 Temperatura zraka
Na območju Snežniške planote so tri meteorološke postaje in sicer Gomance na 940m, Mašun
na 1020 m in Leskova dolina na 806 m, ki nam prispevajo podatke o temperaturi. Vremenska
postaja Gomance ima prisojno lego, postaja v Leskovi dolini osojno, v sredini planote pa se
nahaja postaja Mašun (Lovrenčak, 2007).
Na Snežniku je po podatkih zgoraj omenjenih meteoroloških postaj za obdobje 1961-1990
najtoplejši mesec julij. Julijske temperature pa so zaradi bližine morja zmerne. Najvišjo julijsko
temperaturo ima Leskova dolina in sicer 16,4°C, sledijo ji Gomance z 15,2°C, najnižjo pa ima
Mašun 15°C. Ob samem vznožju planote pa so poletne temperature nekoliko višje. Trnovo, ki
leži na južni strani, ima srednjo julijsko temperaturo 19,4°C, grad Snežnik, ki leži na severni
strani, pa 17,4°C (Lovrenčak, 2007).
Zime na Snežniku so dolge in hladne. Najnižja srednja januarska temperatura je na Mašunu 3,9°C, v Leskovi dolini je -3,4°C, v Gomancah pa -2,4°C. Hladna pa so tudi vznožja planote.
Trnovo, ki leži na južni strani, ima srednjo januarsko temperaturo -0,1°C, grad Snežnik, ki je na
severni strani, pa -2,7°C (Lovrenčak, 2007).
Na lokalne temperaturne razmere na Snežniški planoti pomembno vpliva zadrževanje
hladnega zraka v kraških kotanjah. Ob ustreznih vremenskih situacijah se v njih zadržuje
hladen zrak, ki povzroči nastanek temperaturne in vegetacijske inverzije (Lovrenčak, 2007).

Na Slavniku so samodejno meteorološko postajo postavili šele leta 2017, zato s podatki te
postaje ne moremo ugotoviti realnih temperaturnih razmer na območju Slavnika, saj je zato
potrebno daljše obdobje merjenja temperature. Zato so bili za opis temperaturnih razmer za
območje Slavnika vzeti podatki s postaje v Podgorju, ki se nahaja pod južnim pobočjem
Slavnika in mu je tudi najbližja.
Postaja v Podgorju se nahaja na nadmorski višini 518 m. Podatki, po katerih je Ogrin (1995,
str. 98) opisal povprečne mesečne in letne temperature zraka na območju Podgorskega krasa,
so za obdobje 1931-1960.
Povprečna letna temperatura zraka v Podgorju znaša 10,2°C. Povprečne januarske
temperature so 0,9°C, januar pa je tudi najhladnejši mesec. Povprečne julijske temperature so
19,5°C. Temperature zraka na območju Podgorja so bolj podobne tistim v notranjosti Slovenije
kot pa tistim na Obali, vendar so zaradi bolj maritimne lege Podgorja zime in jeseni toplejše
kot pa v notranjosti (Ogrin, 1995).
Za samo Slavniško pogorje lahko sklepamo, da so temperature še nekoliko nižje kot v
Podgorju, saj je Slavnik s svojimi 1028 m nadmorske višine od Podgorja višji za približno 500
m.
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4.4 Hidrografske značilnosti Slavnika in Snežnika
4.4.1 Slavnik
Zaradi karbonatne matične podlage, na Slavniku in v njegovi bližini ne najdemo večjih
površinskih voda. V Čičarijskem hribovju lahko najdemo enakomerno razporejene studence.
Slavnik ima en sam studenec, ki je zelo šibak. Studenec leži jugozahodno od Slavnika v manjši
kotanji in je brez odtoka (Klemenčič, 1959).
4.4.2 Snežnik
Na Snežniškem pogorju se vodne razmere zaradi različne kamninske zgradbe in različne
količine padavin od kraja do kraja razlikujejo. Na severnem delu planote, ki je zgrajena iz
čistejših apnencev, so studenci bolj redki in ob sušah tudi hitreje presahnejo. Bolj ugodne
hidrografske razmere so na južnem delu planote, kjer površje gradijo skladi bolj ali manj
čistega apnenca, ki se prepleta z dolomitom. Studenci so tukaj bolj pogosti. Izvirajo na meji
med propustnimi in man propustnimi kamninami in zelo hitro poniknejo. Na območju Grde
Drage, Črne Drage, Grčevca, Mašuna, Gomanc… se studenci nahajajo na območju dolin in
travnih drag. Studenci kot so Sladka voda, ki se nahaja na jugovzhodnem robu podolja med
Mašunom in Leskovo dolino, so bili že od nekdaj pomembni za preskrbo pastirjev in ovac z
vodo. Vzhodno od Velikega Snežnika pa se nahaja studenec Kujevič, ki je eden najmočnejših
studencev na tem območju. Izvira na pobočju zgrajenem iz flišnim skladom podobnih kamnin.
Po približno 30 m pa ponikne na dnu doline (Klemenčič, 1959).

