
MANJŠI PRISPEVKI 

Temperaturna mikroinverzija 

F. Ber no t 

Kadar podajamo klimatsko sliko kakega kraja ali področja in govo-
rimo med drugim o temperaturnih prilikah, imamo vedno v mislih 
temperaturo zraka, merjeno v termometrski hišici, v relativni višini 
200—220 cm. V tej višini je skoro izključen neposredni vpliv tal, kar 
omogoča uporabo podatkov za večji okoliš meteorološke opazovalnice. 
Temperaturne razmere v prizemni plasti navadno zanemarjamo, dasi so 
važne za vegetacijo. Temperaturne prilike se v tej 200-centimetrski plasti 
močno spreminjajo in zaslužijo, da se jim posveča več pažnje. 

Kadar sonce ob jasnih dnevih obseva zemljo, se tla močno segrejejo 
in prevajajo en del toplote v globino, drugega pa oddajajo po podelitvi 
spodnji plasti zraka, katera se zato segreva od spodaj navzgor. Najmoč-
neje se ogreje na stični ploskvi tla — zrak. Prav malo pa se zrak ogreje 
ob prehodu sončnih žarkov. 

Ponoči se tla ohlajajo. Najmočneje se ohlade ob stični ploskvi. Zato 
nastopi v nočnih urah obratni proces. Zaradi stika s hladno zemljino 
površino oddaja zrak toploto tlom in se pri tem seveda ohlaja. Najmoč-
neje se ohlade prizemne plasti. Tako nastane toplotni obrat tudi na ravni 
površini. Seveda sega le nekaj desetin centimetrov visoko. Temperaturne 
razmere v prizemni plasti zraka je raziskoval G. Hellmann. Dokazal je, 
da v tem sloju zraka ni temperaturnih skokov, temveč da se zrak proti 
tlom kontinuirano ohlaja, pri čemer narašča temperaturni gradient. 

Če pomislimo, da v tej višini (do 50 cm) uspevajo življenjsko važne 
rastline, potem se ne bomo čudili, če slana pomori posevke ali če posevki 
ne uspevajo tako, kot si želimo, saj nam je sedaj jasno, da vladajo v 
nočnih in zlasti jutranjih urah pri tleh mnogo nižje temperature, kakor 
pa jih izmerimo v termometrski hišici. Poleg višine vpliva na tempera-
turne razmere tudi mikrorelief (razne vdolbine in malenkostne vzpetine), 
ki lahko v znatni meri spremeni temperaturo in s tem tudi vegetacijsko 
sliko. 

Pred leti sem opazil, da je v nekdanji gramozni jami ob Titovi cesti 
v Ljubljani bila na dnu močnejša slana kot na obrobju. Sklepal sem, da 
mora biti v jami hladneje kot na obrobju, da nastopa inverzija v malem. 
V nadaljnjem jo bom imenoval mikroinverzija, za razliko od običajne 
inverzije, katero bom imenoval makroinverzija. 
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Temperaturna mikro inverz i ja 

Da bi stvari prišel do dna, sem v jami p,ti„, profii t . в 
označil profil, ob katerem sem opazoval tempe- - -^ .L - Ls . 
raturo zraka. Meril sem z navadnim živo- ^ /o 
srebrnim vrtilnim termometrom iz jenskega 
stekla. Temperaturo zraka sem opazoval v vi-
šini 50—60 cm nad tlemi na petih točkah pro-
fila (označene s številkami 1, 2 . . . 5), kakor je 
razvidno iz priložene skice. 

Celotno jamo prerašča nizka trava. Dimen- £«_ I __£ »..s. 
zije, profil in oblika jame so razvidni iz pri-
ložene skice. Pripominjam, da sem se pri tem-
peraturnih merjenjih izognil odpadnemu ma-
terialu, ki je v enem delu obrobja. 5 

Poleg temperature sem opazoval še druge Ö 
meteorološke pojave. Problematično je bilo opa- J 
zovanje vetra, kajti zrak se je komaj zaznavno 
gibal. Premikal se je edino (cigaretni) dim. 
Jakost teh šibkih vetrov sem označil z >R« 
(pomeni: rahlo). 

