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OSONČENOST NAGNJENEGA IN RAZLIČNO ORIENTIRANEGA POVRŠJA V
NASELJIH MESTNE OBČINE KOPER
Izvleček
Diplomsko delo obravnava osončenost v Mestni občini Koper (MOK), pri čemer
upošteva izoblikovanost površja (nadmorsko višino, naklon in usmeritev) kot najbolj
omejujoče dejavnike za različno prejemanje sončne energije. S pomočjo različne
literature, internetnih virov, podatkovnih in kartografskih virov je bil raziskan in
vsebinsko predstavljen vpliv reliefa na različno prejemanje sončne energije. V obliki
preglednic, diagramov in kart so predstavljeni podatki o sončni energiji pri tleh na
območju MOK. Z uporabo ArcGIS programa je kartografsko predstavljen relief
(nadmorske višine, nakloni in usmeritve) v MOK in do sedaj objavljene meritve o
prejeti sončni energiji ter karta, ki prikazuje bolj ali manj primerna območja za
učinkovito izrabo sončne energije v MOK. Ugotovljeno je bilo, da so to območja, ki
imajo nadmorsko višino do 199 m, optimalni naklon do 12° in azimut 180°, torej
orientiranost proti jugu. Podana je primerjava meteoroloških podatkov (trajanje
sončnega obsevanja in globalne osončenosti) različnih meteoroloških postaj (Debeli
rtič, Koper, Portorož - Beli križ, Portorož - letališče in Trst) v različnih obdobjih od
leta 1886 do 2010. Predstavljeni podatki so zanimivi kot informacija o potencialu
sončne energije, ki jo narava in ljudje vsakodnevno izrabljamo pasivno (z
umeščanjem naselij, vinogradov in sadovnjakov v bolj ali manj prisojne lege), pa
tudi za morebitno aktivno izrabo sončne energije (npr. sončni kolektorji ali
fotovoltaične naprave).
Ključne besede: sončno obsevanje, sončna energija, relief, raba obnovljivega vira
energije Sonca, Mestna občina Koper

INSOLATION OF INCLINED AND DIFFERENTLY ORIENTED SURFACES IN
SETTLEMENTS OF THE MUNICIPALITY OF KOPER

Abstract

My diploma work discusses insolation in the Municipality of Koper, wherein it is
taken into consideration that the most limited factor for differential absorption of
solar energy is the shape of the surface (altitude, incline and direction). The effect of
relief on differential absorption was studied with the help of a variety of literature,
online resources, data and cartographic sources. Data about the solar energy at
ground level in the area of the Municipality of Koper are presented in the form of
tables, graphs and maps. Relief (altitude, incline and directions) in the Municipality
of Koper is cartographically presented with the usage of ArcGIS program. The same
program also presents so far published measurements about the received solar energy
and the map that shows more or less appropriate areas for effective use of solar
energy in the Municipality of Koper. It was established that appropriate areas for
effective use of solar energy in the Municipality of Koper are these that have up to
99 meters altitude, the optimal incline to 12° and azimuth of 180°, that is, orientation
to the south. My diploma work also presents the comparison of meteorological data
(the duration of solar radiation and global insolation) of different meteorological
stations (Debeli rtič, Koper, Portorož – Beli križ, Portorož – Airport and Trieste) in
different periods from 1886 to 2010. Presented data can be used as information about
the potential of solar energy, which is passively used by nature and people (by
building settlements, vineyards and orchards in more or less sunny sides) and about
the possible active use of solar energy (for example solar panels or photovoltaic
devices).

Key words: solar radiation, solar energy, relief, utilization of renewable solar energy,
the Municipality of Koper

SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV
ArcGIS – Geographic information system
ArcMap – Del programske opreme ArcGIS
ARPA FVG – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambientale del Friuli
Venezia Giulia (Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine)
ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje
DMR – Digitalni model reliefa
DMV – Digitalni model višin
MKO – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MOK – Mestna občina Koper
NASA – National Aeronautics and Space Administration
OVE – Obnovljivi viri energije
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1. UVOD

Sonce je vir svetlobe, toplote, vir življenja. Vsako jutro, ko se znova rojeva
dan, ponazarja nenehno porajanje življenja, je simbol nesmrtnosti. Sonce, kot
centralno telo našega planetnega sistema in nam najbližja zvezda, s svojimi
specifičnimi lastnostmi predstavlja vir energije na Zemlji. Sončna energija je glavni
pogonski vir številnih procesov, ki potekajo v atmosferi in zgornji plasti tal na našem
planetu (Hočevar et al., 1980, 1). V daljni zgodovini so znali častiti Sonce, gradili so
sončne templje, danes nekateri v njegovem sevanju iščejo vzroke bolezni in posredno
za propad našega planeta, drugim pa Sonce predstavlja koristni naravni vir tudi za
proizvodnjo električne energije. Sončna energija je pomemben dejavnik okolja, ne
samo kot pasivno izrabljanje energije, temveč vse bolj aktivno (npr. s sončnimi
kolektorji ali fotovoltaičnimi napravami), pri katerem je potrebno upoštevati tudi
neposredni vpliv reliefa. V diplomskem delu smo se ukvarjali z vplivom reliefa na
sončno obsevanje v Mestni občini Koper (v nadaljevanju MOK). Območje spada
glede na meteorološke podatke o sončnem obsevanju (Koper oz. Portorož) med
najbolj sončno občino v Sloveniji. "Letno število sončnih ur je večje od 2300 in za
okoli 50 % presega mednarodni kriterij za kraje z zdraviliško klimo" (Ogrin, 1995,
72). Pri rabi sončne energije je namreč osnovni podatek potencial sončne energije na
določeni lokaciji. Pod tem izrazom razumemo energijo sončnega sevanja na enoto
površine z določeno lego, s katero, glede na povprečno realno stanje atmosfere v
določenem času in na določeni lokaciji, lahko računamo (Hočevar et al., 1982).

1.1

Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela

Glavni namen diplomskega dela je preučiti podnebne razmere in vpliv reliefa
na trajanje in prejeto energijo sončnega obsevanja v naseljih MOK.
Količina prejete sončne energije na določenem ozemlju je namreč odvisna od
več dejavnikov, v raziskavi pa je bil največji poudarek na vplivu reliefa na prejeto
1

sončno sevanje. Uporabili in primerjali smo podatke o trajanju sončnega obsevanja
(1886–2010 Trst; 1961–2010 Koper-Portorož) in o globalnem sončnem obsevu
(1987–2010 Trst in 1960–2010 Koper, kasneje Portorož) na podlagi starejših
(sekundarnih) virov in novejših podatkov o sončni energiji, ki slonijo na študiji,
končani pred petimi leti (Kastelec et al, 2007). Klimatološko reprezentativnih
podatkov o izmerjenem globalnem sončnem obsevu za območje MOK praktično ni.
Merilno mesto za globalni sončni obsev v Kopru je od 17. 6. 2005 na avtomatski
ekološki merilni postaji Koper - Kapitanija (spletni vir 1). Prav zaradi pomanjkanja
merilnih mest in zaradi pestrih reliefnih razmer podatkov o energiji in trajanju
sončnega obsevanja za Koper, Portorož in Trst ne moremo posplošiti na celoten
teritorij MOK.
Poglavitni cilj diplomskega dela je bil s pomočjo analize meteoroloških
podatkov ter kartografskih prikazov reliefa in GIS (geografsko informacijski sistemi)
orodij določiti najbolj primerna območja za izrabo sončne energije in s tem tudi
prostorske možnosti za postavitev sončnih elektrarn v MOK.
V skladu z glavnim ciljem diplomskega dela so zastavljeni sledeči delni cilji:
·

Primerjati meteorološke podatke (trajanje sončnega sevanja in globalno
sončno obsevanje) dveh postaj Portorož in Trst v obdobju 2000–2010 z
namenom prikazati ugodna obdobja za maksimalno izrabo sončne energije.
Sicer je enajstletni niz meteoroloških podatkov za določanje klimatskih
značilnosti prekratek, a ker starejših objavljenih podatkov o energiji
globalnega sončnega obsevanja za Portorož ni, smo se kljub temu odločili za
uporabo kratkega niza podatkov.

·

Na podlagi DMV izdelati karte nadmorskih višin, naklona in ekspozicije ter
analizirati vpliv teh dejavnikov na sončno obsevanje v MOK.

·

Predstaviti primerne lokacije za izrabo sončne energije v MOK z
upoštevanjem reliefne razgibanosti in njegovega vpliva na sončno obsevanje.

Oblikovali smo tri delovne hipoteze:
· Razpoložljivi podatki meteoroloških postaj za Koper, Portorož in Trst o
energiji in trajanju sončnega obsevanja ne omogočajo presoje primernosti za
izrabo sončne energije v naseljih Mestne občine Koper.
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· Oblika reliefa ima v naseljih Mestne občine Koper pomemben vpliv na
osončenost, pri čemer se le-ta stopnjuje z vertikalno reliefno razčlenjenostjo.
· Najboljše lege za izrabo sončne energije so prebivalci že v preteklosti
intuitivno uporabili za gradnjo naselij.

1.2

Metodološki pristop

Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene različne raziskovalne metode.
Diplomsko delo je osnovano deloma na študiju in analizi pisnih in drugih virov ter
deloma na lastnem pridobivanju in analizi posredovanih podatkov o meritvah trajanja
sončnega obsevanja in o energiji sončnega obsevanja.
Metodi študija literature in povzemanje pisnih virov sta ključni v prvem delu
diplomskega dela, ki zajema področja fizike, meteorologije in geografije. S pomočjo
deskriptivne metode smo na podlagi sekundarnih virov opisali osnovna dejstva in
pojme, ki so povezani z geografskimi značilnostmi območja preučevanja in s
klimatskimi značilnostmi, zlasti s trajanjem in energijo sončnega sevanja.
Kot osnova za drugi del so uporabljeni meteorološki podatki o trajanju
sončnega obsevanja (ure) in o globalnem sončnem obsevanju (kWh/m2 in MJ/m2) za
meteorološke postaje Debeli rtič, Koper, Portorož in Trst za različna časovna
obdobja med leti 1886–2010, pridobljeni iz arhivov Agencije Republike Slovenije za
okolje (ARSO) in Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambientale del Friuli
Venezia Giulia (ARPA FVG). S podatki smo želeli prikazati razlike med
izmerjenimi podatki, saj izsledki zaradi kratkega trajanja meritev niso klimatološko
reprezentativni. Posamezne prostorske analize v delu smo izdelali v programu
ArcMap, pri izdelavi pa smo si pomagali in povzeli postopke izdelav iz Priročnika
za vaje iz prostorskih analiz v GIS-orodju ArcGIS (spletni vir 2). Z lastnim znanjem
in izkušnjami smo interpretirali rezultate ter poskušali potrditi uvodoma postavljene
hipoteze.
Zemeljsko površje je spreminjajoč pojav. Večina človeških dejavnosti pa je
povezanih s prostorom. Tako je temelj predstavitve prostora pomanjšan model reliefa
3

(Podobnikar, 2006). Obstajajo različni načini, kako predstaviti oblikovanost
zemeljskega površja. Še pred štiridesetimi leti so bili modeli analogni, danes pa jih
poznamo kot digitalne modele reliefa (DMR), kjer vsaka celica hrani podatke o
nadmorski višini. Le tega dobimo, če med drugim tudi uveljavljenemu izrazu
digitalni model višin DMV (v katerem so višine predstavljene v obliki pravilnih
kvadratastih celic - rastrski ali matrični zapis) dodamo še podatke o geomorfologiji
(naklon, plastnice, vpadnice), značilnih točkah ali celo rabi tal (spletni vir 3). Iz tega
izhaja, da je najpomembnejši osnovni sloj pri številnih uporabah GIS in prostorskih
raziskavah DMR. V Sloveniji imamo za ozemlje celotne države na razpolago
različne digitalne modele reliefa in višin. V nalogi je bil v ArcMap-u uporabljen
digitalni model reliefa (DMV 5) 5 × 5 m, (DMV 12,5) 12,5 × 12,5 m in (DMV 100)
100 × 100 m. S pomočjo kartografskih podatkov, pridobljenih na podjetju Harpha
Sea v Kopru, in programom geografskega informacijskega sistema ArcGIS 10 smo,
na podlagi najpomembnejšega osnovnega sloja DMV, izdelali karte nadmorske
višine, naklona in usmeritve pobočij v MOK. Ti reliefni parametri, ki smo jih izdelali
s pomočjo DMV, so ključnega pomena, ker nas v raziskavi bolj zanima osončenost
zemeljskega površja (kvaziglobalna osončenost) in ne osončenost horizontalne
ploskve (globalna osončenost).
Višina površja je navpična oddaljenost od namišljene ravnine povprečne
morske gladine, podaljšane pod kopno (Perko, 2007, 50). Nadmorska višina je v
povezavi s sončnim obsevanjem pomembna zaradi določevanja različnih višinskih
mej. Iz DMV 5 smo, s pomočjo programa ArcMap, najprej določili višine izbranega
območja in le-te razdelili v višinske pasove (slika 14). Za boljšo preglednost smo
dodali še eno mejo na višini morja (na 0 m nadmorske višine). Meja prvega razreda
se sedaj prilega obalni liniji morja, vendar so na DMR-ju prikazane tudi zaznane
meritve do –2,6 m.
Naklon (nagnjenost, strmina) ali inklinacija površja (lat. inclinare "nagniti") je
nagnjenost dane ravnine glede na osnovno ravnino. Izražamo ga v kotnih merah %
ali °, ki povedo, za koliko dolžinskih enot, navadno metrov, se površje dvigne na
razdalji 100 dolžinskih enot (Perko, 2007, 60). Razpon naklona od ravnine 0° do
največje možne strmine 90° ustvarja razgibanost pokrajine. Nakloni so bili
izračunani v programu ArcMap s funkcijo slope. To je lokalna funkcija, ki deluje na
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skupino celic velikosti 3 x 3 in izračuna maksimalno stopnjo spremembe v vrednosti
od izbrane celice do sosednjih celic. Največji naklon se izračuna iz največjega nagiba
sosednjih osmih celic. Podatkovni sloj z nakloni se v ArcView samodejno klasificira
v devet razredov po Jenksovi metodi optimizacije (Natural Breaks) metodi naravnih
mej. Pri tej metodi naravnih mej gre za združevanje in oblikovanje razredov,
izvedeno na osnovi naravnih mej v atributnih podatkih s pomočjo statističnih formul
(Boldin, 2005). Prikaže se v rdeče-zeleni barvni lestvici. Naklone smo izrazili s
stopinjami (kotne enote), ker se le-te uporabljajo predvsem v znanstvenih študijah.
Vrednosti se gibljejo med 0° in največjim možnim naklonom 90° pri navpični steni.
Nižja kot je vrednost naklona, položnejši je teren, višja kot je vrednost naklona,
strmejši je teren.
Usmerjenost (ekspozicija) ali azimut naklona terena je normalni vektor terena,
ki ga uporabimo pri izračunu naklona terena, projiciran na horizontalno ravnino.
Algoritem pri vsaki celici poišče sosednjo celico z največjim naklonom (največjo
spremembo vrednosti z-koordinate). V bistvu gre pri orodjih, ki računajo naklon, ter
orodjih, ki računajo usmerjenost, za enak algoritem, le da se na koncu izmeri druga
količina. Usmerjenost je podana z azimutom. Vrednosti se gibljejo med 0° na severu
in v smeri urinega kazalca do 360°, vrednost –1 pa se pripiše celicam z ravnim
terenom (celicam brez naklona). Tudi ekspozicije so bile izračunane s programom
ArcGIS. Tako kot nakloni so bile podane v kotnih stopinjah. Na voljo je več metod
določitve mej razredov. Metoda naravnih mej (angl. Natural Breaks – Jenks) je
metoda gostitve opazovanj in je v večini primerov najboljša.
S programom ArcMap 10 in različnimi funkcijami so bili izdelani izseki kart
globalnega in kvaziglobalnega sončnega obsevanja v tretjem delu diplomskega dela.
Komparativna1 metoda je bila uporabljena pri analizi vplivnih dejavnikov na energijo
sončnega obsevanja, pri globalnem in kvaziglobalnem sončnem obsevanju. Težava,
ki se je pojavila pri analizi vpliva reliefa na sončno obsevanje, je premajhna
natančnost meritev oziroma premalo postavljenih merilnih postaj, ki bi na reliefno
razgibanem terenu lahko podale zadovoljive rezultate. Tako smo za območje MOK
izhajali iz že obstoječih izsledkov raziskav merilne postaje Portorož. Med drugim

1

Metoda primerjanja, primerjav in stopnjevanja.
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Kastelec in ostali navajajo, da bi tudi izmenjava podatkov s čezmejnimi
meteorološkimi postajami (npr. v Trstu) pripomogla k natančnejšim prostorskim
interpolacijam sončnega obseva, posledično pa k lažji interpretaciji rezultatov v
sklepnem delu diplomskega dela.