4.5 Vegetacijske značilnosti
4.5.1 Snežnik
Na Snežniški planoti prevladuje gozd, ki porašča velike površine, še posebej v višjih nadmorski
višinah. V najvišjih predelih, ki segajo že nad zgornjo gozdno mejo, se nahaja pas grmovne
vegetacije (rušja), na samem vrhu Snežnika pa je pas travne vegetacije. Ponekod na južnih in
jugozahodnih predelih pa je gozd izkrčen (Klemenčič, 1959).
Gozd Snežniške planote sestavljajo klimaksne združbe, kar pomeni, da se spreminjajo z
naraščanjem nadmorske višine. Na južnem vznožju Snežnika med Zabičami in Trnovim uspeva
združba ojstrice in črnega gabra, nad njo pa je primorski gozd bukve in ojstrice. V višjih
nadmorskih višinah nad bukovim gozdom uspeva dinarski mešani gozd jelke in bukve. Nad
njim postanejo rastne razmere tako slabe, da jelka ne uspeva več, bukev pa sega še višje in
tvori pas subalpinskega bukovega gozda, ki sega do 1550 m nadmorske višine. Bukev je tukaj
že nižje rasti in v zgornjem delu tega pasu že prehaja v grmovni sloj. Kot že omenjeno, se nad
zgornjo gozdno mejo nahaja grmovna vegetacija, ki jo sestavlja rušje. Poleg rušja pa tukaj
uspevajo še vrbe, jerebike, sleč itd.. Na južnem pobočju v spodnjem pasu rušja uspevajo še
smreke in nekatere jelke (Lovrenčak, 2007).
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4.5.2 Slavnik
Ob vznožju Slavnika submediteranska klimaksna vegetacija gabrovca in ojstrice prehaja v
višinski vegetacijski pas združbe bukve in ojstrice. Na 900 m nadmorske višine gozd preide v
manj kvalitetno travno rušo, ozkolistno vilovino, ki je ponekod pretrgana z golo skalo. Na vrhu
Slavnika pa poleg travne ruše rastejo tudi posamezna drevesa črnega bora in črnega gabra
(Klemenčič, 1959), ki so močno preoblikovana zaradi vetra in so bila pomembna za kartiranje
preoblikovanosti dreves zaradi vetra.

5. OPREDELITEV OŽJEGA OBMOČJA PREUČEVANJA
Območje kartiranja prostorske razporeditve stopenj deformiranosti dreves na Slavniku je bilo
omejeno na območje nad zgornjo gozdno mejo, kjer poleg trave rastejo le posamezna drevesa
ali manjše skupine dreves in so tako popolnoma neovirana v rasti. Območje zajema vrh
Slavnika na 1028 m nadmorske višine. Na severni strani sega po pobočju navzdol do gozdne
meje pri Kaliču in se nato po njenem robu razteza še približno 800 m vzhodno do zgornje
gozdne meje na vzhodnem delu pobočja. Območje se potem nadaljuje po južnem pobočju
navzdol do zgornje gozdne meje pri Trmunu, Preganu, Malem hribu in Grmadci. Zahodni del
območja pa sega do Cigana. Območje kartiranja na Slavniku je veliko približno 1,1km 2 in se
razteza od nadmorske višine 825 m do 1028 m.
Karta 1: Ožje območje preučevanja na Slavniku

Vir kartografske podlage: GURS, 2018.
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Območje kartiranja preoblikovanosti dreves zaradi vetra na Velikem Snežniku je omejeno na
greben med Malim in Velikim Snežnikom ter na njegovo južno pobočje. Razteza se od vrha na
1796 m pa do zgornje gozdne meje, ki je na 1550 m. Območje je veliko približno 0,7km 2. Gre
za območje, ki je na gosto poraslo z visokim ruševjem, vmes pa uspevajo tudi posamezna
drevesa: pritlikave oziroma grmičaste bukve, smreke in posamezne jelke. Gostota dreves se z
nadmorsko zmanjšuje. Vrh velikega Snežnika je zelo skalovit, poraščen s šopi trave in brez
dreves.