Rezultati opazovanj so prikazani v tabeli 
na naslednji strani. 

Y prvem primeru (25.—26. oktobra 1955) je I 
bila noe jasna. Ob vseh terminih je bila izra- c višina 5 * pretirano j 
zita mikroinverzija. Med dnom in robom jame Skica iame °b Titovi cesti 
je znašala temperaturna diferenca največ 2,0°C. 
Kdaj se je inverzija začela in doklej je trajala, nisem utegnil opazovati. 
Če pa pomislimo, da je na komaj 5 m višinske razlike bilo za dve sto-
pinji hladneje, si lahko predstavljamo, do kakšnih rezultatov bi prišli, 
če bi bila jama globoka na primer 30 m in bi temperaturni gradient ostal 
isti. Dno jame bi bilo potemtakem za 20° hladneje. Tako velike tempe-
raturne razlike so sicer redkost, vendar so možne, kakor je ugotovil 
W. Schmidt pri svojih opazovanjih. 

Ce primerjamo sedaj še podatke Smarne Gore (nadmorska višina 
667 m) in meteorološkega observatorija Ljubljana-Bežigrad (nadmorska 
višina 300 m) ob 21. uri, vidimo, da smo ob tem terminu že imeli v celotni 
kotlini inverzijsko temperaturno stanje (čeprav še blizu izotermije), kate-
rega intenziteto je mestoma še stopnjevala mikroreliefna izoblikovanost. 

Ob drugi priložnosti (29. oktobra 1955) je tla pokrivala 3cm debela 
snežna odeja. Z opazovanjem temperature sem pričel ob 17. uri. Iz po-
datkov je razvidno, da se je temperaturna diferenca med dnom in ob-
robjem jame manjšala ob istočasnem naraščanju oblačnosti, oziroma 
zgoščanju megle. Ob 21. uri je nastopila na točkah 1, 3, 4 in 5 izotermija. 
Samo v najnižji točki (2) se je zadrževalo še jezerce hladnega zraka. 
Verjetno je ta malenkostna temperaturna diferenca v naslednjih nekaj 
urah izginila. Po podatkih tudi opazimo, da je z zgoščanjem megle vzpo-
redno naraščala temperatura zraka. 

Opozoriti moram, da se je na krožečem se termometru nabirala 
tanka plast ledu (podhlajene kapljice v megli). 
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F. Bernot, Temperaturna mikroinverzija 

Tabelarični pregled opazovanj temperature (v višini 60 cm) 
v gramozni jami ob Titovi cesti 
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Datum 25. oktobra 1955 
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1955 

29. oktobra 1955 
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3 8,0 5 ,2 4 ,0 — 1,0 0,2 — 0,1 - 1 , 5 - 0 , 2 

J
a

m
a 

te
m

pe
ra

tu
ra

 n
a 

to
čk

i 

4 8,0 5,2 4 ,0 — 0,6 0,1 0 ,0 - 1 , 5 - 0 , 2 
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5 8,7 7 ,0 5,0 

6,4 

— 0,3 0.1 0,1 — 1,0 — 0,2 

Ljubljana - Bežigrad — — 

5,0 

6,4 0,1 — — — — 0,4 

Šmarna Gora — — 6,6 4,0 — — — — 1,2 

Iz temperaturnih podatkov meteoroloških opazovalnic Šmarna Gora 
(—0,4°) in Ljubljana-Bežigrad (—1,2°) vidimo, da je bilo kotlinsko dno 
ob 21. uri za 0,8° hladneje, da je hladen zrak izpodrinil toplega. У tem 
primeru mikrorelief ni stopnjeval temperaturnih diferenc. 

Taka in slična mikroklimatska opazovanja lahko koristno služijo 
našemu poljedelstvu, posebno tam, kjer uničujejo česte slane posevke. 
Ponekod pride zaradi močnih in stalnih toplotnih obratov tudi do vege-
tacijskih obratov. 

L i t e r a t u r a : R. Geiger, Das Klima der bodennahen Luftschicht — Braun-
schweig 1942. 
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