1.3

Terminologija

Hočevar opozarja na nepopolno in neenotno terminologijo na področju
sončnega obsevanja celo v širšem svetovnem smislu. Še bolj pridejo terminološke težave do izraza v slovenščini, ki za sevanje do leta 2002 ni premogla toliko sinonimov
oziroma možnosti, da z različnimi končnicami spremeni tudi pomen posameznih
izrazov. Z letom 2002, ko je bil v slovenščino preveden Standard ISO 31-6, se med
drugim uvedeta dva strokovna termina, obsevanost E in obsev H, ki se nanašata na
moč in energijo sončnega obsevanja. Uporabljena terminologija je povzeta po delu
Sončna energija v Sloveniji (Kastelec et al., 2007).
Osončenost, izražena z enoto Wm2, je obsevanost (E) s sončnim sevanjem oz.
energijski tok (sevanja sonca), ki vpada na element poljubne površine, deljen s
ploščino tega elementa. Energijo, ki jo prejme element poljubne površine s sončnim
sevanjem v izbranem časovnem intervalu, imenujemo (urni, dnevni, mesečni) obsev
(H), ki ga merimo v Jm2 (v energetiki se uporablja tudi enota kWh/m2). Čas sijanja
sonca označimo kot trajanje sončnega obsevanja. Ker se sončno sevanje pri
prehodu skozi atmosfero siplje, pride do tal le del sevanja kot direktno sevanje, del
pa pride do tal v obliki difuznega sevanja, zato lahko vsem navedenim terminom
dodamo pridevnik direktni ali difuzni. Pridevnik globalni se nanaša na vodoravno
sprejemno površino pri tleh, pri kvaziglobalni osončenosti ali kvaziglobalnem
obsevu pa govorimo o poljubno nagnjeni in usmerjeni površini pri tleh (Zakšek in
Oštir, 2008, 312).
V diplomskem delu smo tako poskušali slediti terminom Standarda ISO 31-6,
ker pa literatura, ki smo jo uporabili, vsebuje tudi splošno uveljavljene izraze v
slovenščini, so bili ponekod uporabljeni opisni in pojasnjevalni izrazi.
6

1.4

Raziskave v Sloveniji na temo sončne energije

Ker je sončna energija pomemben parameter okolja, so se z njo pri nas začeli
kvantitativno ukvarjati že v 60-ih letih prejšnjega stoletja, zlasti Hočevar (1967 in
1969). V Sloveniji se je s problemom efektivnega možnega trajanja sončnega
obsevanja ukvarjal Gams v 70-ih letih, ki je za vas Soča izdelal diagram osenčenosti
za posamezne značilne dni v letu (Gams, 1978). Pred več kot dvajsetimi leti sta izšli
publikaciji Razporeditev potenciala sončne energije v Sloveniji (Hočevar et al.,
1980) in Sončno obsevanje v Sloveniji - trajanje in energija (Hočevar et al., 1982).
Anko (1983) je s pomočjo digitalnega modela reliefa izračunal ekspozicijo in naklon
pobočij vaškega zemljišča Pernice v severni Sloveniji, količino sončnega obsevanja
na različnih legah pa je priredil po Franku in Leeju (1966). V 90-ih se je z vplivom
reliefa na obsijanost ukvarjal tudi Ogrin (Ogrin, 1995). V knjigi Podnebje slovenske
Istre je opisal lokalne razlike v obsijanosti in prav tako v prejeti energiji. Sam se je
navezoval na podatke, ki jih je s sodelavci leta 1980 izračunal Hočevar, in s pomočjo
programa "Sonček", ki sta ga leta 1989 izdelala Krevs in Gabrovec, slednji pa ga je
preizkusil tudi na primeru Polhograjskega hribovja. Od takrat so v seriji
Klimatografija Slovenije2 izšli pregledi o izmerjenih vrednostih trajanja sončnega
obsevanja za obdobje 1961–1990 (HMZ, 1991) in za obdobje 1971–2002 (OvsenikJeglič in Dolinar, 2004). V teh publikacijah je bila objavljena, poleg trajanja, še
energija sončnega obsevanja za Ljubljano, kaj več o energiji pa ne.
Objav o trajanju sončnega obsevanja je relativno veliko, le malo pa je objav o
sončni energiji, ker do pred 90-tih let preteklega stoletja meritev sončne energije pri
nas skoraj ni bilo. Tako so Hočevar in sodelavci (1982) sončno energijo izračunali po
fizikalno-matematičnem modelu Hočevarja in Rakovca (1977) iz podatkov o trajanju
sončnega obsevanja. Do tedaj so energijo merili po vsej Sloveniji izključno na treh
lokacijah: v Ljubljani, v Portorožu in na Kredarici, drugod (v približno tridesetih
krajih po Sloveniji) pa le trajanje sončnega obsevanja. V osnovi isti model sta
uporabila tudi Gabrovec in Kastelec (2001), ko sta v Nacionalnem atlasu Slovenije
2 izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje - ARSO (pred tem pa jo je izdajal njen predhodnik Hidrometeorološki zavod - HMZ)).
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objavila karto »Sončna energija v Sloveniji«, ki pa sta ji dodala še vpliv bolj ali manj
senčnih lokacij in bolj ali manj osojne lege. Diplomsko delo Zakška (2002),
»Osončenost površja Slovenije«, se je naslonilo na metodologijo predhodnih del, a
jih je nadgradila v algoritmu iskanja senc in boljših podatkov o površju (InSAR
DMV 25). Zakšek je sodeloval tudi v kasnejših raziskavah in tako je leta 2005
študijo ponovil še s Podobnikarjem in Oštirjem. Prva študija, ki je slonela na
meritvah sončne energije, je bila izdana leta 2007 v monografiji »Sončna energija v
Sloveniji« treh avtorjev: Kastelec, Rakovec in Zakšek. Ta obsega analizo obstoječih
baz podatkov, kritično presojo možnih napak v bazah podatkov, modeliranje
sončnega sevanja in senčenja ter metodo prostorske interpolacije. Prav tako so
navedeni tudi opisi dosedanjih raziskav. Ista baza podatkov, uporabljena v študiji
2007 (Kastelec et al.), vendar z novejšim DMV 12,5 m namesto DMV 100, je bila
leta 2008 uporabljena tudi v projektu »Kras« in rezultati kasneje objavljeni v
monografiji »Kras, trajnostni razvoj kraške pokrajine«.
Zadnja študija (Ogrin in Vysoudil, 2011) prikazuje osnovne topoklimatske
značilnosti obalnega pasu slovenske Istre, ki so rezultat analize splošnih podnebnih
potez (med drugim tudi sončnega obsevanja) in specifičnih lokalnih razmer, kot je
kombinacija lokalnih reliefnih lastnosti in rabe tal.
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2. SONČNA ENERGIJA

O Soncu je zelo veliko napisanega (Google prikaže približno 1.620.000
rezultatov), mi pa smo povzeli opis Sonca in sončne energije iz Svarogove spletne
strani (spletni vir 4), ki sta jih uredila Aleksander Ros in Gregor Godec. Sonce je
centralno telo našega planetnega sistema in nam najbližja zvezda. Lahko bi rekli, da
je povsem navadna zvezda, kakršnih je v naši galaksiji in drugje v vesolju na
milijarde, vendar ima specifične lastnosti. Iz različnih virov (Klimatologija za
geografe, Velika knjiga o vremenu, Wikipedija) smo povzeli spodaj navedene
vrednosti. Sončeva srednja oddaljenost od Zemlje znaša približno 149.600.000 km.
Svetlobi, ki potuje s hitrostjo okoli 300.000 km/s, je potrebno 8 minut in 19 sekund,
da prepotuje to razdaljo. Polmer Sonca znaša okoli 1.390.000 km. Masa Sonca je
330.000-krat večja od mase Zemlje3. Sonce ima 99,87 % celotne mase celega
Sončnega sistema. Srednja gostota Sonca je za okoli 1,4-krat večja od gostote vode
na Zemlji, gostota mu raste proti notranjosti. Na vidljivi površini Sonca vlada
temperatura okoli 5.780 Kelvinov. Temperatura raste proti notranjosti in ocenjuje se,
da tam vladajo temperature od 15 do 20 milijonov Kelvinov. Po zakonih fizike mora
biti tudi pritisk v notranjosti ogromen. Astronomom je uspelo, da raziščejo tudi
kemično sestavo Sonca. Ugotovili so, da se v atmosferi Sonca nahaja veliko
kemičnih elementov in da je največ vodika, helija, nato pa kisika, ogljika in dušika.
Prav tako pa se srečujejo v plinastem stanju kovine, kot so natrij, magnezij, železo in
podobno. Sonce že nekaj milijard let neprestano pošilja svojo energijo v okoliški
prostor. Ta ogromna energija se sprošča pretežno v obliki elektromagnetnih valovanj.
To so radijski valovi, infrardeče sevanje, vidljiva svetloba, rentgensko in gama
sevanje. Poleg tega od Sonca prihajajo tudi raznovrstni atomski delci, kot so
elektroni, protoni in drugi. S pošiljanjem energije Sonce izgubi vsako sekundo okoli
4 milijone ton materiala. Računi pa pokažejo, da bi kljub temu v 10 milijardah let
izgubilo le 0,07 % skupne mase. Razlog je v tem, da so izvori energije Sonca in
drugih zvezd termonuklearni. V njem se neprestano odvijajo procesi spajanja jeder

3

5,9742 · 1024 kg (spletni vir 5)
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atoma vodika v jedra atoma helija. S tem procesom se osvobaja velika količina
energije, ki jo Sonce seva. Osnovno gorivo je vodik, ki ga ima Sonce v zadostnih
količinah še najmanj za 10 milijard let.

Sončno sevanje

2.1

Zemlja prejema skoraj vso energijo od Sonca, energija, prejeta od drugih
zvezd, je zanemarljiva, prav tako od Lune odbita sončna svetloba, veliko manj je tudi
geotermalne energije in energije bibavice (Kastelec et al., 2007, 11). Po knjigi
»Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike« (Rakovec in Vrhovec, 2000) je v
nadaljevanju povzet opis sončevega sevanja.
Sonce seva4 pri temperaturi približno 6.000 K skoraj kot črno telo. Gostota
energijskega toka Sonca se občasno spreminja (npr. ob pojavu sončnih bakel,
sončnih peg ipd.), vendar so te razlike glede na celotno izsevano moč Sonca majhne
(0,1 %) in večinoma pri zelo kratkih valovnih dolžinah.
Gostota energijskega toka, ki pride do zgornje plasti atmosfere, je odvisna
predvsem od astronomskih dejavnikov:
·

razdalje Zemlja–Sonce in časovne spremembe zaradi eliptičnosti ekliptike v
periheliju 147 × 106 km, v apoheliju 152 × 106 km,

Zemlja potuje okoli Sonca po elipsi, zato je pozimi bližje Soncu (letni časi se
nanašajo na severno poluto), poleti pa je od njega bolj oddaljena. Zemlja kot
celota prejme pozimi več sončne energije kot poleti. Poleg tega se ravnina
ekliptike, po kateri se Zemlja premika okoli Sonca, ne ujema z ekvatorsko
ravnino, zato se opoldanska višina Sonca nad obzorjem spreminja – posledica so
letni časi (poleti je Sonce opoldne višje kot pozimi). Pozimi je torej Sonce nizko
nad obzorjem, kar pomeni, da je sončno sevanje bolj oslabljeno kot poleti, saj je
njegova optična pot skozi ozračje daljša (pod manjšim kotom kot poleti).
·

nagnjenosti osi vrtenja Zemlje za ±23,5°,

4 Sončno sevanje je elektromagnetno valovanje, ki ga oddaja Sonce v širokem sevalnem spektru. Na
površino Zemlje dospe v glavnem le sevanje z valovno dolžino krajšo od 3 mikrometrov.
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·

aktivnosti Sonca.
Na zgornjo mejo atmosfere pade na en kvadratni meter površine, ki stoji

pravokotno na smer sončnih žarkov, v eni sekundi pri povprečni oddaljenosti Zemlje
od Sonca količina energije v vrednosti 1.367 W/m2 in jo imenujemo tudi solarna
konstanta, po starejših meritvah je ta v območju med 1.322 in 1.428 W/m2.
Na poti do površine Zemlje sončna energija pri prehodu skozi ozračje oslabi
zaradi sipanja in absorpcije:
·

molekularne difuzije (še posebno UV sevanje),

·

difuznega odboja na aerosolih v atmosferi (kapljice vode, prah …) in

·

selektivne absorpcije atmosferskih plinov.
Količina in spektralna sestava sončnega sevanja na Zemlji pri tleh je odvisna

od sestave atmosfere, dolžine poti, ki jo mora sevanje prepotovati skozi atmosfero, in
seveda tudi od vremena. V brezoblačnem, čistem ozračju imata oba procesa (sipanje
in absorpcija) energetsko primerljive učinke glede oslabitve sončnih žarkov.
Najmočnejši vpliv na oslabitev direktnega sončnega obsevanja tal imajo oblaki, kajti
mnogo sevanja se od njih »odbije« nazaj v vesolje. Prav zato je pri modeliranju
osončenosti pomembno predvsem število dni v letu z oblačnostjo ali meglo. Sončno
sevanje, ki prispe do zgornje plasti atmosfere, lahko razdelimo v tri pasove vidnega
sevanja. Zunaj omenjenih treh pasov je v sončnem sevanju manj kot 1 % vse
energije:
·

v območju med 0,4 in 0,75 µm5 je okoli 46 % vse energije,

·

v infrardečem (IR) med 0,75 in 24 µm približno enako,

·

v ultravijoličnem delu spektra (UV) valovne dolžine med 0,2 in 0,4 µm pa
7 % energije.
Pri prehodu skozi atmosfero se spekter sončnega sevanja spremeni, saj se v

zgornjih plasteh atmosfere večinoma absorbira vse UV sevanje, pa tudi deli vidnega
in IR sevanja. Najpomembnejši absorber UV sevanja je ozon (O3), pomembni

5

Mikrometri
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absorberji v IR delu spektra pa so triatomni plini: ogljikov dioksid (CO2), vodna para
(H2O) in ozon O3.
Pojemanje energije sončnega sevanja, ki pride do tal, je torej odvisno od
dolžine poti skozi atmosfero in od gostote absorbirajočega plina v posamezni plasti.
Za nekatere pline (npr. CO2) vemo, da so po atmosferi večinoma enakomerno
porazdeljeni, za vodno paro pa je značilno, da jo je ponekod več, drugod pa manj,
prav tako razporeditev koncentracije ozona. Tako je izračun količine sevanja, ki
pride do tal, večinoma zelo zapleten, saj je potrebno poznati tridimenzionalno
razporeditev vodne pare, ozona in drugih absorberjev v atmosferi. Vsekakor velja, da
je ob majhnih zenitnih kotih Sonca (tam in tedaj, ko je Sonce visoko na nebu)
absorpcija manjša kot pri velikih zenitnih kotih, ko je pot žarka skozi atmosfero
nekajkrat daljša. Sončno sevanje se pogosto obravnava kot celota, tako da se sešteje
prispevke energije po vseh valovnih dolžinah. Moč, ki jo dobi posamezna ploskev na
površju Zemlje s sevanjem Sonca, je odvisna od gostote vpadlega energijskega toka,
velikosti ploskve in kota med normalo na ploskev in smerjo energijskega toka
(vpadnega kota sončnih žarkov) (glej sliko 6). Čez dan se spreminja tudi dolžina poti
skozi ozračje, ki vpliva na absorpcijo sevanja, tako da se gostota energijskega toka,
ki pride do tal, bistveno spreminja. Različno nagnjene ploskve z različnimi
orientacijami lahko v časovnem intervalu dobijo bistveno različne količine sevanja;
te razlike so, seveda poleg razlik v absorptivnosti, glavni vzrok za velike razlike v
vegetaciji, prsti, snežni odeji itd. v naravnem okolju razgibanega reliefa (Rakovec,
Vrhovec, 2000, 134).

2.2

Sončno obsevanje

Sončno obsevanje (H), poglavje je povzeto po avtorjih Rakovec in Vrhovec,
2000, je vpadla energija na enoto površine v določenem časovnem intervalu,
najpogosteje v eni uri ali v enem dnevu. Izrazimo jo v kWh/m2 ali Jm2.
V obdobju nekaj dni do nekaj tednov se sončno obsevanje spreminja za okrog
±0,1 %. So pa tudi bolj ali manj ciklične večletne spremembe sončeve aktivnosti, ki
12

jim sledi obsevanje Zemlje. Zemlja poleg tega kroži po elipsi in zato se med letom
razdalja do Sonca spreminja in z njo gostota obsevanja Zemlje za ± 3,3 %.
Na obsevanje na vrhu ozračja najbolj vplivajo geografska širina, letni časi in
dnevni čas. Insolacija, razumljiveje obsijanost zemeljske površine s sončnimi žarki,
se najbolj spreminja v dnevnem ciklusu. Dnevne vsote energije, ki pridejo na zgornjo
plast ozračja, se nad ekvatorjem preko leta le malo spreminjajo: tam so vse leto med
30 in 35 MJ/m2 na dan. Največje so spremembe ob polih: pozimi nič, poleti, ko
sonce sije ves dan, pa do 45 MJ/m2 na dan. Kljub temu, da torej poleti (ob poletnem
solsticiju) prispe na dan nad polarne kraje več energije kot ob ekvatorju (dan obsevan
le pol dneva), pride v celoletnem povprečju na ta območja približno polovico manj
sončne energije 4520 MJ/m2. Celoletni dotok energije sončnega obsevanja na
zgornjo plast ozračja se razlikuje glede na geografsko širino: 0°à 10890 MJ/m2,
30°à 9600 MJ/m2, 60°à 6200 MJ/m2 in 90°à 4520 MJ/m2 (Rakovec in Vrhovec,
2000, 252 in 253).
Temu je treba prišteti še vremenske vplive. Ko je oblačno, se dobršen del
sevanja odbije nazaj v vesolje (albedo sklenjene oblačne plasti znaša 60–90 %6).
Nekaj sevanja se tudi ob jasnem nebu absorbira in sipa (za okoli 19 %7) v atmosfero.
Do tal pride v severni Afriki, kot najbolj osončenem delu Zemlje, v celem letu preko
8.500 MJ/m2, ponekod, npr. ob Rdečem morju, celo več kot 9.000 MJ/m2 na leto.
Najmanj so tla obsevana v pretežno oblačnih predelih južno od Grenlandije, na
Spitzbergih in nad Beringovim morjem: pod 2.500 MJ/m2 letno. Upoštevati je treba
tudi, da se vse, kar pride do tal, ne absorbira. Na zemeljski površini se del sončnega
sevanja odbije nazaj v atmosfero. Kolikšen je ta del, je odvisno od površine. Sahara
je npr. svetla, medtem ko sta tropski deževni gozd ali pa morje temna. Posledica tega
je različno refleksiranje sončnih žarkov - albedo, ki znaša 35 % na kremenčevem
pesku, na suhem pesku 18 %, na zeleni travi 12–30 % in na vodi 3–10 %. Za Zemljo
kot planet znaša albedo 0,34 (Petkovšek in Hočevar, 1988, 16). Glede
dolgovalovnega sevanja tal pa je vsa Zemlja približno enaka: voda, tla, rastlinje, tudi
sneg in led, vsi sevajo pri valovni dolžino okrog 10 µm skoraj kot črno telo. Zato je
iz tal izsevana energija odvisna predvsem od temperature tal. Tako končno pridemo
6

Vir: Meteorologija, Petkovšek in Hočevar, str. 16.