Karta 2: Ožje območje preučevanja na Velikem Snežniku

Vir kartografske podlage: GURS, 2018.
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6. LESTVICE ZA OCENJEVANJE PREOBLIKOVANOSTI DREVES ZARADI
VETRA
Za ocenjevanje deformiranosti dreves zaradi vetra obstaja več lestvic. Med prvimi se je s tem
ukvarjal Yoshino, ki je drevesa, deformirana od vetra, razvrstil v štiri tipe glede na obliko debla
in vej. Pri prvem tipu je deblo povsem ravno, veje pa so ukrivljene v zavetrno stran, torej v
smeri pihanja vetra, ki prevladuje v času rastne dobe. Tudi pri drugem tipu je deblo ravno ,
veje na privetrni strani pa so zaradi zimskega vetra, ki raznaša sneg in tudi zmrznjen dež,
močno poškodovane. Pri tretjem tipu pa so tako deblo kot veje močno deformirane v zavetrje
vetra, ki prevladuje v vegetacijski dobi. Četrti tip pa predstavljajo drevesa, ki imajo ukrivljeno
deblo zaradi občasnih močnejših vetrov kot so na primer tajfuni (Yoshino, 1973; cv: Kavčič,
1995).
V zaključni seminarski nalogi sta bili uporabljeni dve lestvici za ocenjevanje deformiranosti. Za
listavce je bila uporabljena Barschova 6 stopenjska lestvica, ki pa smo ji odvzeli zadnjo šesto
stopnjo, saj na območju Slavnika, kjer je bila uporabljena, ni tako močno deformiranih dreves
(Barsch, 1963; cv: Kavčič, 1995).
Za ocenjevanje deformiranosti iglavcev pa je bila uporabljena lestvica Irene Kavčič (1995, str.
28), ki jo je izdelala za ocenjevanje deformiranosti iglavcev na Sinjem vrhu . Lestvica ima 5
stopenj in je povsem ustrezala ocenjevanju deformiranosti črnega bora na Slavniku in smrek
na Velikem Snežniku.
Lestvica za ocenjevanje deformiranosti listavcev (Barsch, 1963; cv: Kavčič, 1995):
0 - Simetrična oblika
1 - Deblo ali veje so rahlo upognjene v zavetrje.
1
2 - Deblo in veje so do okoli 3 višine markantno upognjene v zavetrje.
2

3 - Deblo in veje so do okoli 3 višine zelo močno upognjene v zavetrje. Deformacija ima obliko
plapulajoče zastave.
4 - Deblo in veje so skorajda popolnoma upognjene v zavetrje. Veje na privetrni strani so zelo
redke.
5 - Deblo in veje so popolnoma upognjene. Višina drevesa je nižja kot znaša dolžina
upognjenega debla ali vej. Drevo ima veje le na izključno zavetrni strani.
6 - Deblo in veje rastejo samo v zavetrno stran zelo nizko ob tleh, tako kot da bi se drevo plazilo
po tleh. Po svetu jih imenujejo »wind creeping« (»vetrno drevo«) ali »tree-carpet« (»drevesna
preproga«) .
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Slika 6: Barschova lestvica deformiranosti dreves zaradi vetra za listavce

Vir: Kavčič, 1996, str 21.
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Lestvica za ocenjevanje deformiranosti iglavcev (Kavčič, 1995) :
0 – Simetrična oblika.
1 – Deblo je ravno, na privetrni strani so komaj opazne redkejše in deformirane veje.
2 – Deblo je ravno, veje na privetrni strani so opazno redkejše.
3 – Deblo je ravno, na privetrni strani so le posamezne veje.
4 – Deblo je bolj ali manj ravno, vej na privetrni strani ni.
5 – Deblo je ravno in raste pod kotom v smeri vetra, ki prevladuje, vej na privetrni strani ni.

Slika 7: Lestvica za ocenjevanje deformiranosti iglavcev zaradi vetra Irene Kavčič

Vir: Kavčič, 1996, str 21 .
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7. PREOBLIKOVANOST DREVES ZARADI VETRA NA VELIKEM SNEŽNIKU
IN SLAVNIKU
7.1 Slavnik
Na območju Slavnika sem po lestvicah za ocenjevanje preoblikovanosti dreves zaradi vetra
določila 6 stopenj preoblikovanosti: 1, 2, 3, 3-4, 4 in 4-5. Za listavce (črni gaber) sem uporabila
Barschovo šest stopenjsko lestvico, ki sem jo nekoliko prilagodila in sicer sem izključila 6
stopnjo deformiranosti, saj je na območju Slavnika nikjer nisem zasledila. Za iglavce pa sem
uporabila pet stopenjsko lestvico Irene Kavčič, ki je bila primerna za ocenjevanje
deformiranosti dreves tako na Slavniku kot Snežniku. Ugotovila sem, da se stopnja
deformiranosti listavcev in iglavcev na območju Slavnika v veliki meri ujema, zato se
interpretacija rezultatov nanaša tako na listavce kot na iglavce . Prostorske meje med
posameznimi stopnjami deformiranosti dreves je bilo težko določiti, saj je med posameznimi
skupinami dreves veliko vmesnega prostora, ki je porasel le s travo. Zato so meje določene le
okvirno. Med posameznimi stopnjami pa se nahajajo tudi območja, ki so porasla samo s travo
in so tudi na karti označena kot taka, saj bi bilo določanje stopnje deformiranosti na nji zgolj
subjektivno sklepanje. Na celotnem območju kartiranja je prevladovala preoblikovanost
dreves v smeri proti jugozahodu, kar pomeni, da na tem delu prevladujejo vetrovi iz
severovzhoda (burja).
Karta 3:Stopnje deformiranosti dreves zaradi vetra na Slavniku

Vir kartografske podlage: GURS, 2018.
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 1
Nahaja se na severnem pobočju tik ob zgornji gozdni meji, ki v tem delu sega precej višje kot
na južni strani. Območje je od Tumove koče oddaljeno približno 85 m. Na tem delu raste
nekoliko večja skupina črnih borov, ki imajo ravno deblo in komaj opazno redkejše veje na
privetrni strani. Glede na nadmorsko višino in glede na to, da se to območje nahaja tik pod
vrhom, bi pričakovala nekoliko večjo deformiranost. Stopnja preoblikovanosti pa je
najverjetneje zgolj 1, ker se drevesa nahajajo blizu gozda, ki lahko deluje kot zavetje.
Slika 8: Črni bor stopnje deformiranosti 1

Avtorica: Teja Jereb, 2018
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 2
Območje z drugo stopnjo deformiranosti dreves se nahaja na severnem pobočju Slavnika tik
ob zgornji gozdni meji. Območje ni sklenjeno, saj ga vmes prekinja območje s stopnjo
deformiranosti dreves 1. Tako se večji del območja druge stopnje deformiranosti dreves
nahaja pri Kaliču in sega do meje območja tretje stopnje deformiranosti dreves. Drugi, manjši
del območja druge stopnje deformiranosti dreves pa se v ozkem pasu razteza vzhodno od
območja s stopnjo deformiranosti dreves 1. Listavci imajo pri drugi stopnji deformiranosti
1
deblo in veje do okoli 3 višine markantno upognjene v zavetrje, iglavci pa imajo ravno deblo
ter na privetrni strani opazno redkejše veje. Smer deformacij je jugozahod.
Slika 9: Črni bor stopnje deformiranosti 2

Avtorica: Teja Jereb, 2018
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 3
Območje s tretjo stopnjo deformiranosti dreves pokriva največji del raziskovanega območja
na Slavniku. Razteza se vzhodno in zahodno od vrha ter na delih južnega pobočja. Območje
zahodno od vrha se razteza okrog Škukovca in poteka od meje območja 2. stopnje
deformiranosti do poti, ki vodi naprej proti Grmadi. Območje vzhodno od vrha pa se razteza
od meje območja 2. stopnje deformiranosti preko Vrste naprej do Župnika na južnem pobočju.
Na južnem pobočju in sicer ob Trmunu, je še en ožji pas tretje stopnje deformiranosti, kjer
2
raste večja skupina dreves. Pri tretji stopnji deformiranosti so deblo in veje do 3 močno
upognjene v zavetrje in izgledajo kot plapulajoča zastava. Deformacije so tudi tukaj usmerjene
proti jugozahodu.
Slika 10: Mokovec stopnje deformiranosti 3

Avtorica: Teja Jereb, 2018
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 3-4
Na Slavniku so se pojavila tudi 3 manjša območja s stopnjo deformiranosti med 3 in 4. Eno se
nahaja med Malim hribom, kjer je območje s 4. stopnjo deformiranosti, in Župnikom s stopnjo
deformiranosti 3, drugo pri Trmunu, tretje pa Vrsti. Glede na to, da gre za manjše predele, ki
se nahajajo ob območjih tretje stopnje deformiranosti, bi lahko rekli, da gre tu za nekoliko
večjo deformiranost dreves zaradi njihove bolj osamljene rasti, torej da so tu le posamezna
drevesa, ki so med seboj dokaj daleč narazen in na njih zato veter lahko močneje vpliva.
Slika 11: Mokovec stopnje deformiranosti 3-4