7

Vir: Meteorologija, Petkovšek in Hočevar, str. 16.
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do neto sevalne bilance tal: do razmerja med absorbiranim sončnim sevanjem v tleh
ter iz tal in iz ozračja izsevano energijo (Pučnik, 1980).
Trajanje sončnega obsevanja merimo z optično pripravo – heliografom ali
solarigrafom, ki je sestavljen iz krogelne leče in podstavka, na katerem je pritrjen
registrirni trak - heliogram. Krogelna leča zbira sončne žarke v svojem gorišču in
izžiga sled na heliogramu (spletni vir 6). Z obdelavo heliogramov določimo urne
vrednosti trajanja sončnega obsevanja na desetinko ure natančno. Mehanski
heliografi so preprosti in poceni, njihova pomanjkljivost pa je, da ne beležijo, ko je
sonce zelo nizko in je energija sončnih žarkov majhna. Pri višinah sonca pod 3°
heliografi sploh ne beležijo, pri višinah pod 5° pa le v tretjini primerov. Postavitev
heliografov je zahtevna, saj je pomembno, da na obzorju ni ovire višje od 3°. V
Sloveniji in Trstu so v uporabi Campbeil-Stokesovi solarigrafi.
Slika 1: Heliograf; optična naprava za merjenje trajanja sončnega obsevanja

Spletni vir 6.

Meritve energije sončnega obsevanja izvajajo z radiometri. Ti delujejo na
diferencialno kalorimetričen način. Merijo razliko temperatur med obsevanimi
črnimi in belimi telesi in izračunajo prejeti energijski tok. Natančnost senzorjev je
okrog 5–10 %. Za merjenje globalnega in razpršenega sončnega obsevanja
uporabljamo piranometer (zapisuje piranograf) ali solarimeter, za merjenje
direktnega sončnega obsevanja pa pirheliometer. Senzor za razpršeno sevanje je
enak tistemu za globalno, le da ima obroč, ki zastira neposredne sončne žarke.
Posamezne dele spektra (sevanje UVB, infrardeče sevanje) merimo tako, da sončno
svetlobo omejimo s filtri (spletni vir 7).
V Trstu so vse od 1.1.1886 uporabljali različne znamke heliografov in
piranometrov. Od leta 1999 uporabljajo na Inštitutu za tehnično navtiko (l'Istituto
Tecnico Nautico) za meritve energije sončnega obsevanja heliograf Campbell-Stokes
14

na 35,5 m višine na trgu Attilio Hortis 1 (Stravisi, 2006, 34). Leta 1977 je bil v
Portorožu postavljen solarimeter z avtomatskim beleženjem urnih vrednosti jakosti
sevanja, ki pa je zaradi okvare deloval neprekinjeno le kratek čas, do leta 1990
(Hočevar, 1980, apendix 2, 1). Vendar Hočevar v publikaciji Klimatografija
Slovenije, III. zvezek navaja, da zaradi nenatančnega in neumerjenega instrumenta
podatki o energiji globalnega sončnega obsevanja v Portorožu niso primerni za
objavo. Tako so do leta 1994 v analizah uporabljeni podatki za Koper v obdobju
1960–1979, ki so objavljeni v publikacijah Hočevarja in sodelavcev Razporeditev
potenciala sončne energije v Sloveniji, 1980 in 1982. Merilno mesto za globalni
sončni obsev v Kopru je od 17. 6. 2005 na avtomatski ekološki merilni postaji
Koper-Kapitanija (spletni vir 1).
Hočevar in sodelavci so energijo globalnega sončnega obsevanja (upoštevali so
direktno in difuzno sevanje) izračunali s pomočjo fizikalnega modela, v katerem so
upoštevali relativno trajanje sončnega obsevanja v določenem časovnem obdobju,
transmisijska koeficienta za absorpcijo in razpršitev sončnega sevanja v ozračju,
faktor, ki je odvisen od rodu oblakov in zenitnega kota, solarno konstanto,
spremembo solarne konstante zaradi različne oddaljenosti Zemlje od Sonca, optično
maso atmosfere in kot med sončnimi žarki in pobočjem. Zapleten postopek nam
danes olajšajo meritve globalnega in difuznega sončnega sevanja s piranometri tipa
Kipp & Zonnen CM 11 ali pa CM 6. Vsi piranometri za meritve globalnega in
difuznega sončnega sevanja v Sloveniji so od leta 1993 (Bilje od 1992) dalje
priključeni na avtomatske meteorološke postaje. V osnovnem arhivu so polurna
povprečja gostote energijskega toka v W/m2 (spletni vir 8).
Slika 2: Merilne naprave za sončno obsevanje

Piranometer

meri

Piranometer

energijo

razpršeno

globalnega in UVB

obsevanje

obsevanja

Vir: Spletni vir 7.
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za
sončno

Globalno sončno obsevanje in vpliv reliefa

2.3

Globalno sončno obsevanje je definirano kot celotno sončno obsevanje, ki iz
atmosfere pade na vodoravno ploskev (Klimatografija Slovenije, 2004). V
meteorologiji prav tako vsoto direktne in difuzne obsevanosti imenujemo globalna
osončenost (Eg = Edir + Edif). Ker se sončno sevanje pri prehodu skozi atmosfero
siplje, pride do tal le del sevanja kot direktno sevanje, del pa pride do tal v obliki
difuznega sevanja, zato lahko navedenima terminoma, globalni in kvaziglobalni,
dodamo pridevnik direktni (vpliv vpadnega kota Sonca in senc) in difuzni (vpliv
deleža vidnega neba) (glej sliko 3).
Slika 3: Razporeditev sončnega sevanja glede na horizontalno ploskev in relief

Medtem ko globalno osončenost pogojujejo:
·

astronomski parametri: deklinacija in časovni kot Sonca, relativna
oddaljenost Sonce–Zemlja, pravi sončni čas ter čas vzhoda in zahoda Sonca;
in

·

meteorološki: parcialna transmisijska koeficienta glede na absorpcijo in glede
na razpršitev sončnega sevanja v atmosferi, optična debelina, empirični
koeficient v izrazu za difuzno obsevanje, oblačnost in rod oblakov oziroma
trajanje sončnega obsevanja,
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pa je energija kvaziglobalnega obsevanja obsevanje, ki jo prejme element poljubno
ležeče ploskve v prostoru z normalo n (normala na relief, glej sliko 6) v določenem
časovnem intervalu (uri ali dnevu), odvisno od topografskih parametrov, kot so:
geografska širina obravnavane lokacije ter njena ožja in širša okolica, ki pogojujeta
dejanski vzhod in zahod Sonca, ter nagib in usmerjenost elementa ploskve, za
katerega računamo energijo kvaziglobalnega obsevanja (Hočevar, 1980, 15).
Oblika reliefa vpliva drugače na direktno kot na difuzno osončenost. Na
direktno kvaziglobalno osončenost reliefa vpliva njegova oblika prek vpadnega kota
sončnih žarkov, ki je kot med pravokotnico na relief (n) in smerjo sončnih žarkov
(vs). Če domnevamo, da se difuzno sevanje širi izotropno (v vse smeri enako), potem
vpliva oblika reliefa na difuzno kvaziglobalno osončenost reliefa z deležem neba, ki
ga ta omejuje. To pomeni, da je vpliv na difuzno kvaziglobalno osončenost
stacionaren (vedno enak, saj domnevamo, da se delež vidnega neba ne spreminja),
vpliv na direktno kvaziglobalno osončenost pa je dinamičen (vpadni kot sončnih
žarkov se stalno spreminja zaradi gibanja Zemlje) (Zakšek, 2008, 313 in 314).
Prispevek direktnega, difuznega in odbitega sevanja h globalnemu sončnemu
obsevanju tekom dneva pojasnjuje odstavek o dnevnem poteku globalnega
sončnega obsevanja v zmernih geografskih širinah (Šegota in Filipčič, 1996).
Moč globalnega sončnega obsevanja se ne spreminja enostavno skozi dan. Po
vzhodu in pred zahodom Sonca je relativno malo sprememb v spreminjanju moči
globalnega sončnega obsevanja. Veliko več sprememb moči globalnega sončnega
obsevanja je, ko je Sonce višje nad horizontom, in spet manj približno 1–2 uri okrog
sredine dneva. Difuzno sončno obsevanje se spreminja okrog tri ure pred zahodom in
po vzhodu Sonca, ko je Sonce najvišje nad horizontom so spremembe majhne. Ker je
globalno sončno obsevanje vsota difuznega in direktnega sončnega sevanja, so
spremembe tekom dneva zelo pogoste. Krivulja globalnega sončnega obsevanja je v
bistvu zelo podobna krivulji direktnega sončnega sevanja. Ko je Sonce nizko (zjutraj
in zvečer), približno eno uro pred in po vzhodu oziroma zahodu, je difuzno sevanje v
absolutnih enotah enako kot direktno sevanje. Z dvigovanjem Sonca nad horizont
direktno sevanje raste mnogo hitreje kot difuzno in pride do največje razlike med
njima opoldne. Takrat največji del sevanja odpade na direktno sončno obsevanje,
manjši del pa na difuzno. Difuzno sončno obsevanje se v razmerju z direktnim menja
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s 50 % zjutraj na 23 % opoldne, potem se spet relativno poveča (ali pa se relativno
zmanjšuje). Od 9. do 15. ure je difuzno sončno obsevanje skoraj konstantno.
Slika 4: Dnevni potek globalnega sončnega obsevanja v zmernih geografskih širinah

Vir: Šegota, Filipčič, 1996, 38.

Iz slike 4 je razvidno, da so vsa tri sončna obsevanja majhna (zelena linija
prikazuje globalno sončno obsevanje, modra direktno in roza difuzno sončno
obsevanje), ko je Sonce nizko nad horizontom, in rastejo z višanjem višine Sonca.
Tako so absolutno najvišje vrednosti opoldne. Prav tako se menja razmerje med
njimi. Tekom dneva ima dominantni vpliv direktno sončno obsevanje, zjutraj in
zvečer pa dominira difuzno sončno obsevanje.

2.3.1 Vpliv oblike reliefa na direktno osončenost

Kadar Sonca ne zakrivajo oblaki, prihaja do tal večina energije z direktnim
sončnim sevanjem. Iz razlike globalne in difuzne obsevanosti lahko izračunamo
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direktno obsevanost Edir (Kastelec et al., 2007, 28). Direktno sončno obsevanje je
večje od vsote odbitega in difuznega sončnega obsevanja ob jasnem vremenu, ob
oblačnem vremenu, ko direktnega sončnega obsevanja ni, pa sta slednji dve vrsti
sevanja celotno globalno sončno obsevanje (Osovnik-Jeglič, 2004, XXIV).
Najmočnejši vpliv na oslabitev direktnega sončnega obsevanja tal imajo oblaki, kajti
mnogo sevanja se od njih »odbije« nazaj v vesolje (Zakšek et al., 2008, 312). Kakšen
pa je vpliv reliefa na direktno sončno obsevanost, je opisano v nadaljevanju,
povzetem po Zakšek et al., 2008, 314 in 315.
Z vsakim odmikom (vpliv reliefa) od idealne lege prejme ploskev manj
direktne kvaziglobalne osončenosti E'dir (Kdir). Sonce sije na poljubno ploskev
najmočneje, kadar je ta ploskev pravokotna na sončne žarke (na sliki 5, primer B).
Slika 5: Vpliv reliefa na vpadni kot sončnih žarkov in intenzivnost sončnega sevanja

Vir: Šegota, Filipčič, 1996, 24.

Pri izračunu direktne globalne osončenosti Edir (Gdir), izračunano za vodoravno
ploskev, je upoštevan zenitni kot Sonca υ, ki nenehno spreminja svojo lego glede na
izbrano ploskev. Zato določimo direktno kvaziglobalno obsevanost reliefa z direktne
globalne obsevanosti tako, da to množimo s kvocientom med kosinusom vpadnega
kota sončnih žarkov na relief α (kot med pravokotnico na relief n (vr) in sončnimi
žarki vs) in kosinusom zenitnega kota Sonca υ (kot med pravokotnico na elipsoid ve
in sončnimi žarki vs): Kdir = Gdir * (cos α /cos υ) (Zakšek et al., 2008, 314).
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Slika 6: Globalna in kvaziglobalna osončenost

Vir: Spletni vir 9.

V globalnem koordinatnem sistemu določimo vektor proti Soncu vs iz
deklinacije Sonca δ in časovnega kota Sonca ß, pravokotnico na elipsoid iz
geografske širine φ in dolžine λ, pri pravokotnici na relief pa moramo ob geografski
legi upoštevati še naklon η in usmerjenost reliefa μ. (Zakšek et al., 2008, 314). Po
določitvi vpadnega kota sončnih žarkov na relief in zenitnega kota Sonca lahko
ocenimo osončenost oziroma senčenost reliefa - ploskve. Kadar je vpadni kot
sončnih žarkov na relief α manjši od zenitnega kota Sonca υ, je osončenost
nagnjenega pobočja večja kot osončenost ravnih tal (in obratno). Če so tla v senci, je
njena direktna osončenost enaka nič, difuzna osončenost pa je odvisna od deleža
vidnega neba.

Slika 7: Vpadni kot Sonca

Vir: Spletni vir 9.

Ali je neka površina v nekem trenutku v senci (slika 7), določimo na podlagi
znanega vpadnega kota sončnih žarkov na relief (α):
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·

ko je vpadni kot manjši od 90° (α1 in α4 ), je ob jasnem vremenu površina
obsijana (α1), če med Soncem in njo ni nobene ovire, sicer nastane vržena
senca (α4),

·

kadar so sončni žarki vzporedni reliefu oziroma je vpadni kot približno 90°
(α2), je površina zaradi raznih naravnih in antropogenih ovir le delno obsijana
- delna senca,

·

površina je v lastni senci, če je vpadni kot večji od 90° (α3),

·

vržena senca je mogoča le takrat, ko že obstaja lastna senca. Zato vržene
sence iščemo le, kadar že obstaja območje z vpadnim kotom, večjim od 90°.
Ko je znano, da obstaja za lastno senco tudi vržena senca, moramo določiti
še, do kod ta sega (Kastelec et al., 2007).
Slika 8: Dolžina sence
n0
–vS

J
vS
vržena senca

izpostavljeno soncu

mejna točka

n0

n0

J'

n0

J'
vS

J

J

vS

J'
J

vS

Vir: Kastelec et al., 2007, 24.

Dolžino sence določata najvišja točka ovire in lega sonca (slika 9). Če skozi
najvišjo točko potegnemo premico, ki ima smerni vektor enak vektorju sončnih
žarkov (vs), in z njo presekamo relief, dobimo mejno točko, ki loči območje v senci
od obsijanega območja. Na mejni točki med vrženo senco in obsijanim območjem
velja, da je zenitni kot Sonca (ϑ) enak zenitnemu kotu najvišje točke ovire, kar
pomeni, da z mejne točke vidimo najvišjo točko in Sonce prekrito. Relief, ki je bliže
oviri, ima zenitni kot proti njeni najvišji točki manjši kot znaša zenitni kot Sonca,
zato je v senci, tako da relief ne prejme direktne kvaziglobalne osončenosti. Relief,
21

ki leži glede na mejno točko stran od ovire, je obsijan z direktnim sončnim
obsevanjem (Zakšek et al., 2008, 315). Iskanje vrženih senc je računsko
najzahtevnejši del izračuna kvaziglobalnega direktnega obseva, ki raziskovalcem pri
izdelavi kart kvaziglobalnega obsevanja vzame največ časa.

2.3.2 Vpliv oblike reliefa na difuzno osončenost

Difuzno sevanje ali sipajoča svetloba nastane s sipanjem direktnega in odbitega
sevanja na molekulah zraka (nebo je zaradi tega modro), aerosolu, vodnih kapljicah
in kristalčkih v zraku. K difuznemu sevanju štejemo tudi svetlobo, ki zaradi
mnogokratnih lomov in odbojev pride skozi debelejše oblačne plasti (oblaki so s
spodnje strani videti beli ali enakomerno sivi). Gostota energijskega toka difuznega
sevanja je le malo odvisna od smeri. Odbito sevanje lahko delno prispeva h gostoti
energijskega toka, če so Sonce, odbijalec in prestrezna ploskev ustrezno
razpostavljeni (npr. Sonce južno od prestrezne ploskve, severno pa razsežen oblak ali
visoka zasnežena gora). Difuzno in odbito sevanje sta v primerjavi z direktnim
sončnim sevanjem manjša prispevka energije, vendar sta bistvena v oblačnem
vremenu, ko ni direktnega sončnega sevanja. Zaradi difuznega in odbitega sončnega
sevanja je svetlo tudi v senci, tam kjer ni direktnega sevanja Sonca.
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Slika 9: Difuzno sevanje v eni izmed koprskih ulic

Vir: Spletni vir 10.

"Oblika reliefa vpliva tudi na difuzno globalno osončenost, vendar drugače.
Poljubna točka je najbolj obsijana z difuzno svetlobo, kadar prihaja difuzna svetloba
z vseh smeri. Če govorimo o reliefu, potem moramo najprej določiti vir difuzne
kvaziglobalne osončenosti reliefa: osončenost, ki prihaja iz svetlega neba, je mnogo
močnejša od osončenosti, odbite na tleh, ki se načeloma siplje na vse strani. Na
ravnini je zato poljubna ploskev bolj izpostavljena difuzni kvaziglobalni osončenosti
reliefa kot v ozki dolini s temnimi pobočji, saj je večina prihaja z neba, tega pa je na
odprtem prostoru veliko več. Ob domnevi, da je difuzna osončenost izotropna
(neodvisna od smeri), se kaže vpliv oblike reliefa v deležu vidnega neba, ki pove,
koliko celotne nebesne poloble je vidne nad reliefom" (Zakšek et al., 2008, 315 in
316).
Delež vidnega neba (horizonta) zavzema na območju Mestne občine Koper
vrednosti med 0,49 in 1. Slika prikazuje, da so vrednosti spremenljive na območju
Kraškega roba, dolini Dragonje in območja Šmarij, Gažona in Krkavč. Izrazito
zaprtega reliefa (40–70 %) je malo in se nahaja v Ospu, med Grižo (263 m) in
Krasco (272 m) pri Kubedu, Jurinčiči pri Borštu in na še veliko drugih majhnih
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območjih, ki jim je težko določit položaj, nahajajo pa se v zaprtih majhnih dolinah,
kjer so izviri potokov, ki se izlivajo v pritoke Dragonje in Rižane. Največji deleži
vidnega neba so na gričevnatih slemenih in planotah ter širokih odprtih dolinah oz
poljih.
Slika 10: Delež vidnega neba v MOK

Vir: Kastelec et al., 2007, 58.

Ker se na različnih tipih površja odbije različen delež osončenosti (več na
svetlem kot na temnem), je pri izdelavi kart kvaziglobalnega sončnega sevanja
upoštevan še albedo tal a, ki pove, kolikšen delež vpadle (direktne in difuzne)
osončenosti se odbije od površja. Difuzna kvaziglobalna osončenost je torej vsota
difuzne osončenosti, ki prihaja od površja in neba (Zakšek et al., 2008, 316).
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Slika 11: Povprečni albedo v MOK

Vir: Kastelec et al., 2007, 59.

Zgornja slika prikazuje povprečni albedo tal v MOK v 1 km ločljivosti,
izračunan za obdobje od januarja 2005 do decembra 2006 iz polj podatkov, ki jih na
strežniku NASA obnavljajo vsakih 16 dni (Kastelec et al., 2007, 59). Opazno je, da
npr. vode in gozdovi odbijajo najmanj svetlobe (Debeli rtič), svetlejše so ravnine,
kjer so npr. travniki in polja (večina površja MOK), najsvetlejši pa vrhovi, kjer so
med rastjem tudi apnenčaste skale in katere pozimi občasno prekriva sneg (Slavnik
in območje med Lipnikom in Goličem na jugovzhodu).
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Relief vpliva na trajanje sončnega sevanja in sončno obsevanje na več načinov.
Višinske razlike so pomembne za energijo prejeto od Sonca in sončno sevanje je
načeloma na višjih območjih manj oslabljeno kot na morski gladini. Reliefna
razgibanost vpliva tudi na tako imenovano efektivno možno trajanje sončnega
obsevanja, to je čas sijanja Sonca pri jasnem vremenu, zmanjšan za čas osenčenosti
zaradi reliefnih ovir (Gabrovec, 1996). Ob tem je treba upoštevati še, da je lahko za
direktno osončenost relief ovira, za katero se pojavijo območja v senci, kjer je
osončenost močno oslabljena (Zakšek et al., 2008, 313). Oblika reliefa pa drugače
vpliva na direktno kot na difuzno osončenost razloženo v predhodnem poglavju. Iz
tega sledi, da je glavni modifikator sončnega obsevanja v MOK pester relief oziroma
razčlenjenost pokrajine na kraško planoto in na flišne hrbte, ki potekajo v različnih
smereh, ter na vmesne razmeroma globoko vrezane doline in hudourniške grape.
Reliefna razčlenjenost povzroča, da kraji, ki ležijo razmeroma blizu skupaj, prejmejo
različne količine sončne energije, še zlasti v zimskem času, ko je sonce nizko nad
obzorjem (Ogrin, 1995, 67).
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3. RELIEF V MESTNI OBČINI KOPER

Občina Koper meri 311,2 km2 (spletni vir 11) in je obmorska in obmejna
občina. Na zahodni strani jo obliva Jadransko morje (Koprski zaliv v dolžini 17,6
km), na severni strani meji na Republiko Italijo (14 km), na vzhodni strani meji na
občino Hrpelje-Kozina (37 km), na jugu meji na Republiko Hrvaško (40 km) ter
občino Piran (12 km) in na jugozahodu na občino Izola (7 km) (spletni vir 12).
Prepletanje oblikovnih tipov reliefa v MOK predstavljamo po tipologiji, ki sta
jo izdelala Gabrovec in Hrvatin (1998). V MOK imamo obalni relief, sledijo pa si:
akumulacijsko rečno-denudacijski relief, destrukcijsko rečno-denudacijski relief in
apneniško kraški na vzhodu občine (Perko, 2001, 80). Za posamezne tipe
izoblikovanosti površja pa so tudi v MOK značilne reliefne enote (gričevje in nizke
planote) in oblike (reliefne stopnje, gričevsko sleme, hribovsko sleme, kraški ravnik
in rečne doline) (Perko, 2001, 64 in 65).
V geološko-morfološkem pogledu podobo koprske občine sestavljata dve
enoti: do 450 m visoka flišna Koprska ali Šavrinska Brda, ki se raztezajo med
planotastim Bujskim krasom na jugu in Tržaškim krasom na severu, in visoka
prostrana kraška planota Podgorskega krasa na vzhodu z najvišjim vrhom Slavnik
1028 m (spletni vir 13). Glede na morfološke enote Slovenije (Perko, 1992) spada
večji del občine v gričevnat svet.
Koprsko primorje povečini gradijo flišne kamnine iz menjajočih se plasti
laporja in peščenjaka. Zaradi erozijske neodpornosti fliša se je razvila normalna
rečna mreža. Najpomembnejši vodotoki tega območja (Rižana, Badaševica, Drnica
in Dragonja) so gričevje močno razčlenili v sistem flišnih hrbtov in vmesnih, večjih
ali manjših ter globljih in plitvejših dolin (npr. Osapska, Rižanska) ter grap.
Monotono površje Podgorskega krasa (Zgornji kras, Spodnji kras, zahodni del
Petrinjskega krasa, Srednji kras, Veliki kras) pa členijo plitve, v dinarski smeri
potekajoče globeli – vale ali fluviokraška podolja (Gračiška, Smokavska, Lukinska
in Movraška vala), ki so izrazitejša na prehodu krasa v flišno gričevje (Ogrin, 2000,
128). Primer reliefne razgibanosti MOK prikazuje fotografija na 34. Strani.
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Omenjena fluviokraška podolja ležijo razmeroma visoko (od 170 do 300 m) in
po obliki spominjajo na kraška polja, kjer so zaradi višjega roba še posebej ugodni
pogoji za oblikovanje jezer hladnega zraka in s tem inverzne oblačnosti, ki vpliva na
sončno obsevanje tega območja (Ogrin, 1995). Zaradi razgibanega reliefa, kjer je
velikega pomena potek slemenitve, višina slemen, hitre reliefne spremembe in
oddaljenost od Kraškega roba, je potrebna analiza le-tega s pomočjo digitalnega
modela višin (DMV 5).
Slika 12: Topografska karta Mestne občine Koper

Vir: Harpha Sea Koper, 2009.
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3.1

Nadmorska višina površja Mestne občine Koper

Višinska razgibanost območja Mestne občine Koper je relativno velika.
Najnižja nadmorska višina je -2,6 m ob morju v predelu Škocjanskega zatoka,
Bertoške bonifike (spletni vir 14) in na območju nekdanjih Semedelskih solin,
najvišja pa na vrhu Slavnika s 1028 m na zahodnem delu občine, na območju
Podgorskega krasa. Povprečna nadmorska višina MOK je 273 m, kar je manj od
slovenskega povprečja, ki je 557 m (Perko, 2001, 88). Razpon nadmorskih višin v
MOK smo razdelili na dvanajst stometrskih višinskih pasov, ki nam omogoča dobro
primerjavo z analizami (Perko, 2001) površja Slovenije. Med drugim gre tudi za
majhno obravnavano območje, načeloma pa je nadmorska višina pomemben faktor
pri vplivu na sončno obsevanje, saj je na višjih območjih manj oslabljeno kot na
morski gladini. V grobem je površje razdeljeno na dva dela, kot je razvidno tudi iz
slike 13, na površje do 500 m in nad 500 m nadmorske višine.
Slika 13: Nadmorska višina površja MOK
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Do 499 m nadmorske višine leži dobrih 91 % površja MOK, Kraški rob kot
prehod z gričevja v Podgorski kras odpira drugi, višji del z višinami od 500 m do
1028 m (Slavnik), ki površinsko zavzema le 9,5 % MOK.
Če MOK razdelimo na stometrske višinske pasove in jim določimo površino,
ima največjo površino višinski pas do 99 m, ki zavzema 63,53 km2, kar je 20,4 %. V
tem pasu ležijo največja sklenjena nižinska in blago dvignjena območja MOK, kot
so: doline rek Dragonje, Badaševice, Drnice in Rižane, Vanganelsko polje, Srmin,
Bertoki, Pobegi, Šalara, Olmo, Semedelska Bonifika, Žusterna. Drugi po velikosti je
višinski pas med 100 in 199 m z 62,23 km2 ali 19,9 % površine MOK. Tu so naselja
Kolomban, Hrvatini, Zgornje Škofije, Plavje, Dekani, Loka, Bezovica, Hrastoveljska
dolina, Movraška vala, Babiči, Manžan, Zupančiči in Srgaši. Več kot desetino
površine MOK obsegajo še naslednji trije višinski pasovi od 200 do 499 m. Višinski
pas med 200 in 299 m zavzema 56,63 km2, oziroma 18,8 % površine MOK, kamor
spadajo Premančan, območja okrog Tinjana, gričevnata slemena od Gažona, Šmarij,
Manžana, Babičev, kjer se priključi gričevnato sleme s severa – Spodnji kras,
Marčev hrib pod Črnim kalom do Hrastovelj.
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Slika 14: Nadmorska višina površja MOK

Višinski pas med 300 in 399 m zavzame skupno 51 km2 ali 16,3 %, pas med
400 in 499 m pa 46,6 km2 ali 14,9 % (južni del med reko Dragonjo na zahodu in
Bračano na vzhodu, ter kraški ravnik na vzhodu). Vsi višje ležeči pasovi so manj
sklenjeni, nižje ležeči pasovi pa so sklenjeni in zaokroženi v celote. Stometrski
višinski pasovi nad 500 m višine zavzemajo manjše površine, v povprečju 5 km2 na
višinski pas. Od severa proti jugu si sledijo: Debeli hrib 505m , Velike gorice 528 m,
Podgorje 507 m, Slavnik 1028 m, Jampršnik 649 m, Kojnik 802 m, Golič 890 m,
Lipnik 804 m in Rakitovec na skrajnem jugovzhodu s Kavčičem 879 m.
3.2

Naklon površja Mestne občine Koper
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Z naraščanjem povprečne nadmorske višine narašča povprečni naklon (Perko,
2001, 88). Naklone površja lahko glede na različne upoštevane dejavnike in
funkcionalnost razčlenimo v različne naklonske razrede (Ažman Momirski et al.,
2008, 98). S pomočjo ArcGIS-a in funkcijo Slope (naklon) smo prišli do podatkov o
razporeditvi naklonov v občini, v tabeli 1.
V MOK je razpon naklona površja od 0° do 79°. Od najnižjih naklonov do 4°
ob morju (z izjemo klifov na debelem Rtiču in med Koprom in Izolo) in v rečnih
dolinah, ki zavzemajo 20,6 % območja, do najvišjih (nad 45°) na severovzhodnem
delu Podgorskega krasa, ki obsegajo manj kot 1 %. Povprečni naklon znaša 12,68° in
je manjši od povprečja Slovenije, ki je 13,17 (Perko, 2001, 108). Prevladujejo
nakloni med 5° in 9°, ki zavzemajo skoraj 23 % celotnega površja MOK. Najmanjši
delež površja MOK, manjši od 1 %, pripada naklonu med 45° in 79° in obsega
območje v velikosti 1,5 km2. S skoraj 19 % površine MOK je na območju zastopan
naklon med 10° in 14°. Nakloni med 15° in 19° zavzemajo 15 % raziskovanega
območja, nakloni nad 30° pa so manj zastopani in v večini na območju Kraškega
roba.
Tabela 1: Razredi naklonov v Mestni občini Koper

razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9

od
0
5
10
15
20
25
30
37
45

do
4
9
14
19
24
29
36
44
79
SKUPAJ

km2
64,2
71,2
59,2
46,1
32,2
20,8
11,5
5,2
1,5
311,88

%
20,6
22,8
19,0
14,8
10,3
6,7
3,7
1,7
0,5
100

Naklone reliefa v MOK prikazuje spodnja slika, kjer so nakloni prikazani z
devetimi razredi. S slike so razvidni majhni nakloni v zaledju Kopra, med Rižano in
Badaševico ter na kraških uravnavah, izstopajoče rdeče linije prikazujejo največje

8

Površina MOK glede na DMV 5
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naklone. Največji nakloni so v območju Kraškega roba oz. reliefne stopnje na
prehodu s fliša na Podgorski kras in na desnem bregu reke Dragonje, kjer spodnji tok
sledi stiku fliša Koprskih Brd oziroma Šavrinskega gričevja s krasom v hrvaški Istri.
Rumena barva predstavlja območja vzpetin slemen ali območij pritokov Dragonje in
Rižane.
Slika 15: Naklonski razredi na območju Mestne občine Koper
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3.3

Usmerjenost površja Mestne občine Koper

Usmerjenost – ekspozicija površja je pomembna naravna pokrajinska prvina,
saj vpliva na količino sprejete sončne energije, ki je pomemben dejavnik pri
geomorfoloških, hidroloških, pedoloških, bioloških in drugih naravnih procesih ter
hkrati pomemben dejavnik pri poselitvi in različnih dejavnostih človeka. V nekaterih
slovenskih pokrajinah je celo tako pomemben, da njen vpliv opazimo v zunanji
podobi pokrajine (Perko, 2001, 134).
Dejansko razdelitev pobočij glede na ekspozicije v MOK prikazujejo Tabela 2
ter sliki 16 in 17. Osnovnim osmim razredom ekspozicije je dodan še en razred, kjer
so celice z vrednostjo –1, kar pomeni brez naklona in pokriva približno 6 km2
oziroma 2 % MOK. Perko (2001) navaja, da je površje z naklonom pod 0,5°
(Slovenija 3,4 %) dejansko ravno in zato nima ekspozicije, Kastelec in ostali (2007)
pa pri usmerjenosti reliefa upoštevajo kot območja, kjer je naklon zanemarljiv, tista z
manjšim od 2°. Vendar slednjega v diplomskem delu nismo upoštevali predvsem
zaradi lažje primerljivosti s Perkovimi deli za celotno Slovenijo.
Tabela 2: Površine ekspozicije površja v Mestni občini Koper

razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ekspozicija površja
Ravno (celice brez naklona)
N sever
NE severovzhod
E vzhod
SE jugovzhod
S jug
SW jugozahod
W zahod
NW severozahod

od

do
0

337,5
22,5
67,5
112,5
157,5
202,5
247,5
292,5

22,5
67,5
112,5
157,5
202,5
247,5
292,5
337,5

km2
6,3
38,2
35,9
28,1
29,2
44,8
48,0
45,3
36,0
311,8

%
2,0
12,3
11,5
9,0
9,4
14,4
15,4
14,5
11,5
100,0

Za neenakomerno razporeditev ekspozicij površja Slovenije kot tudi koprske
občine je pomembna prevladujoča slemenitev. Manjša oziroma krajša slemena so v
smeri zahod-vzhod, in del večje dinarske slemenitve od severozahoda proti
jugovzhodu, na vzhodu občine (Podgorski kras). "Teoretično pri izraziti slemenitvi
od zahoda proti vzhodu prevladujejo severne in južne lege, pri izraziti slemenitvi od
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severa proti jugu pa vzhodne in zahodne lege" (Perko, 2001, 133). Del vzhodnega
območja občine ima dinarsko slemenitev, iz podatkov pa je razvidno, da je
severozahodnih in jugovzhodnih leg 6 % manj kot severovzhodnih in jugozahodnih
leg. Če bi primerjali po štirih glavnih straneh neba, je zahodnih 11,5 % več kot
vzhodnih in južnih območij skoraj za 4 % več kot severnih.

Slika 16: Usmerjenost reliefa MOK

V MOK je največ jugozahodno orientiranih pobočij, ta razred zastopa 15,4 %
koprske občine, in s 14,5 % sledi približno 45 km2 zahodno orientiranih pobočij.
Južno orientiranih pobočij je 14,4 %. Vzhodna in jugovzhodna pobočja skupaj
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zavzemajo približno 18 %, severovzhodna in severozahodna pa vsaka po 11,5 %
površja MOK.
Slika 17: Delež ekspozicij v MOK

Slika 18: Reliefno razgibano površje MOK (večerni poletni pogled s Tinjana)

Vir: Žmauc, 2011
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4. MERITVE TRAJANJA SONČNEGA OBSEVANJA IN
GLOBALNEGA SONČNEGA OBSEVANJA V KOPRU,
PORTOROŽU IN TRSTU

4.1

Trajanje sončnega obsevanja

Trajanje sončnega obsevanja so v Sloveniji začeli meriti šele v povojnem času,
leta 1947 v Mariboru in 1948 v Ljubljani. Zaradi pomanjkanja izkušenj so podatki
manj uporabni, kajti lokacije merjenja niso bile dobro izbrane. Heliografe so postavili na
že obstoječih meteoroloških postajah ne glede na prepreke, ki onemogočajo pravilno
registracijo sončnega obsevanja. Sprva je bilo postavljenih le nekaj heliografov, nato so
jim stalno dodajali nove in leta 2004 so trajanje sončnega obsevanja merili na 22
meteoroloških postajah (Klimatografija Slovenije, 2004, V). V Slovenski Istri so
trajanje sončnega obsevanja merili na različnih postajah v različnih obdobjih. Zaradi
združevanja in interpoliranja podatkov je težko natančno določiti posamezna
obdobja. Od septembra 1971 do februarja 1978 so merili na Debelem Rtiču
(Osovnik-Jeglič, 2004, 7), od 1. 1. 1960 do 31. 5. 1975 so merili v Kopru (Hočevar,
1980), nato do leta 1992 na Belem Križu nad Portorožem. V publikaciji
Klimatografija Slovenije (1991) so avtorji (delavci oddelka za uporabno
meteorologijo Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije) mnenja, da lahko
podatke za Koper (obdobje 1961–1974) in Portorož-Beli Križ (obdobje 1975–1990)
združimo v enoten niz, ker med njimi ni statistično pomembnih razlik. Za Koper so
podatki za 14-letno obdobje, za Portorož pa 15-letni niz. Po letu 1992 so meritve
preselili na Letališče Portorož v Sečovljah, kjer jih izvajajo še danes.
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Tabela 3: Meteorološke postaje z meritvami trajanja sončnega obsevanja v slovenski Istri in
Trstu

IME POSTAJE
Trst - Trieste*
Portorož - Letališče**
Debeli rtič**
Koper****
Portorož - Beli križ *****

Hs (m)
GŠ
GD
Obdobja meritev
1
45.651 N
13.753 E
18412
45°28'32'' N 13°37'14'' E
199220 45°35'17'' N 13°42'58'' E
1971–1978
45°33' N
13°33' E 1.1.1960–31.5.1975
92
45°31' N
13°34' E
1975–1992

Vir:* Centro Regionale Modellistica Ambientale del Friuli Venezia Giulia **Osovnik-Jeglič,
2004, 7 in 30; *** Hočevar, 1981, ***** Hočevar, 1991, 6.