Avtorica: Teja Jereb, 2018.
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 4
Območij s stopnjo preoblikovanosti dreves 4 je 5 in sicer sta dve območji večji, tri pa so manjša,
ponekod le s dvema drevesoma. Prvo večje območje se nahaja pod Malim hribom, ki je na
nadmorski višini 358 m. Tu se bolj uravnan predel Slavnika prevesi v bolj strma pobočja
usmerjena proti Podgorju. Pri drugem večjem območju, ki se nahaja pod Župnikom, je
podobno. Tam območje tretje stopnje deformiranosti dreves po prehodu na bolj strmo
pobočje preraste v četrto stopnjo. Manjša območja četrte stopnje deformiranosti pa se
nahajajo pod Grmadco, na bolj uravnanem delu na sredi med Ciganom in Malim hribom ter
na privetrni strani Cigana, ki ima nadmorsko višino 988 m. Na vsakem od teh treh manjših
območij je deformiranih le po nekaj dreves (2-3).
Slika 12: Črni gaber 4. stopnje deformiranosti

Avtorica: Teja Jereb, 2018.
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 4-5
Območje s stopnjo deformiranosti dreves 4-5 je majhno. Nahaja se na dveh koncih in sicer je
eno na Grmadci na nadmorski višini 940 m, drugo pa v okolici Pregan na nadmorski višini 900
m. Območje pojavljanja stopnje deformiranosti dreves 4-5 me je nekoliko presenetilo, saj bi
pričakovala, da bodo drevesa najbolj deformirana na samem vrhu Slavnika. Vendar pa gre
pojavljanju dreves s 4-5 stopnjo deformacije na območju Grmadce in Pregan, ki ležita 60 do
70 m nižje od vrha Slavnika na južnem pobočju v smeri proti Podgorju, pripisati temu, da se
tukaj pobočja začnejo bolj strmo spuščati in tako hladen zrak, ki se preliva čez Slavnik, zaradi
večjega padca pridobi na moči in hitrosti.
Slika 13: Mokovec stopnje deformiranosti 4-5

Avtorica: Teja Jereb, 2018.
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7.2 Veliki Snežnik
Po lestvicah za ocenjevanje deformiranosti dreves zaradi vetra sem na območju Velikega
Snežnika določila 4 stopnje: 1, 2, 3 in 4. Deformiranost sem ocenjevala na iglavcih in sicer jelki
in smreki, saj je bilo pri teh dveh vrstah veliko lažje določiti stopnjo deformacije kot pri bukvi,
ki je v teh nadmorskih višinah že veliko bolj pritlikava. Za ocenjevanje deformiranosti sem
uporabila lestvico Irene Kavčič (1995), ki ima 5 stopenj. Kartiranje in ocenjevanje
deformiranosti dreves zaradi vetra je bilo na območju Velikega Snežnika zelo oteženo. Pobočja
Velikega Snežnika so nad zgornjo gozdno mejo, to je nekje od nadmorske višine 1550 m pa
skoraj do samega vrha, zelo na gosto poraščena z ruševjem, ki dosega višino tudi do 1,4 m in
ima veje zelo na gosto prepredene, kar praktično onemogoča, da bi po Velikem Snežniku hodili
izven uhojene poti. Poleg tega pa so nakloni pobočij zelo veliki, kar še dodatno otežuje
kakršenkoli dostop. Zato je bilo določanje stopnje deformiranosti dreves na pobočjih
opravljeno v večini z dokaj velike razdalje, pri tem pa mi je bil v pomoč tudi daljnogled.
Karta 4: Stopnje deformiranosti dreves zaradi vetra na Velikem Snežniku

Vir kartografske podlage: GURS, 2018.
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 1
Območje s prvo stopnjo deformiranosti dreves se nahaja na nadmorski višini 1550 m. Gre za
območje, ki je tik ob zgornji gozdni meji, kjer posamezna drevesa postopoma prehajajo v
strnjen gozd. Drevesa so tukaj komaj opazno deformirana. Razlog za tako majhne deformacije
lahko pripišemo sklenjenemu gozdu, ki deluje kot zavetje.
Slika 14: Območje s 1. stopnjo deformiranosti dreves zaradi vetra na Velikem Snežniku

Avtorica: Teja Jereb, 2018.
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 2
Druga stopnja deformiranosti se razteza v ozkem pasu med prvo in tretjo stopnjo
deformiranosti. Na južnem pobočju pod grebenom, ki poteka med Malim in Velikim
Snežnikom, je pas druge stopnje deformiranosti širok približno 90 m in se razteza med
nadmorskima višinama 1570 in 1660 m. Na južnem pobočju pod Velikim Snežnikom pa je ta
pas širok nekaj več kot 20 m. Tudi tu so deformacije usmerjene proti severozahodu. Smreke
imajo ravna debla, veje na privetrni strani pa so opazno redkejše.
Slika 15: Smreka s stopnjo deformiranosti 2

Avtorica: Teja Jereb, 2018.
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 3
Območje s tretjo stopnjo deformiranosti se nahaja na južnem pobočju med Velikim in Malim
Snežnikom tik pod območjem 4. stopnje deformiranosti torej tik pod grebenom. Pas 3. stopnje
deformiranosti se od tam razteza še pod skalni rob na pobočju pod Velikim Snežnikom, ki ima
južno ekspozicijo. Gre za najbolj razširjeno stopnjo deformiranosti na Velikem Snežniku.
Smreke imajo ravna debla in le posamezne veje na privetrni strani, deformirane pa so v smeri
severozahoda.
Slika 16: Območje s 3. stopnjo deformiranosti dreves zaradi vetra

Avtorica: Teja Jereb, 2018.
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Območje s stopnjo preoblikovanosti 4
Četrta stopnja deformiranosti dreves na Velikem Snežniku je najvišja. Njeno območje se
razteza po grebenu med Malim in Velikim Snežnikom. Leži na nadmorski višini približno 1700
m in je po večini poraslo z visokim rušjem in nekaj posameznimi smrekami, ki pa so grmičaste
rasti in so zaradi vetra na privetrni strani povsem brez vej. Smer deformiranosti je proti
severozahodu, kar nakazuje, da tudi na grebenu prevladujejo močni jugovzhodni vetrovi.
Slika 17: Območje 4. stopnje deformiranosti dreves na grebenu med Malim in Velikim Snežnikom