Slovenijo lahko razdelimo glede na osončenost v tri značilne enote ali tipe9,
eno

izmed

enot

predstavlja

tudi

Primorska.

Primorska,

ki

spada

v

sredozemsko/etezijsko klimatsko območje, je naša najbolj sončna pokrajina. Vendar
obstajajo razlike v trajanju sončnega obsevanja tudi znotraj te enote. Pester relief
kraških planot, flišnih hrbtov, razmeroma globoko vrezanih dolin in hudourniških
grap vpliva na različno prejemanje količine sončne energije. Največ sončnih ur ima
slovenska obala oziroma postaja Portorož, v povprečju kar 2346 ur na leto, proti
notranjosti se vrednosti zmanjšujejo. Tako ima Nova Gorica 2108 ur, Postojna, ki je
sicer že na Notranjskem, ima pa le še 1928 ur sončnega obsevanja na leto. Pozimi je
v Primorju približno tretjina dni brez direktnega sončnega obsevanja, deloma je temu
vzrok frontalna oblačnost, deloma pa tudi megla, ki se ob posebnih sinoptičnih
razmerah lahko zadrži ob obali tudi več dni skupaj. Poletja so zelo sončna. Dobra
polovica dni ob obali ima več kot deset ur sončnega obsevanja na dan, v notranjosti
Primorske je ta delež le nekoliko manjši. Na Primorskem je največ jasnih in najmanj
oblačnih dni. Na meteorološki postaji Kubed je bilo v obdobju 1961–1990 povprečno
97 jasnih in 90 oblačnih dni na leto. Jasnih dni je najmanj spomladi in največ poleti
ali jeseni, oblačnih je najmanj poleti in največ pozimi (Klimatografija Slovenije,
1991, 9).
Podatki o trajanju sončnega obsevanja v Kopru v publikaciji Klimatografija
Slovenije (1991) se razlikujejo od podatkov v Razporeditev potenciala sončne
energije v Sloveniji, ki jih je za Koper za obdobje 1960–1979 objavil Hočevar
(1980). Letni seštevek ur trajanja sončnega obsevanja po prvih podatkih je za
9

Primorska, gorski svet in kotlinsko-ravninski svet v notranjosti Slovenije
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obdobje 1961–1979 višji od letnega seštevka po drugih podatkih za 52 ur. Razlika je
verjetno posledica neenotnega načina homogeniziranja podatkov, saj je Hočevar
homogeniziral na horizont, ki je dvignjen za 5° (na prag občutljivosti heliografov),
podatki v Klimatografiji Slovenije (1991) pa so preračunani na matematični horizont
(Ogrin, 1995, 69).
Tabele od 4 do 7 predstavljajo podatke za obdobje 1971–2000 o trajanju
sončnega obsevanja v urah, preračunanih na matematični in dejanski horizont, za
merilni postaji Debeli rtič in Portorož - letališče, objavljene v publikaciji
Klimatografiji Slovenije (2004).
Vzpetine v okolici katerega koli merilnega mesta, stavbe in drevje, predvsem
zjutraj in zvečer, včasih tudi sredi dneva, zmanjšujejo vrednost trajanja sončnega
obsevanja. Te korigirane meritve trajanja sončnega obsevanja so objavljene v tabelah
z oznako »matematični horizont« (Klimatografija Slovenije; Trajanje sončnega
obsevanja, 2004, XVIII).
Preračunane meritve trajanja sončnega obsevanja za merilno postajo Debeli rtič
na matematični horizont so v tabeli 4 za 12,76 ur v povprečju večje kot v Tabela 5,
kjer so prikazani podatki, ki upoštevajo vpliv reliefa in možnih prisotnih ovir v
bližini merilnega mesta. To nam dokazuje, da je postavitev heliografov na mesto, ki
nima zakritega obzorja oziroma ni ovire v okolici merilnega instrumenta, še kako
pomembno pri meritvah trajanja sončnega obsevanja. Največje razlike so opazne v
zimskih mesecih - v povprečju 14 ur, medtem ko so julija in septembra te razlike
najmanjše - v povprečju 9,5 ur.
Tabela 4: Trajanje sončnega obsevanja (ure) - matematični horizont, obdobje 1971–2000 za
merilno postajo Debeli rtič
JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. LETO
povprečje

110,8 141,7 169,2 189,5 240,6 260,1 293,6 281,9 218,6 171,1 113,2 104,1 2294,4

st. odklon

32,3 40632 34,7 40810 39,9 40781 40565 40601 32,6 37,8 40785 40755 108,0

maksimum 185* 197* 242* 234* 338* 329* 334* 318* 285* 263
v letu
minimum

206

199* 2446*

1981 1993 1997 1997 1979 2000 1988 1992 1985 1971 1978 1991 1991
42

72

110

144 165* 211

251*

217 161* 115*

71*

54* 2052*

1972 1972 1975 1972 1984 1974 1982 1976 1996 2000 1980 1985 1972
v letu
Vir: Klimatografija Slovenije, 2004, 7.
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Tabela 5: Trajanje sončnega obsevanja (ure) - dejanski horizont, obdobje 1971–2000 za merilno
postajo Debeli rtič
JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. LETO
povprečje

97,4 127,0 157,8 176,8 230,2 245,2 284,0 269,3 209,1 156,1 100,8 88,0 2141,7

st. odklon

40782 40662 33,4 40597 39,3 40812 40715 40811 31,4 34,8 40571 40660 102,4

maksimum 163* 184* 226* 223* 326* 323* 329* 308* 275* 232

188* 168* 2325*

1981 1993 1997 1997 1979 2000 1988 1992 1997 1971 1978 1991 1998

v letu
minimum

41

59

97*

135* 153* 200

239

216 155* 108*

60*

41*

1907

1972 1972 1985 1986 1984 1974 1972 1976 1996 1992 1980 1985 1972
v letu
Vir: Klimatografija Slovenije, 2004, 7.

Tudi pri podatkih merilne postaje Portorož so meritve trajanja sončnega
obsevanja v Tabela 6 v povprečju za 6,74 ur večje kot v tabeli 7, kar je posledica
upoštevanja prisotnih ovir v okolici merilnega mesta in tako korigiranih vrednosti na
matematični horizont v tabeli 7. Posledica tega so tudi razlike, ki se pojavijo v
maksimumu in minimumu. Maksimum je različen v aprilu, avgustu in septembru,
minimum pa samo aprila. Kakšne so razlike v posameznih letnih časih, bi težko
zaokrožili, največja razlika 10,4 ure je opazna v februarju, najmanjša 0,5 ur pa julija.
Tabela 6: Trajanje sončnega obsevanja (ure) - matematični horizont, obdobje 1971–2000 za
merilno postajo Portorož
JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. LETO
povprečje

109,6 141,9 177,5 204,7 258,8 282,1 316,0 304,7 228,8 176,4 115,1 100,3 2416,1

st. odklon

32,6

31,0

37,0

29,4 43,7 30,0 26,2 31,7 34,3 38,3 33,5 34,6 114,5

maksimum

189

200

258

252

v letu

1981 1993 1997 1975 1979 2000 1988 2000 1985 1971 1978 1991 1998

minimum

48

71

116

157

361
175

362
220

367
262

350
249

304
169

249
115

218
67

205
44

2588
2106

1972 1972 1985 1972 1978 1992 1972 1976 1996 2000 1980 1985 1972
v letu
Vir: Klimatografija Slovenije, 2004, 30.
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Tabela 7: Trajanje sončnega obsevanja (ure) - dejanski horizont, obdobje 1971–2000 za merilno
postajo Portorož
JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. LETO
povprečje 101,5 131,5 172,1 194,7 254,5 273,4 315,5 297,4 223,5 167,2 109,5 94,2 2334,9
st. odklon

28,8 31,6

maksimum 173

194

34,5

24,6

42,8

29,5

25,8

28,5 33,0 35,2

30,2 30,5 110,9

247

243

357

360

366

340

198

292 241*

179

2540

v letu

1981 1993 1997 1997 1979 2000 1988 1992 1997 1971 1978 1991 1998

minimum

52*

v letu

1972 1972 1985 1986 1978 1992 1972 1976 1996 2000 1980 1985 1972

60*

110

151

173

220 255*

244

168

115

63

41

2049*

Vir: Klimatografija Slovenije, 2004, 30.

* pomeni interpolirano vrednost
Slika 19: Povprečno trajanje sončnega obsevanja v urah, izmerjeno na matematični horizont v
obdobju 1971–2000 za merilno postajo Debeli rtič in Portorož

Grafično bolj nazorne razlike med obema meteorološkima postajama (Debeli
rtič – modra krivulja in Portorož – rdeča krivulja) so prikazane na sliki 19. V
povprečju je razlika med meteorološkima postajama 10,13 ur v prednost portoroški
postaji. Iz grafa je razvidno, da rdeča krivulja od aprila do septembra prevladuje nad
modro, medtem ko je ta samo januarja in decembra nad rdečo krivuljo. Dve postaji v
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zračni razdalji 14,5 km predstavljata torej različne podatke o trajanju sončnega
obsevanja v obdobju od 1971 do 2000.
Lahko bi izhajali iz hipoteze o vplivu reliefa, saj je merilna postaja Portorož na
višini 2 m, medtem ko je merilna postaja na Debelem Rtiču bila na višini 20 m,
vendar nobena od postaj nima v okolici meritev prisotnih ovir. Prav tako so vrednosti
na merilni postaji Debeli rtič od 1979 do 2000 interpolirane, kar pomeni, da so
manjkajoče dnevne podatke o trajanju sončnega obsevanja interpolirali s podatki o
trajanju sončnega obsevanja na bližnjih postajah, ki imajo podobno geografsko lego kot
izbrana postaja, s podatki o energiji globalnega sevanja na bližnji postaji ali na
postaji, kjer je trajanje interpolirano, in s podatki o oblačnosti ob 14. uri na
meteorološki postaji, kjer je trajanje interpolirano.
Slika 20: Povprečno mesečno korigirano trajanje sončnega obsevanja in ekstremi v obdobju
1971–2000 za merilno postajo Portorož

Vir: Klimatografija Slovenije, 2004, VIBI.

Slika 20 prikazuje povprečno mesečno trajanje sončnega obsevanja in ekstreme
za obdobje 1971–2000 za Portorož, ki predstavlja enega izmed značilnih
pokazateljev podnebnih razmer na slovenski obali. Portorož ima v vseh mesecih,
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razen v zimskih, največ sončnega obsevanja v Sloveniji. Na merilni postaji v
Portorožu je bil v obdobju meritev trajanja sončnega obsevanja med leti 1971–2000
julija 1988 izmerjen maksimum, to je 367 ur trajanja sončnega sevanja, kar je
približno 15,2 % povprečnega letnega trajanja sončnega obsevanja v istem obdobju.
Minimum 44 ur sončnega sevanja, izmerjen decembra leta 1985, pa je le 1,8 %
povprečnega letnega trajanja sončnega obsevanja v istem obdobju. Najmanjša
mesečna vsota povprečnega trajanja sončnega obsevanja je v povprečju
decembra, ko doseže le 4,15 % povprečnega letnega trajanja sončnega sevanja,
medtem ko je julija ta približno 13 % povprečnega letnega trajanja sončnega
obsevanja. Največ sončnega vremena je julija, ko je ozračje že bolj stabilno in
nastane manj kopaste oblačnosti, avgust je imel v povprečju več sonca kot junij, ta pa
nekaj več kot maj.

Medtem ko so v tabelah 4, 5, 6 in 7 navedeni podatki tako za dejanski kot
matematični horizont za letno trajanje sončnega obsevanja na različnih
meteoroloških postajah, pa je na naslednjih kartah (slika 21) prikazana prostorska
porazdelitev povprečnega trajanja sončnega obsevanja za MOK v obdobju 1971–
2000, preračunanega na matematični horizont, v posameznem letnem času. Prikazane
vrednosti trajanja sončnega obsevanja na sliki so tridesetletna povprečja meritev
trajanja sončnega sevanja za referenčno obdobje 1971–2000 in so izsek kart za
celotno Slovenijo, ki so jih izdelali na Agenciji Republike Slovenije za okolje in
prostor.
Posamezne urne vrednosti trajanja sončnega obsevanja so razdeljene v različne
razrede: pomlad v štiri razrede od 440 do 640 ur, poletje prav tako v štiri razrede od
740 do 900 ur, medtem ko ima jesen pet razredov v razponu od 420 do 530 ur in
zima samo dva razreda od 320 do 400 ur. Razlike v 580 urah med minimalnimi 320
urami pozimi in maksimalnimi 900 urami poleti so velike in vplivajo na primernost
izrabe sončne energije tekom leta. Razvidno je, da se prostorska spremenljivost
trajanja sončnega obsevanja iz sezone v sezono močno spreminja, območja
prostorskih minimumov in maksimumov pa se iz zime v poletje lahko celo
zamenjajo. Spomladi je tako na vzhodnem delu občine minimalno trajanje sončnega
obsevanja, pozimi maksimalno, zaradi nadmorske višine, ki posledično vpliva na več
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jasnine in s tem na efektivno trajanje sončnega obsevanja. Prikaz povprečne letne
prostorske porazdelitve trajanja sončnega sevanja bi to nasprotje med letnimi časi v
veliki meri zabrisal, zato so prikazane prostorske porazdelitve trajanja sončnega
obsevanja za vsak letni čas posebej. Za vse letne čase, razen za zimo, bi lahko rekli,
da je območje razdeljeno na dva dela, meja med njima pa poteka od Ospa po
Kraškem robu do Bezovice, nato preko Kubeda, Treska, Belvedurja do Abitantov, od
katerih je zahodni del obsijan več ur kot vzhodni.
Spomladi je zahodni del, s 175,65 km2 površine oz. 56,33 % MOK, obsijan
med 560 in 640 ur in vzhodni del, s 131,54 km2 (42,18 %), pa od 480 do 520 ur.
Območje minimuma obsijanosti, to je s 440 urami, je 2,49 km2 veliko območje (0,80
%) Slavnika in maksimuma obsijanosti, to je s 640 urami, 0,67 km2 veliko območje
(0,21 %) na skrajnem jugu v dolini Dragonje ter vzhodno od Srgašev in Grintovca.
Tudi za primorsko regijo je značilen letni hod v trajanju sončnega obsevanja z
vrhom v poletnih mesecih (junij, julij) zaradi astronomskih vzrokov, saj je takrat dan
najdaljši. Prikazano poletno povprečno trajanje sončnega obsevanja je podobno
spomladanski razporeditvi povprečnega trajanja sončnega obsevanja. Zahodni del,
velik 162,29 km2 (52,04 %), je v povprečju več ur obsijan kot vzhodni del s površino
121,78 km2 (39,05 %). Območje z najmanjšim povprečnim urnim obsevom se
poveča na 23,89 km2 (7,66 %) in zavzema območja nad 600 m z delom Podgorskega
krasa, do Zazida in Rakitovca na vzhodu občine. Majhen, le 2,38 km2 velik zahodni
del (0,76 %), ki zavzema naselja Grič, Draga, Solne na skrajnem jugozahodu doline
Dragonje, pa je povprečno obsijan od 860 do 900 ur.
Slika jesenskega trajanja sončnega obsevanja prikazuje več posameznih
nesklenjenih območij z različnim povprečnim trajanjem sončnega sevanja, vendar še
zmeraj velja dejstvo, da so zahodni deli občine dlje časa obsijani kot vzhodni. Pas z
največ urami, od 500 do 530 ur, je v celoti v obalnem delu od Vanganelskega polja,
do Bertokov in Škofij, ter spomladi in poleti največ obsijan skrajni zahodni del, to je
območje Grintovca, in jugozahodni del v dolini Dragonje, vključno s Krkavčami do
vznožja Novega Briča. Skupaj obsegajo 40,89 km2 oz. 13,11 % MOK.
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Slika 21: Povprečno trajanje sončnega obsevanja med 1971 in 2000 v MOK

Vir: ARSO, 2006 (izseke za MOK priredila Žmauc).