Avtorica: Teja Jereb, 2018.
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8. SKLEP
Deformiranost dreves lahko povzroči veliko dejavnikov in zagotovo je eden pogostejših prav
veter. Veter lahko s svojo močjo in prevladujočo smerjo iz katere piha močno deformira
drevesa ter jim tako lahko polomi le posamezne veje ali pa celotno drevo upogne v zavetrje,
odvisno od njegove moči, pogostosti in izpostavljenosti drevesa vplivom vetra. Zato lahko s
pomočjo deformiranih dreves pridemo do pomembnih podatkov o vetrovnih razmerah na
območjih, ki niso opremljena s posameznimi meteorološkimi in klimatološkimi postajami, iz
katerih bi lahko pridobili tudi podatke o vetru in vetrovnih razmerah na določenem območju.
Območji, za katera nimamo posebnih meteoroloških in klimatoloških podatkov o vetru, sta
tudi Veliki Snežnik in Slavnik. Na Slavniku je od leta 2017 sicer postavljena samodejna
meteorološka postaja, ki beleži tudi podatke o vetru, a je za določanje značilnih vetrovnih
potez na določenem območju potrebno daljše obdobje beleženja podatkov in opazovanj. Tudi
na širšem območju Snežniškega pogorja je več meteoroloških postaj, a za sam vrh na Velikem
Snežniku podatkov in merjenj ni. Zato je bil glavni namen zaključne seminarske naloge s
pomočjo opazovanja in kartiranja deformiranih dreves in beleženja stopenj teh deformacij,
ugotoviti vetrovne razmere na Slavniku in Velikem Snežniku ter jih med seboj tudi primerjati.
Pri kartiranju deformiranih dreves na Slavniku je bilo ugotovljeno, da na celotnem območju
preučevanja prevladuje deformiranost dreves v smeri proti jugovzhodu. Iz tega lahko
sklepamo, da je severovzhodnik oziroma burja najmočnejši in najbolj prevladujoč veter na
Slavniku. Slavniško pogorje ima dinarsko slemenitev v smeri severozahod – jugovzhod in tako
leži ravno pravokotno na smer iz katere piha burja torej na severovzhod. Burja pa tudi v
splošnem velja za najpogostejši veter v Slovenski Istri, katere rob je tudi Slavnik. Na Velikem
Snežniku je situacija povsem drugačna. Kartiranje je pokazalo, da na pobočjih, ki imajo južno
ekspozicijo in so bila tudi osrednji del območja preučevanja, prevladujejo deformacije dreves
v smeri proti severozahodu, kar nakazuje na prevladujočo smer vetrov iz jugovzhoda. Prav
tako je bila prevladujoča smer deformacije dreves proti severozahodu ugotovljena na grebenu
med Velikim in Malim Snežnikom. Iz tega lahko sklepamo, da so jugovzhodni vetrovi tu
prevladujoči in bolj vplivni od ostalih vetrov, kar je bilo veliko presenečenje, saj se Veliki
Snežnik v literaturi največkrat pojavlja v povezavi z burjo. Da bi lahko z gotovostjo trdili, da so
jugovzhodni vetrovi povsem prevladujoči na celotnem območju Velikega Snežnika, bi bilo
potrebno opraviti tudi kartiranje deformiranosti dreves na pobočjih, ki imajo severno
ekspozicijo. Kartiranje tam zaradi pokritosti z dokaj debelo snežno odejo v tej zaključni
seminarski nalogi ni bilo opravljeno. Delno potrditev tega, da na Velikem Snežniku
prevladujejo vetrovi južnih smeri, lahko dobimo v knjigi Franca Lovrenčaka (2007, str. 111) o
zgornji gozdni meji na visokih kraških planotah, kjer v povezavi s Snežnikom omenja vetrove iz
južnih smeri kot tiste, ki so tukaj med najbolj pogostimi. Prvo hipotezo, ki pravi, da tako na
Velikem Snežniku kot na Slavniku prevladuje severovzhodnik, lahko zato le delno potrdimo.
Druge hipoteze, da je deformiranost dreves na Velikem Snežniku večja kot na Slavniku, ne
moremo potrditi. Rezultati kartiranja na Velikem Snežniku in Slavniku so namreč pokazali, da
je najvišja stopnja deformiranosti dreves na Slavniku 4-5, na Velikem Snežniku pa 4. Vzroka za
to lahko poiščemo tudi v prejšnjem odstavku, ko je bilo ugotovljeno da na Slavniku prevladuje
burja, na Velikem Snežniku pa najverjetneje jugovzhodnik. Moč in hitrost burje pa je v
splošnem večja in zato povzroča tudi večje deformacije na drevesih.
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Kartiranje deformiranih dreves zaradi vetra na Velikem Snežniku in Slavniku je pokazalo, da se
najvišje stopnje deformiranosti pojavljajo na grebenu oziroma tik pod njim. Na Velikem
Snežniku, kjer je bilo ugotovljeno, da prevladuje jugovzhodni veter, je tako najvišja stopnja
deformiranosti dreves ravno na grebenu med Malim in Velikim Snežnikom, ki je skoraj
pravokoten na smer jugovzhodnih vetrov. Na Slavniku je kartiranje pokazalo, da se najvišja
stopnja deformiranosti dreves pojavlja na pobočjih tik pod grebenom, kjer se hladen zrak, ki
se prelije čez greben oziroma vrh Slavnika in se nato spusti po južnem pobočju v dolino, ob
spuščanju po pobočju navzdol stisne in zato še nekoliko pridobi na moči in hitrosti. Tako lahko
zadnjo zastavljeno hipotezo, ki pravi, da se najvišje stopnje deformiranosti dreves pojavljajo
na grebenu ali tik pod njim, v celoti potrdimo.
Ob koncu je treba poudariti, da pri kartiranju stopenj deformiranosti dreves zaradi vetra lahko
prihaja tudi do napak, saj je meje med posameznimi stopnjami deformiranosti včasih težko
točno določiti, poleg tega pa na rezultate lahko vplivajo tudi subjektivne ocene opazovalca.
V prihodnje bi bilo na območju Velikega Snežnika, za popolno potrditev prevlade jugovzhodnih
vetrov, smiselno opraviti kartiranje deformiranosti dreves tudi na pobočjih s severno
ekspozicijo. Prav tako bi bila za lažje ocenjevanje in kartiranje deformiranih dreves na
območjih, ki so izven uhojenih poti neprehodna, tako kot je to na Velikem Snežniku, smiselna
uporaba dronov, ki bi omogočila natančnejše določanje stopenj deformacij, saj bi se z njimi
lahko povsem približali posameznim območjem deformiranih dreves.

9. SUMMARY
Deformation of trees can be caused by many factors and certainly one of the more frequent
is wind. The wind can with its power and the prevailing direction from which it blows, strongly
deforms the trees. It can break only individual branches or the whole tree bends into the
direction of wind, depending on its power and the exposure of the tree to the effects of the
wind. Therefore, with the aid of deformed trees, important data on wind conditions in areas
not equipped with individual meteorological and climatological stations can be obtained.
Such areas, for which we do not have special meteorological and climatological data about the
wind, areVeliki Snežnik and Slavnik. On Slavnik, since 2017 an automatic meteorological
station has been installed, which also records wind data, but for the determination of some
typical wind conditions in a certain area, a longer period of data and observation is required.
There are also several meteorological stations in the wider area of Snežnik mountain range,
but there is no data and measurements for the very peak at the Veliki Snežnik. Therefore, the
main goal of the final seminar paper was to observe and map the deformed trees and to
record the levels of these deformations, to determine the wind conditions on Slavnik and Velik
Snežnik and to compare them with each other.
In the mapping of deformed trees on Slavnik, it was found that the deformation of the tree in
the direction of the southeast is predominant throughout the study area. From this we can
conclude that the northeastern wind is the strongest and most predominant on Slavnik. The
Slavnik hill has a dinaric ridge in the northwest - southeast direction, and it lies just
perpendicular to the direction from which the bora wind blows. In general, the bora is
considered the most frequent wind in Slovenian Istria region, which is also Slavnik. At the Veliki
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Snežnik the situation is completely different. The mapping showed that on the slopes of the
southern exposition, which were also the central part of the study area, tree deformations
prevailed in the direction northwest, indicating the prevailing wind direction from the
southeast. The deformation of the trees towards the northwest was also dominant on the
ridge between the Velikit and the Mali Snežnik. From this we can conclude that the southeast
winds are dominant here and more influential than the other winds, which was a great
surprise since the Veliki Snežnik in the literature mostly appears in connection with the bora.
In order to confirm with certainty that southeastern winds are completely dominant
throughout the entire area of the Veliki Snežnik, mapping deformation of trees on slopes with
a northern exposition should also be carried out. Mapping there due to coverage with a fairly
large snow blanket was not performed in this final seminar paper. Some partial confirmation
that Veliki Snežnik is dominated by the winds of the southern directions can be found in the
book by Franz Lovrenčak (2007, p. 111) about the upper forest boundary on high karst
plateaus where, in connection with Snežnik, it mentions winds from the southern directions,
such as those here, are the most common. The first hypothesis, which says that both the Veliki
Snežnik and Slavnik predominate northeast winds, we can only partially confirm.
The other hypotheses that we have set that the deformation of the tree at Veliki Snežnik is
greater than that of Slavnik can not be confirmed. The results of the mapping on Veliki Snežnik
and Slavnik showed that the highest degree of tree deformation at Slavnik is 4-5 and at Veliki
Snežnik is 4. The reason for this can also be found in the previous paragraph when it was found
that the Slavnik dominates the bora winds and on Veliki Snežnik most notably southeast
winds. The strength and speed of the bora is generally larger and therefore also causes major
deformations on the trees.
Mapping of deformed trees at Veliki Snežnik and Slavnik showed that the highest degrees of
deformation occur on the ridge or at its base. At Veliki Snežnik, where the south-east wind
was found to be predominant, the highest degree of deformation of trees is on the ridge
between Mali and Veliki Snežnik, which is almost perpendicular to the south-eastern wind
direction. On Slavnik mapping showed that the highest degree of deformation of the trees
occurs on the slopes under the ridge where the cold northeast wind which overflows over the
ridge or the top of Slavnik and then descends along the southern slope to the valley, while
lowering down the slope gains a little on the power and speed. Thus, the last hypothesis, which
states that the highest degrees of deformation of the tree appear on the ridge or on its base,
is completely confirmed.
Finally, it should be noted that when mapping degrees of tree deformation, errors can occur,
since the boundaries between the individual deformation levels are sometimes difficult to
determine accurately, and the results of the observer may also be affected by the results.
In the future, in the area of the Veliki Snežnik, for the complete confirmation of the dominance
of south-east winds, it would be sensible to map the deformed trees also on the slopes of the
northern exposition. Likewise, in order to facilitate the evaluation and mapping of deformed
trees in areas that are hard to get to, as Veliki Snežnik, it would be sensible to use drones,
which would allow for more precise determination of deformation rates, as they could be fully
approximated individual areas of deformed trees.
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