Pas s 480–500 urami obseva je bolj sklenjen, z manjšim delom tudi v Movraški vali
in delu doline reke Bračane, in skupaj zavzema 129,61 km2 (41,56 %). 94,77 km2 oz.
30,39 % MOK veliko območje, ki se začne na severu pri Socerbu in obsega proti
jugu Zgornji kras, Spodnji kras, Srednji kras oziroma bolje rečeno poteka po kraški
prelomnici vse do Hrastovelj, kjer se meja območja obrne proti severozahodu do Sv.
Antona in spet nadaljuje mejo proti jugozahodu mimo Bočajev, Topolovca vse do
južne meje s Hrvaško (izvzeto je porečje reke Bračane na slovenskem ozemlju ter
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območje Movraške vale), meja se na vzhodu nadaljuje od Velikega Gradeža, Zazida
do Praproč in Velikega krasa, kjer se ozemlje, ki je obsijano v povprečju od 460 do
480 ur, zaključi. 28,20 km2 veliko območje (9,04 %) na višini od 400 do 600 m med
Prapročami, Podgorjem, Zazidom in Rakitovcem na jugu pa prejme v jeseni med 440
in 460 ur sončnega obsevanja. Najmanj obsijano območje v jeseni, ki prejme med
420 in 440 urami obseva, pa je veliko 16,88 km2 (5,41 % MOK) in se nahaja nad 600
m višine v območju Podgorskega krasa in Kojnika, Lipnika, Goliča in Kavčiča.
Prikaz sončnega obsevanja pozimi kaže na začetku omenjeno zamenjavo
območij glede obsijanosti. Imamo dva razreda, bolj obsijanega na severnem in
vzhodnem delu občine z nižje ležečim »otokom10«, s skupnim obsegom 91,98 km2
(29,50 %), ki prejme 360 do 400 ur obseva, in vse ostalo območje (70,02 % MOK),
ki obsega 218,36 km2, z le 320 do 360 ur sončnega obsevanja pozimi.
Trajanje sončnega obsevanja v Trstu so začeli meriti leta 1886, meritve so ves
čas do danes potekale v Trstu, izvajale pa so jih različne inštitucije in digitalizacija
podatkov še poteka (spletni vir 15). 15 letno obdobje meritev 1886–1900 v Trstu je v
prvi celoviti zasnovi klimatografije Trsta predstavil E. Mazzele v Klimatographie
von Trieste (1908) (Ogrin, 1995, 34). Za obdobje 1881–1910 je sončno obsevanje
raziskoval tudi Erwin Birl, po tem obdobju se je z meritvami ukvarjal Polli (1939,
1940) in za 50-letno obdobje (1886–1936) zbral mesečne podatke o trajanju
sončnega sevanja z maksimalnimi vrednostmi leta 1903 in 1926 (Stravisi in Jain,
1984). Za 9 letno obdobje 1959–1967 je podatke po Polliju objavil Ogrin (1995), od
1972 do 1982 pa so podatki za 11 letno obdobje objavljeni v članku Stravisija in
Jaina. Podatke za obdobje 2000–2010 smo pridobili od inštituta Centro Regionale
Model-listica Ambientale del Friuli Venezia Giulia (odgovoren Stel, F.). Zaradi
nedostopnosti vseh podatkov za celotno obdobje od začetka meritev 1886 do 2010 so
v nalogi predstavljena le obdobja 1886–1900, 1959–1967, 1972–1982 in 2000–2010.
Po podatkih E. Mazzele za obdobje 1886–1900 znaša povprečno letno število
sončnih ur v Trstu 2204,2 ur (Pučnik, 1980), srednje število sončnih ur za posamezne
mesece pa prikazuje slika 22.

10

Območja naselij Dvori, Kocjančiči, Zabavlje, Popetre, Beli kamen, Gračišče
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Slika 22: Trajanje sončnega obsevanja v Trstu v treh različnih obdobjih

Vir: Pučnik, 1980, 108; Ogrin, 1995, 68; Polli, 1971; Stravisi, 1984, 12.

Zgornji podatki (modra krivulja) kažejo, da je bilo največ sončnih ur v obdobju
1886-1900 v juliju s 314,5 urami, najmanj pa v januarju s 94,3 urami. Osemletno
obdobje (1959–1967) prikazuje rdeča krivulja, kjer so prav tako največje vrednosti
(308 ur) v juliju, kar pomeni dnevno skoraj 10 ur sončnega sevanja, sledi avgust s
276 urami in junij s 252 urami. December in januar sta meseca z najmanj sončnega
obsevanja (december 84 ur in januar 97 ur), ko je povprečna dnevna obsijanost 3 ure.
Mesečne povprečne vrednosti v obdobju 1972–1982 prikazuje zelena krivulja.
Maksimalne vrednosti, 8,0 ur dnevno in skupno 248 ur mesečno, se pojavljajo julija,
sledi avgust s 7,7 ur na dan, ki je navadno manj oblačen mesec kakor junij s 7,5
urami dnevno. Minimalno trajanje sončnega sevanja je zabeleženo med decembrom
(2,5 ure) in januarjem (2,7 ure), kar znaša od 77,7 do 84 ur na mesec. Minimalne
variacije so poleti (10 %), medtem ko maksimalne nastopijo med decembrom in
februarjem (ca. 30 %). Letno povprečje je 5,3 ure na dan z letnimi variacijami manj
kot 6 %.
»Starejši« podatki o sončnem obsevanju so ločeno predstavljeni za slovensko
Primorje in Trst, saj bi jih zaradi različnih obdobji med seboj težko primerjali,
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novejši podatki za obdobje 2000–2010, ki jih prikazujeta tabeli 8 in 9, pa so med
seboj časovno primerljivi. Prikazani so urni podatki o trajanju sončnega obsevanja za
merilni postaji Portorož in Trst v obdobju 2000–2010. Za lažjo interpretacijo samih
podatkov so pod prikazom enajstletnega obdobja tudi prikazi maksimuma,
minimuma in povprečnega števila ur za posamezno postajo v navedenem obdobju.
Barvna paleta označuje razlike med meteorološkima postajama, oranžna pomeni
višjo vrednost, olivno zelena manjšo, v treh mesecih pa je zabeležena ista vrednost,
kar označuje modra barva.
Tabela 8: Trajanje sončnega obsevanja (v urah) v Portorožu 2000–2010

PORTOROŽ
mesec/ leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
povprečje

jan.
151
54
141
127
100
110
135
51
74
116
91
105

feb.
143
144
54
232
66
148
130
106
146
135
97
127

število ur
leto

trajanje sončnega obsevanja (ure)
mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. skupaj
179 185 279 360 314 338 246 115 71 79 2460
123 234 293 298 330 346 171 177 132 146 2448
232 213 232 321 337 282 204 172 81 62 2331
227 219 300 310 351 332 234 146 99 101 2678
170 171 272 297 364 335 231 109 111 119 2345
183 219 291 320 326 238 230 114 95 87 2361
148 179 248 292 353 223 253 177 79 104 2321
173 313 295 263 380 279 241 181 115 131 2528
138 179 258 244 324 335 199 155 100 102 2254
172 202 294 244 348 350 243 194 42 73 2411
160 238 196 289 348 311 201 168 56 76 2230
173 214 269 294 343 306 223 155 89 98 2397
max.
min.
av.
380
42
200
julij 2007
november 2009

Vir: Arhiv podatkov ARSO.

V enajstletnem obdobju je bilo na meteorološki postaji Portorož v povprečju
zabeleženih 2397 ur sončnega obsevanja ali v posameznem mesecu povprečno 200
ur. Če primerjamo enajstletno obdobje s tridesetletnim obdobjem (1971–2000), je v
povprečju 19 ur manj sončnega sevanja. Najvišje maksimalno trajanje sončnega
sevanja je bilo zabeleženo julija 2007, in sicer 380 ur. Julij je v dolgoletnem
povprečju najbolj sončen in najtoplejši mesec leta in julijsko trajanje sončnega
obsevanja leta 2007 je bilo, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, preseženo za
približno 20 %. Maksimalno število ur je sovpadalo tudi z vročinskim valom med 15.
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in 21. 7. 2007 (Cegnar, 2007). Minimalna mesečna vrednost (42 ur) je bila
zabeležena novembra leta 2009 in je predstavljala 41 % dolgoletnega povprečja.
»Primanjkljaj« sončnega obsevanja je bil posledica trdovratne megle oz. nizke
oblačnosti (temperaturna inverzija), ki je segala iznad severnega Jadrana (Cegnar,
2009, 11). Leto 2010 je bilo z 2230 ur najmanj obsijano v obdobju od leta 1971, ko
se izvajajo meritve, in sicer 180 ur manj od povprečja. Najbolj sončno leto v
enajstletnem povprečju je bilo leto 2003 s skupaj 2678 urami. Če primerjamo
mesečna povprečja, so ta skladna s 30-letnim predhodnim obdobjem. Najmanj
obsijani zimski meseci so november (89 ur), december (98 ur) in januar (105 ur),
najbolj obsijani poletni pa junij (294 ur), julij (343 ur) in avgust (306 ur).
Tabela 9: Trajanje sončnega obsevanja (ur) v Trstu 2000–2010

TRST
mesec/leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
povprečje

jan.
131
54
106
107
92
110
113
48
66
114
102
95

feb.
138
143
57
194
76
148
132
116
135
128
88
123

število ur
leto

trajanje sončnega obsevanja (ure)
mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov.
186 219 308 345 322 308 242 127 58
149 237 301 318 329 319 195 182 109
223 232 258 321 331 279 218 157 81
232 241 327 332 338 297 236 149 85
193 197 281 297 329 308 242 115 107
203 243 303 316 327 258 236 115 84
129 175 255 339 338 250 254 183 91
189 301 307 298 343 286 245 175 119
170 195 309 289 325 322 234 157 82
163 190 290 221 317 342 221 185 38
156 235 165 279 308 282 191 167 39
181 224 282 305 328 296 229 156 81
max.
min.
345
38
junij 2000
november 2009

dec.
68
109
53
83
97
72
76

48
81
65
68
75

skupaj
2451
2444
2316
2620
2334
2414
2335
2475
2365
2273
2077
2373
av.
198

Vir: Arhiv podatkov Centro Regionale Modellistica Ambientale del Friuli Venezia Giulia.

Na meteorološki postaji Trst je bilo minimalno sončno obsevanje, le 38 ur,
prav tako kot v Portorožu zabeleženo novembra 2009 zaradi dolgotrajnega
pomanjkanja sončnega obsevanja na ravninah in ob obali, kar je bila posledica
hladnih front z Atlantika. Severnoafriški anticiklon v sredini meseca pa je bil zaznan
severneje kot običajno, kar je imelo tudi tedaj za posledico konstantno nizko
oblačnost in meglo (spletni vir 16). Najbolj obsijan je bil junij 2000 s 345 urami
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sončnega obsevanja. Če primerjamo enajstletno obdobje je bilo najmanj sončno leto
2010 z 2077 urami, medtem ko je bilo leto 2007 najbolj obsijano z 2475 urami.
Povprečna mesečna obsijanost v enajstletnem obdobju je bila 198 ur.
Slika 23: Povprečne mesečne vrednosti trajanja sončnega obsevanja (v urah) v Portorožu in
Trstu v obdobju 2000–2010

V letnem povprečju sta bili postaji v obdobju 2000–2010 obsijani kar 2385 ur.
Če bi primerjali posamezne mesece med postajama v danem obdobju, je bilo v
Portorožu več mesecev, natančneje 69, z večjim številom ur sončnega sevanja,
vendar je ta razlika v skupnem trajanju samo za 24 ur višja. Povprečne mesečne
vrednosti v Portorožu za obdobje 2000–2010 so višje od izmerjenih v Trstu v juliju
za 15,25 ur, v avgustu za 10,67 ur in v zimskih mesecih (november 8,04 ur,
december 23,63 ur, januar 9,74 ur in februar 4,22 ur). Višje povprečne mesečne
vrednosti v Trstu so od portoroških v spomladanskih mesecih (marec 7,94 ur, april
10,25 ur, maj 13,19 ur in junij 10,6 ur) in jeseni (september 5,56 ur in oktober 0,30
ur).
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Prejeta energija sončnega obsevanja v Kopru (podatki za Portorož) in Trstu

4.2

Z meritvami globalne osončenosti oziroma obseva so v Portorožu začeli s 1.
aprilom 1993 (Kastelec et al., 2007, 32), od 17. 6. 2005 pa je merilno mesto za
globalni sončni obsev tudi na avtomatski ekološki merilni postaji Koper Kapitanija
(spletni vir 1). V Trstu so začeli z meritvami globalnega sončnega sevanja leta 1930,
podatke pa je objavil S. Polli (1940). V šestletnem obdobju (1934–1939) so
povprečne dnevne vrednosti dosegle 11,3 MJ/m2. Meritve so bile izmerjene z
mehanskim Robitzsch piranografom, od 1980 pa Kipp & Zonen CM3 in CM10
piranometrom (Stravisi et al., 1984).
Slika 24: Mesečne energije globalnega sončnega obsevanja v Kopru in Trstu (1960–1973/79)
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Vir: Ogrin, 1995.

Slika 24 prikazuje povprečne mesečne vrednosti globalnega sončnega
obsevanja za merilni postaji Koper in Trst. Meseca z največjo količino prejete
energije v Kopru sta julij (646,1 MJ/m2) in junij (626,3 MJ/m2), najmanj pa je dobita
december (104,7 MJ/m2) in januar (127,1 MJ/m2). Iz razpoložljivih podatkov
Hočevarja in sodelavcev, ki jih je zbral Ogrin (1995), je Koper v obdobju 1960–1979
s 4477,4 MJ/m2 prejete sončne energije na leto na drugem mestu v Sloveniji, takoj za
Novelom pri Temnici na Krasu (4530,60 MJ/m2).
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Trst prejme letno okoli 4746 MJ/m2 sončne energije, kar je za okoli 268,6
MJ/m2 več kot Koper in tudi v Trstu sta najbolj obsijana junij in julij, ki v povprečju
prejmeta 678,5 MJ/m2, ter najmanj december in januar, katerih skupen povprečni
prejem energije znaša 126 MJ/m2. Žal pa podatki za to obdobje niso povsem
primerljivi, ker so vrednosti za Trst izmerjene, vrednosti za Koper pa izračunane iz
sončnega obsevanja s pomočjo fizikalnega modela. V tem obdobju namreč še niso
opravljali meritev globalnega sončnega obsevanja v Slovenski Istri.
Slika 25: Povprečne mesečne vrednosti globalnega sončnega obsevanja (MJ/m2) v Trstu v
različnih obdobjih

Vir: Ogrin, 1995, 77; Stravisi, 1984, 12; Stravisi, 2007, 4

Na sliki 25 modra krivulja predstavlja povprečne mesečne vrednosti
globalnega sončnega obsevanja v Trstu za obdobje 1960–1973. Rdeča krivulja
predstavlja povprečne mesečne vrednosti globalnega sončnega obsevanja v Trstu za
obdobje 1972–1982. Maksimalne mesečne vrednosti globalnega sončnega obsevanja
so zaznane med junijem in julijem (cca 640 MJ/m2), minimum pa v decembru in
januarju (cca116 MJ/m2). Mesečna variabilnost je približno 20 % od novembra do
februarja, pod 8 % v aprilu in od junija do septembra, z minimumom 5 % v avgustu.
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Ta vzorec je podoben kot na sliki 21, kjer so prikazane ure trajanja sončnega sevanja.
Zelena krivulja prikazuje obdobje 1991–2000. Tudi tukaj ni večjih posebnosti:
najbolj obsijani so poletni meseci: junij 655,68 MJ/m2 julij 701,77 MJ/m2 in avgust
618,75 MJ/m2, ter najmanj zimska: 110,80 MJ/m2 december in 139,98 MJ/m2 januar.
Letno mesečno povprečje je 4708,43 MJ/m2.
V nadaljevanju tabeli 10 in 11 prikazujeta meritve v obdobju 2000–2010 v
Portorožu in Trstu. Podatki za obe meteorološki postaji so bili posredovani s strani
ARSO in ARPA FVG. Podatki za Portorož so bili podani v kWh/m2, za Trst v kJ/m2,
zato smo jih pretvorili v MJ/m2 (1MJ/m2 je 277,778Wh/m2).
Tabela 10: Energija globalnega sončnega obsevanja v MJ/m2 za Portorož v obdobju 2000–2010
PORTOROŽ
mesec/leto

globalno sončno sevanje (MJ/m2)
jan.

feb. mar. apr. maj jun.

jul.

avg. sep.

okt. nov. dec. skupaj

2000

180,2 235,1 359,2 472,8 678,1 805,5 730,8 666,6 471,4 236,1 127,4 100,2 5063,5

2001

94,9 229,8 299,1 527,7 691,8 731,2 751,2 661,1 371,4 294,7 171,0 149,4 4973,1

2002

156,4 127,5 449,6 481,5 586,3 753,7 724,7 603,9 413,3 285,9 147,3 93,4 4823,5

2003

157,6 304,6 441,8 502,2 715,6 762,2 788,5 662,4 463,8 271,5 147,8 129,6 5347,5

2004

146,4 148,5 367,9 453,0 692,3 727,9 791,1 678,9 465,0 239,2 168,6 139,6 5018,3

2005

165,1 241,8 386,7 531,1 691,7 767,6 743,9 556,6 468,2 228,5 147,3 112,9 5041,3

2006

165,5 222,3 341,4 484,8 653,1 766,5 795,2 541,1 496,5 319,7 153,6 118,7 5058,5

2007

102,5 202,0 372,0 644,4 703,1 668,5 807,9 606,7 488,5 314,2 179,0 148,2 5237,0

2008

119,5 237,6 348,8 485,4 704,3 696,0 808,2 730,7 460,6 288,6 150,5 127,2 5157,5

2009

160,8 241,1 399,9 505,9 735,0 705,7 805,8 736,5 483,0 337,0 99,5 111,0 5321,3

2010

138,2 175,9 381,7 565,3 559,2 752,2 807,9 680,1 454,7 286,0 125,5 104,9 5031,8

povprečje

142,6 212,5 374,8 514,8 667,6 743,1 774,9 638,8 455,3 276,4 151,8 122,4 5075,2

V enajstletnem obdobju je bilo povprečno mesečno globalno sevanje v
Portorožu 424,80 MJ/m2, maksimum 808,24 MJ/m2 je bil zabeležen julija 2008,
januarja 2001 (94,9 MJ/m2) in decembra 2002 (zabeležen minimum 93,42 MJ/m2) pa
je bilo sončnega obsevanja manj kot v enajstletnem povprečju.
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Tabela 11: Energija globalnega sončnega obsevanja v MJ/m2 za Trst v obdobju 2000–2010
globalno sončno sevanje (MJ/m2)

TRST
mesec/leto

jan.

feb. mar. apr.

maj

jun.

jul.

avg.

sep.

okt.

nov. dec. skupaj

2000

189,6 231,2 337,0 427,1 641,5 780,5 718,9 661,9 457,7 214,0 109,1 96,3 4864,9

2001

83,4 213,0 245,1 459,3 608,9 681,9 726,0 659,4 359,9 284,0 160,6 142,3 4623,8

2002

142,5 105,8 395,5 443,1 547,7 711,9 710,3 563,0 391,4 254,0 127,9 78,3 4471,4

2003

140,7 281,0 416,5 476,0 691,4 727,5 744,9 602,9 437,4 249,6 145,3 128,4 5041,5

2004

140,7 138,4 343,0 378,4 607,7 628,1 714,2 658,3 464,1 202,3 165,1 141,9 4582,4

2005

165,4 238,8 366,0 505,5 676,8 703,8 714,4 535,1 445,6 202,4 128,0 115,7 4797,5

2006

165,0 210,2 315,1 441,0 628,7 751,7 762,1 503,5 480,3 307,5 145,5 110,4 4820,9

2007

86,0 189,0 339,2 625,1 668,6 641,0 769,6 585,8 466,6 301,5 176,7 86,0 4935,1

2008

109,5 217,3 301,6 398,8 640,5 618,0 725,7 669,5 426,6 254,8 134,0 114,4 4610,7

2009

159,0 224,0 365,0 451,0 663,0 608,0 726,0 680,0 448,0 323,0 86,0 102,0 4836,0

2010

139,0 163,0 351,0 543,0 504,0 685,0 699,0 614,0 416,0 293,0 98,0 96,0 4599,0

povprečje 138,3 201,1 343,2 468,0 625,3 685,2 728,3 612,1 435,8 262,4 134,2 110,1 4743,9

V enajstletnem obdobju je bilo povprečno mesečno globalno sevanje v Trstu
395,33 MJ/m2, mesečni maksimum 780,48 MJ/m2 je bil zabeležen junija 2000,
minimum 78,30 MJ/m2 pa decembra 2002. Decembra 2000, januarja 2001, januarja
in decembra 2007 je bilo sončno obsevanje v povprečju 50 MJ/m2 manjše od
povprečnih vrednosti za januar in december v obdobju.
Slika 26: Povprečno mesečno globalno sončno obsevanje v Kopru in Trstu v letih 2000–2010
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V letu 2003 sta obe merilni mesti beležili največje skupne letne vrednosti
globalnega sončnega sevanja, Trst 5041,5 MJ/m2 in Portorož 5347,5 MJ/m2, leta
2002 pa najmanjše, Trst 4471,4 MJ/m2 in Portorož 4823,5 MJ/m2. Podatki za
obdobje 2000–2010 kažejo, da je skupno povprečno globalno sončno sevanje v
Portorožu (5075,02 MJ/m2) višje od Trsta (4743,9 MJ/m2) za 331,3 MJ/m2 in višje so
tako maksimalne kot minimalne vrednosti. Večja mesečna povprečja globalnega
obseva v enajstletnem obdobju v Portorožu so razvidna tudi na sliki 26. Razlike nad
30 MJ/m2 med obema merilnima postajama se začnejo v spomladanskih mesecih
(marec 31,6 in april 46,8 MJ/m2), maksimalno opazne pa nastopijo med aprilom in
julijem. Portorož prejme tako v juniju povprečno 58 MJ/m2 več globalnega obseva
kot Trst, kar znaša v 11 letih 637,1 MJ/m2, najmanjše razlike pa so v obravnavanem
obdobju opazne januarja (4,4 MJ/m2).

Razmere v primerjavi s prikazanim po Ogrinu za obdobje 60 let so se
spremenile.
Tabela 12: Primerjava globalnega sončnega obsevanja med obdobji 1960–1979 in 2000–2010
JAN. FEB. MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AVG. SEP. OKT. NOV. DEC. LETO
Portorož
povprečje
Trst
povprečje
Koper
povprečje
Trst
povprečje
razlike
razlike

142,6 212,5 374,8 514,8 667,6 743,1 774,9 638,8 455,4 276,4 151,8 122,4 5075,2
138,3 201,1 343,2 468,0 625,3 685,2 728,3 612,1 435,8 262,4 134,2 110,2 4743,9
127,1 189,7 329,0 446,7 584,9 626,3 646,1 573,8 429,0 281,1 138,2 104,7 4477,4
131,7 196,5 345,9 460,0 614,8 654,4 703,0 618,1 447,0 308,1 146,9 119,5 4746,0
15,5
6,6

22,8
4,6

45,8
–2,7

68,1
8,0

82,7
10,5

116,8 128,8 65,0
30,8 25,3 –6,0

25,6 –4,7 13,6 17,7
–11,3 –45,7 –12,7 –9,4

597,8
–2,1

V obdobju 2000–2010 so tako za Portorož vrednosti v povprečju za 597,79
2

MJ/m višje kot v primerjavi za Koper 1960–1979. Največje razlike so tudi v
poletnih mesecih junij in julij, medtem ko je negativna vrednost samo oktobra, ko
količina globalnega sončnega obseva pojenja (-4,7 MJ/m2).
Za povečanje globalnega sončnega obsevanja v obdobju 2000–2010 pa ne
moremo govoriti za Trst. Skupno povprečje se je namreč zmanjšalo za 2 MJ/m2, prav
tako pa so razlike negativne tudi v marcu, avgustu, septembru, oktobru, novembru in
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decembru. Kot v primeru Portoroža oziroma Kopra je tudi v Trstu v juniju in juliju v
povprečju za 28 MJ/m2 več globalnega sončnega obsevanja.
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5. PROSTORSKA IN ČASOVNA PORAZDELITEV
GLOBALNIH OBSEVOV VODORAVNE POVRŠINE
IN KVAZIGLOBALNIH OBSEVOV POVRŠJA V MOK

Podatki, predstavljeni v predhodnih poglavjih, so teoretični in nam o dejanskih
razmerah na terenu dajejo zgolj okvirne informacije. Razlike se kažejo tako med
globalnim in kvaziglobalnim obsevanjem kot tudi med osojnimi in prisojnimi legami.
V svoji študiji je Ogrin (1995) povzel podatke po Hočevarju in sodelavcih (1980 in
1982) in izdelal karto o letni količini prejete energije v slovenski Istri (slika 27 ).
Slika 27: Letna količina sončne energije (1960–1979)

Vir: Ogrin, 1995, 81.

Uporabljeni so bili podatki za Koper v obdobju 1960–1979, energijo globalnega sončnega obsevanja (upoštevali so direktno in difuzno sevanje) pa so
izračunali s pomočjo fizikalnega modela, v katerem so upoštevali relativno trajanje
sončnega obsevanja v določenem časovnem obdobju, transmisijska koeficienta za
absorpcijo in razpršitev sončnega sevanja v ozračju, faktor, ki je odvisen od rodu
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oblakov in zenitalnega kota, solarno konstanto, spremembo solarne konstante zaradi
različne oddaljenosti Zemlje od Sonca, optično maso atmosfere in kot med sončnimi
žarki in pobočjem.
Na osnovi starejših rezultatov (Ogrin, 1995) sta Ogrin in Vysoudil (2011)
objavila Topoklimatsko karto obalnega pasu slovenske Istre (slika 28).

Slika 28: Topoklimatska karta obalnega pasu slovenske Istre

Vir: Ogrin, Vysoudil, 2011, 20 in 21.

Izsledki so pokazali, da je, glede na aprilske razmere, ki so dober pokazatelj
povprečnih letnih razmer, večina obravnavanega območja (10 km obalni pas)
normalno obsijanega, vendar obstaja izrazit kontrast med prisojnimi in osojnimi
predeli, še posebej ob zimskem solsticiju. Po izrazito boljši oziroma slabši
osončenosti izstopajo le najbolj strmi prisojni oziroma osojni predeli, vključno s klifi.
Po večji osončenosti izstopa sklenjen pas z naklonom 20° z južno, jugozahodno in
deloma jugovzhodno ekspozicijo, ki se začne z Miljskim polotokom in se nadaljuje
po desnem bregu Rižane do Bržanije. Taka so npr. prisojna pobočja pod Tinjanom,
pod Šmarjami in Pomjanom. Podoben pas se razteza po jugozahodnih pobočjih med
Piranom in Krogom nad Sečovljami in se nato nadaljuje po desnem bregu Drnice v
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notranjost. Večjo osončenost imajo tudi južna do jugovzhodna pobočja nad desnim
bregom Dragonje in Rokave, kakor tudi jugozahodna pobočja Slavnika in Čičarije.
Nekoliko manjše je območje prisoj po desnem bregu Badaševice, med Movražem in
Kubedom ter pri Sočergi.
V zimskem času, ko je sonce nizko nad obzorjem, imajo najmanj sončnega
obsevanja severna, severovzhodna in severozahodna pobočja z naklonom nad 20°.
Takih predelov je več kot predelov z zelo dobro osončenostjo. Izstopajo večja
območja osoj med Šmarjami in Babiči ter severno pobočje pod Gažonom, pod
Tinjanom, pod Kojnikom, v zgornji in srednji Rižanski dolini, v dolini Glinščice,
med Šmarjami in Pomjanom, v dolini Rokave in Drnice, pod Pregarsko planoto in
obalni pas med Piranom in Žusterno. Za razmere ob enakonočju je značilno, da so
zaradi višjega Sonca tudi izrazite osoje nekoliko bolj obsijane. Še bolj so razmere
izenačene ob poletnem solsticiju. Območja z manj obsevanja so skrčena le na
posamezne manjše predele v zgornji dolini Glinščice, pod Kojnikom, v zgornji
Rižanski dolini, pod Tinjanom, v povirnem delu Dragonje in Rokave ter na strma
pobočja med Piranom in Izolo (Ogrin in Vysoudil, 2011).
Na osnovi dodanih novejših meteoroloških podatkov so bile v delu Sončna
energija v Sloveniji (Kastelec et al., 2007) objavljene karte o mesečnem globalnem
in kvaziglobalnem obsevu za Slovenijo, v delu Kras, trajnostni razvoj kraške
pokrajine (Zakšek et al., 2008) pa za območje Krasa. V nadaljevanju smo se
predvsem zaradi zapletenega postopka izdelovanja kart in zaradi nerazpolaganja z
vsemi meteorološkimi podatki posluževali že izdelanih kart, ki so bile objavljene v
knjigi Sončna energija v Sloveniji (Kastelec et al., 2007). Slike globalnih in
kvaziglobalnih sončnih obsevov (slike 29, 30, 31 in 32 ter priloge I.1–I.12) so nastale
na osnovi globalnih in kvaziglobalnih sončnih obsevov, seštetih (integriranih) preko
meseca, letnih časov in leta. Ker so karte izdelane s prostorsko interpolacijo na
osnovi podatkov, ki so poleg postaje Portorož (edina postaja v Sloveniji z meritvami
sončnega obseva zahodno od alpsko-dinarske gorske pregrade) bili izmerjeni še na
ostalih 25 meteoroloških postajah po Sloveniji, avtorji (Kastelec, Zakšek in Rakovec)
ne morejo govoriti o veliki natančnosti. Za izmerjene reprezentativne vrednosti
celotnega obravnavanega območja bi potrebovali več postaj z meritvami globalnega
sončnega obsevanja v Sloveniji in na obravnavanem območju, vključili pa bi lahko
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tudi postaje v sosednjih državah, npr. Trst v našem primeru. Prav tako moramo ob
vrednotenju kart sončnega obseva upoštevati, da so to desetletna povprečja,
izračunana s pomočjo podatkov z veliko časovno variabilnostjo. Razlike v mesečnem
obsevu med leti so precej velike, koeficienti variabilnosti v zimskih mesecih so za
postajo Portorož v povprečju med 10 % in 20 %, v poletnih mesecih pa je
variabilnost manjša in koeficienti variabilnosti pod 10 %. Vrednosti so razdeljene v
razrede po 30 MJ/m2. Izjema sta prvi in zadnji razred za vsak posamezni mesec.
Širine teh dveh razredov so prilagojene glede na vrednosti, ki so dejansko prikazane
na kartah. Vpliv reliefa na sončni obsev je v razgibani pokrajini relativno velik, zato
je na kartah kvaziglobalnega obseva več razredov kot na kartah globalnega obseva.

5.1

Prostorska porazdelitev globalnih obsevov vodoravne površine in
kvaziglobalnih obsevov površja MOK v posameznih mesecih in letnih časih

Podatki na letni ravni so zanimivi, vendar pa nas zanima tudi krajše časovno
obdobje, npr. posamezni meseci (priloge I.1–I.12). Količina prejete energije v
vegetacijski dobi je pomembna predvsem za rastlinstvo. Tako lahko npr. agronomi
določijo, če je sončnega obsevanja dovolj v rastni dobi za kulturo, ki bi jo želeli
gojiti. Za sadjarstvo je pomembno sončno obsevanje v času cvetenja in zorenja, ki je
za različne vrste sadnega drevja po obdobjih različno. Po izsledkih Ogrinove študije
(1995) dobi skoraj 80 % površja Slovenske Istre v obdobju od aprila do vključno
septembra med 3240 MJ/m2 in 3600 MJ/m2, nekaj nad 13 % med 2520 MJ/m2 in
3240 MJ/m2 in dobrih 7 % med 3600 MJ/m2 in 3780 MJ/m2. Energijsko bogatim
območjem z J, JV in JZ ekspozicijo se v vegetacijski dobi pridružijo tudi ravninski
deli, predvsem ob spodnjih tokovih rek, temena flišnih hrbtov, Pregarska planota in
Podgorski kras. Nekoliko manj energije prejmejo le severno orientirana pobočja. V
primerjavi s celoletno energijo sončnega obsevanja dobi Slovenska Istra v
vegetacijski dobi okoli 3/4 celokupne vsote, le približno 1/4 odpade na hladno
polovico leta od oktobra do marca.
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Za lastnika hiše s steklenimi površinami, obrnjenimi proti severovzhodu, so
npr. najbolj pomembne dopoldanske ure trajanja sončnega obsevanja v zimskih
mesecih, za uporabo odprtega bazena pa povprečno trajanje sončnega obsevanja v
popoldanskih urah poleti, saj je v obeh primerih takrat Sonce najvišje nad
horizontom (Hočevar et al., 1982). Zato je smiselno določiti tudi globalni in
kvaziglobalni obsev za vsak mesec ali pa za vsak letni čas posebej (Zakšek et al.,
2008). Prikaz kvaziglobalnega obsevanja julija (za obdobje 1994–2003), ki je kot
priloga I.7, nam pokaže v grobem podobno prostorsko razporejenost prejete energije,
kot je na letni ravni, bistveno drugačno pa je stanje decembra, ki je prikazano na sliki
v prilogi I.12. Pozimi je večja količina sončnega obsevanja v višje ležečih predelih
orientiranih proti vzhodu, medtem ko so zelo slabo osončene kotline s temperaturno
inverzijo in meglo ter osojna pobočja, na katera pozimi pogosto sploh ne posije
sonce.
Zanimive so vrednosti sončnega obseva po posameznih letnih časih in po
dekadah.
Tabela 13: Količina prejete energije v 36. in 21. dekadi (v MJ/m2)
36. DEKADA

21. DEKADA

Razred

Št. celic

%

Razred

Št. celic

%

14–20

358

5,60

162–179

2

0,03

21–28

1388

21,73

180–197

49

0,77

29–35

3297

51,63

198–215

493

7,72

36–42

1245

19,49

216–233

3722

58,27

43–50

99

1,55

234–252

2121

33,21

Skupaj

6387

100,00

Skupaj

6387

100,00

Vir: Ogrin, 1995.

Ogrin je v svoji študiji (1995) letne vrednosti porazdelil po dekadah in, če te
seštejemo, dobimo vrednosti po letnih časih. Najmanjšo količino energije prejme
Slovenska Istra v 36. dekadi, to je med 20. decembrom in 1. januarjem. Celice, ki
ležijo na strmih, severnih pobočjih, so večji del dneva ali cel dan v senci in dobijo
večinoma le difuzno sevanje. Prejmejo med 14 in 18 MJ/m2 v dekadi oziroma med
1,4 in 1,8 MJ/m2 na dan. Celice, ki so najbolj obsijane, pa med 43 in 50 MJ/m2. Več
kot polovica celic na območju MOK dobi v 36. dekadi med 29 in 36 MJ/m2. Precej
enakomerna je porazdelitev prejete energije v 21. dekadi (od 21. do 31. julija), ko je
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količina prejete sončne energije med najvišjimi v letu. Takrat kar 84 % celic prejme
med 200 in 235 MJ/m2, 14 % med 235 in 277 MJ/m2 in le dober procent pod 55
MJ/m2.

Globalni obsev
S seštevanjem mesečnih vrednosti dobimo vsote globalnega obsega po letnih
časih, kar prikazuje v nadaljevanju slika 29.
Na prikazih globalnega obseva v Sloveniji po letnih časih so, enako kot pri
mesečnih, meje razredov določene glede na kvantile (pet razredov, od katerih vsak
pokriva 20 % površine Slovenije). Ker pa so prikazi za MOK izrezani iz prikaza za
Slovenijo, je število razredov in njihov obseg na zgornjih prikazih zelo različen.
Pomladni globalni obsev MOK je razdeljen v tri razrede od 1375 do 1528
2

MJ/m , poletni v štiri od 1755–2081 MJ/m2, jesenski v tri od 758 do 871 MJ/m2 in
prav tako tudi zimski v tri razrede od 449 do 520 MJ/m2. Kolikšne površine v
posameznih letnih časih zavzemajo posamezni razredi globalnega sončnega
obsevanja, je razvidno v tabeli 1413.
Tabela 14: Obseg posameznih razredov globalnega obsevanja v MOK po letnih časih
pomlad
poletje
MJ/m2
km2 % MJ/m2
km2
1375–1390 4,46 1,43 1755–1810 8,76
1391–1410 17,70 5,68 1811–1840 6,52
1411–1528 288,46 92,50 1841–1880 9,38
1881–2081 285,96

%
2,81
2,09
3,01
91,70

jesen
MJ/m2
km2 %
758–760 0,18 0,06
761–780 6,97 2,24
781–871 303,47 97,32

zima
MJ/m2
km2 %
449–460 4,73 1,52
461–480 149,56 47,96
481–520 156,33 50,13

Kot kažejo zgoraj navedeni podatki, največ sončne energije od 1881 do 2081
MJ/m2 prejme 285,96 km2 veliko območje MOK poleti. Območje obsega skoraj 92
% ozemlja občine, razen vzhodnega dela, ki je dvignjen nad 699 m nadmorske
višine. Najmanj globalne sončne energije od 449 do 460 MJ/m2 prejme pozimi 4,73
km2 veliko, reliefno zaprto območje na jugovzhodnem delu MOK: Movraška vala,
porečje Bračane med mednarodnim mejnim prehodom Sočerga in Pregarsko planoto
na jugozahodu, z zaselki Pisari, Šeki, Karli in Maršiči. Prikazi za pomlad, poletje in
jesen so si na prvi pogled podobni in kažejo, da se globalno sevanje proti vzhodu,
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kjer so najvišje ležeča območja v MOK, zmanjšuje. Reliefna razgibanost torej vpliva
na razlike v prejetem globalnem obsevu, vendar ne toliko kot pri kvaziglobalnem
obsevanju. Spomladi je tako razlika med minimalno prejeto količino sončnega
obsevanja in maksimalno 153 MJ/m2, poleti 326 MJ/m2, jeseni 113 MJ/m2 in pozimi
71 MJ/m2.
Slika 29: Globalni obsev v posameznih letnih časih (1994–2003) v MOK

Vir: Kastelec, et al., 2007, 79–82 (za MOK priredila Žmauc).

Prostorska porazdelitev globalnega obseva je spomladi in jeseni podobna,
absolutno pa so vrednosti spomladi višje za 504 MJ/m2. Iz prikaza globalnega obseva
v zimskih mesecih je vidno, da so prisojna in višje ležeča območja bolje obsijana in
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posledično prejmejo od 481 od 520 MJ/m2 sončne energije, kar je več kakor nižje
ležeča, kjer je manjša osončenost posledica nizke oblačnosti in temperaturne
inverzije.

Kvaziglobalni obsev
S seštevanjem urnih vrednosti direktnega in difuznega obseva, s podatki
naklona, usmerjenostjo reliefa in deležem vidnega neba so narejene karte
kvaziglobalnega sončnega obseva, ki so za MOK prikazane na sliki 30.
Vrednosti v posameznih letnih časih so pri kvaziglobalnem obsevanju precej
višje kot pri globalnem obsevanju: spomladi za 122 MJ/m2, poleti za 29 MJ/m2,
jeseni za 269 MJ/m2 in pozimi za 320 MJ/m2. Največja razlika je opazna pozimi, ko
je Sonce nizko nad horizontom. Tekom leta prejmejo zaradi vpliva reliefa največ
kvaziglobalnega obseva nižje ležeča in osojna območja, izjema so pozimi višje
ležeča območja, ki so nad plastjo nizke oblačnosti in megle.
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Slika 30: Kvaziglobalni obsev v posameznih letnih časih (1994–2003) v MOK

Vir: Zakšek et al., 2008 (za MOK priredila Žmauc).

Prikazi za posamezne letne čase so pri kvaziglobalnem obsevanju razdeljeni v
naslednje razrede: pomlad od 1080 do 1650 MJ/m2, poletje od 1570 do 2110 MJ/m2,
jesen od 490 do 1140 MJ/m2 in zima od 190 do 840 MJ/m2. Največje količine
kvaziglobalnega sončnega obsevanja prejmejo največji deleži ozemlja MOK
spomladi (238,50 km2 (76,48 %) prejme od 1400 do 1650 MJ/m2) in poleti (276,78
km2 (88,76 %) prejme od 1850 do 2110 MJ/m2), v jeseni in pozimi pa je obseg
opazno manjši. V jeseni 139,23 km2 (44,65 %) prejme od 850 do 1140 MJ/m2 in
pozimi 139,24 km2 (44,65 % ) od 500 do 840 MJ/m2.
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Tabela 15: Razporeditev posameznih vrednosti kvaziglobalnega obsevanja v MOK po letnih
časih
pomlad
2

MJ/m
1080–1250
1250–1300
1300–1350
1350–1400
1400–1650

5.2

poletje
2

km
6,62
7,74
18,50
40,05
238,50

%
2,12
2,48
5,93
12,84
76,48

2

MJ/m
1570–1700
1700–1750
1750–1800
1800–1850
1850–2110

jesen
2

km
1,47
2,65
9,72
20,79
276,78

%
0,47
0,85
3,12
6,67
88,76

zima
2

MJ/m
490–700
700–750
750–800
800–850
850–1140

2

km
24,31
29,00
48,83
70,04
139,23

%
7,80
9,30
15,66
22,46
44,65

MJ/m2
190–350
350–400
400–450
450–500
500–840

km2
33,69
30,29
39,41
68,78
139,24

%
10,80
9,71
12,64
22,06
44,65

Prostorska porazdelitev globalnih obsevov vodoravne površine in
kvaziglobalnih obsevov površja v MOK na letni ravni

Slika 31 in 32 prikazujeta letne vrednosti globalnega in kvaziglobalnega
sončnega obseva, ki so vsota mesečnih vrednosti v obdobju 1994–2003 (Kastelec et
al., 2007).
Desetletno povprečje letnega globalnega obseva v MOK je razdeljeno v pet
razredov od 4350 do 4960 MJ/m2.
Tabela 16: Globalno sončno obsevanje

MJ/m2
4350–4400
4400–4500
4500–4600
4600–4800
4800–4960

km2
1,29
10,20
15,52
146,47
134,93

%
0,41
3,27
4,98
46,97
43,27

Količina prejete sončne energije se zmanjšuje od zahodnih obalnih območij
(4800–4960 MJ/m2) do vzhodnih območij Podgorskega krasa in vasi Rakitovec z
okoliškimi vrhovi Kavčič, Golič in Lipnik (4350–4400 MJ/m2). 134,93 km2 (43,27
%) veliko območje z največjo količino prejete energije (4800–4960 MJ/m2) se nahaja
zahodno od črte obmejni mejni prehod Plavje na severu do naselja Topolovec na
jugu MOK in obsega pobočja med Miljskim polotokom in spodnjo Rižansko dolino,
celoten obalni pas ter prisojna pobočja nad Dragonjo in Rokavo. Največ sončne
energije (4960 MJ/m2) prejme del na skrajnem jugozahodu med mejo s Hrvaško in
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Mestno občino Piran, ki je 0,04 km2 obsežno območje. Manj energije (4600–4800
MJ/m2) prejmejo območja vzhodno od najbolj obsijanih (od črte obmejni mejni
prehod Plavje na severu do naselja Topolovec na jugu MOK) do naselij na vzhodu
občine na nadmorski višini približno 600 m (ločnica povezuje vas Podgorje,
Jampršnik (649 m), Zazid, kjer meja tega pasu prečka Raven kras in se nadaljuje do
vrha Stražnica (493 m) na jugu občine ob meji s Hrvaško). Od tod naprej se glede na
prejem energije nizajo ozki pasovi (4500–4600 MJ/m2 à 4,98 % MOK; 4400–4500
MJ/m2 à 3,27 % MOK in 4350–4400 MJ/m2 à 0,41 %) in letna vrednost
globalnega obseva se zmanjšuje do skrajnega vzhodnega dela okoli Rakitovca,
velikega le 0,05 km2, ki prejme najmanj energije (4350 MJ/m2).
Slika 31: Desetletno (1994–2003) povprečje letnega globalnega sončnega obseva

Vir: Kastelec et al., 2007, 76 (za MOK priredila Žmauc).
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S prikaza kvaziglobalne osončenosti je razvidno, da ima oblika reliefa v
lokalnem okviru relativno velik vpliv na osončenost, pri čemer se vpliv stopnjuje z
izrazitostjo reliefa v smislu: strma severna pobočja in zaprte doline prejmejo mnogo
manj sončne energije kot južno orientirana, odprta in višje ležeča območja. Osojna
pobočja namreč mnogo časa prejemajo le difuzno svetlobo, ki je zaradi zaprtosti
reliefa (manjši delež vidnega neba) še dodatno zmanjšana (Kastelec et al., 2007).
Vrednosti kvaziglobalnega sončnega obseva v MOK (tabela 17) so razdeljene v
osem razredov od 3100 do 5501 MJ/m2. Površinsko zavzema pas z največjim
prejemom kvaziglobalne energije od 4800 do 5501 MJ/m2 največjo površino, ki
obsega 103,87 km2 (33,31 % MOK). 73,41 km2 veliko območje (23,54 %) prejme
200 MJ/m2 manj energije kot najobsežnejše območje. Še polovico manjše območje
34,84 km2 (11,17 %) prejme povprečno od 4200 do 4400 MJ/m2 sončne energije in
približno enako obsežen del prejme od 4500 do 4600 MJ/m2 (10,67 %). Obseg
ostalih razredov kvaziglobalnega obsevanja je manjši, najmanjše območje, veliko le
4,48 km2 (1,44 %), pa prejme tudi najmanj, od 3100 do 3700 MJ/m2 sončne energije.
Tabela 17: Kvaziglobalno sončno obsevanje

MJ/m2
3100–3700
3700–3400
4000–4200
4200–4400
4400–4500
4500–4600
4600–4800
4800–5501

km2

%

4,48
10,91
18,85
34,84
24,88
33,26
73,41
103,87

1,44
3,50
6,04
11,17
7,98
10,67
23,54
33,31

Odtenki najmočnejše rdeče barve prikazujejo območja z največjo količino
prejete kvaziglobalne energije in obsegajo južno orientirana pobočja med Miljskim
polotokom in zgornjo Rižansko dolino, Bržanijo, pobočja med Kojnikom (802 m) in
Žbevnico (1014 m) na Hrvaškem, prisoje med Movražem in Kubedom, levi breg
reke Bračane/Reke (naselja Trebeše, Tuljaki, Sočerga, Olika, Pisari, Šeki, Maršiči do
Mlinov ob meji s Hrvaško) ter prisojna pobočja nad Dragonjo in Rokavo. Najmanj
energije pa prejmejo rumeno in oranžno obarvana območja: severna pobočja Tinjana,
osoje v zgornji Rižanski dolini, ob Dragonji, Rokavi/Pinjevcu in Bračani/Reki pod
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Pregarsko planoto, strma severna pobočja med Šmarjami in Babiči ter pod Kojnikom
in Goličem na vzhodu MOK.
Slika 32: Desetletno (1994–2003) povprečje letnega kvaziglobalnega sončnega obseva

Vir: Kastelec et al., 2007, 77 (za MOK priredila Žmauc, 2013).

5.3

Lokalne razlike v obsijanosti s Soncem

Glede na meritve poteka realnega obzorja na več kot 50 reprezentativnih
točkah obalnega dela Slovenske Istre (Ogrin in Vysoudil, 2011) višina obzorja
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skrajšuje teoretično možno direktno obsevanje na temenih flišnih hrbtov za pol do
ene ure na dan, na obalnih ravnicah za okoli eno uro, še nekoliko več pozimi. V dnu
dolin je obsevanje za 2 do 4 ure krajše od teoretično možnega. Izjema so nekatere
ozke grape in območja tik pod strmimi pobočji, vključno z abrazijskimi ravnicami
pod severno orientiranimi klifi. Nekateri predeli naštetih območij okoli zimskega
obrata nimajo direktnega obsevanja, poleti pa je sonca za 4 do 5 ur manj (Ogrin in
Vysoudil, 2011).
Lokalne razlike v obsijanosti zaradi reliefnih razmer, razvidne tudi iz tako
imenovanih "previšanih horizontov", prikazujejo naslednje tri slike (povzeto po
Ogrinu, 1995).
Slika 33: Previšan horizont za rt Debeli rtič

Vir: Ogrin, 2011, 10.

Slika 33 prikazuje trajanje Sončevega obsevanja ob enakonočju, poletnem in
zimskem obratu na rtu Debelega rtiča. Sonce je nad obzorjem, ko poteka njegova pot
izven rumeno obarvanega dela grafikona.
Iz slik 34 in 35 za dve opazovalni točki v zgornji Rižanski dolini, za Bezovico
na prisojnem pobočju in Zvroček na dnu doline, ki ga proti jugu zapirajo pobočja
Lačne, Bezoviškega Brda in Ivačevca, je razvidno, da traja sončno obsevanje v
Bezovici ob enakonočju okoli eno uro več kot pri Zvročku.
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Slika 34: Previšani horizont za Zvroček na dnu zgornje Rižanske doline

Vir: Ogrin, 1995, 74.

Slika 35: Previšani horizont za Bezovico

Vir: Ogrin, 1995, 75.

Ob zimskem obratu ima Bezovica približno 2,5 ure več obsevanja, ob poletnem
obratu pa je razlika najmanjša in znaša okoli 45 minut.
Kakšne relativne razlike med letnim globalnim in kvaziglobalnim obsevom
nastanejo v desetletnem obdobju 1994–2003, prikazuje slika 36.
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Slika 36: Relativna razlika letnega kvaziglobalnega obseva glede na letni globalni obsev v MOK

Vir: Kastelec et al., 2007, 78 (za MOK priredila Žmauc).

· Največja negativna razlika (med -30 in -33 %) je na območjih, ki so dolgo
časa v senci, to je v ozkih ali globokih dolinah Pinjevca-Rokave med
Župančiči in Laborjem, v bližini Škrljevca (severno pobočje Glema), Dol pri
Hrastovljah, severno območje med Topolovcem in Žrnjovcem. Površinsko
gledano je teh območij zelo malo 0,33 km2 oziroma le 0,11 % MOK.
· Območja globalnega obseva, zmanjšana v povprečju med -10 in -29 %, so na
strmih severnih pobočjih: pas od Olma, Gažona, Šmarij do Marezig in Sv.
Antona, kjer se priključijo SZ-JV slemenitvi, od Tinjana preko Kubeda do
Velikega Gažona. Prav tako spada v ta razred tudi dolina Dragonje in njeni
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pritoki ter skrajni jugovzhodni del Drage, ki je začetek hrvaške Čičarije.
Takšna območja skupno zavzemajo 45,51 km2 oziroma 14,59 % MOK.
· Od -9 do -2 % zmanjšano obsevanje je na 90,36 km2 obsežnem območju
oziroma 28,98 % MOK.
· Razlika je minimalna (od -1 do 2 %) na ravnih območjih, ki so občasno v
senci: Debeli rtič, mestno jedro Koper, Koprska Bonifika, Vanganelsko polje,
spodnja dela dolin Rižane, Dragonje, na vzhodu velik del kraške planote z
Malim krasom, do Podgorij ter južno od tod območje Ravnega krasa in
Gračiška vala. Območje obsega 107,07 km2 oziroma 34,34 % MOK.
· Tam, kjer je razlika izrazito pozitivna (od 1 do 12 %), so običajno južna
pobočja, ki so le redko v senci oziroma dobijo v določenem delu leta celo več
sončnega obsevanja. Skupno zavzemajo 61,23 km2 oziroma 19,64 % MOK.
Zaradi razpršenosti jih je težko prostorsko opredeliti, večja sklenjena
območja pa so na Miljskem polotoku, nad dolino Dragonje in pritoka
Pinjevec ter Pasjak, Pregaska planota, južni del Podgorskega krasa, del
Zgornjega in Spodnjega krasa (med Ospom in Kastelcem).
Iz zgoraj predstavljenega lahko zaključimo, da so območja, kjer je razlika med
kvaziglobalnim in globalnim obsevom pozitivna, najbolj primerna za izkoriščanje
sončne energije, saj je na teh območjih vpliv senc majhen.
Pri načrtovanju rabe sončne energije pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da na
mikronivoju skrajšujejo trajanje obsevanja in s tem zmanjšujejo količino prejete
energije tudi rastlinstvo in visoke stavbe, zlasti v gosto pozidanih naseljih in strnjeno
pozidanih zgodovinskih mestnih jedrih, npr. Kopra. Kot pomoč pri izdelavi
prostorskih načrtov in umeščanju sončnih elektrarn v prostor je poleg vsega
navedenega v predhodnih poglavjih pomembno tudi prikazano na spodnji sliki 37, ki
prikazuje optimalne orientacije sprejemnih ploskev. S simulacijo sončnih obsevov na
različno orientiranih ploskvah določimo za sprejemno ploskev najugodnejši naklon
in azimut, ki omogočata največji izkoristek osončenosti. Na grafih so na abscisni (x)
osi naneseni azimuti in na ordinati (y) nakloni; barva predstavlja relativno
spremembo glede na globalni obsev pri izbrani orientaciji ploskve. Grafi so izdelani
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za leto in za tri izbrane mesece (december, marec in junij), ki največ povedo o
relativnih spremembah sončnega obseva poljubno orientiranih ploskev tekom leta.
Izdelani so s pomočjo programa Meteonorm, v katerem so bili obdelani urni podatki
o globalnem obsevanju, razdeljeni na direktni in difuzni del (Povzeto po Kastelec et
al., 2007).
Slika 37: Relativna sprememba obseva različno nagnjenih in orientiranih sprejemnih ploskev
glede na globalni obsev za december, marec, junij in za leto v okolici meteorološke postaje
Portorož

Vir: Kastelec et al., 2007, 89 .
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Tabela 18 prikazuje za koliko je v posameznem mesecu in za vse leto nagnjena
in kam je orientirana tista površina (v Portorožu), ki v primerjavi z vodoravno
površino prejme največ sončnega obseva H, ter kolikšen ja ta obsev v primerjavi z
globalnim obsevom vodoravne površine Hg.
Tabela 18: Smeri, nakloni, letni in mesečni obsevi tistih površin, za katere so dnevni obsevi
največji, in povečanje dnevnih obsevov glede na globalni dnevni obsev vodoravne površine za
Portorož za vse leto in po mesecih.

Portorož smer naklon
leto
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

185
182
183
184
184
186
189
189
186
185
182
183
181

31
66
57
41
23
11
5
10
21
37
51
62
68

letni in mesečni obsev H povečanje glede na Hg za
(kWh/m2)
vodoravno površino (%)
1558,3
10,3
76,6
86,9
93,6
52,1
132,5
20,2
147,5
5
188
1,1
202,7
0,3
213,8
1,1
182,2
4,4
146,7
16,1
108,7
34
71,9
63,6
69
105,4

Vir: Rakovec, Zakšek, 2008a, 95.

Primerjava med celoletnimi obsevi vodoravnih površin in površin, ki so
najugodneje nagnjene ter orientirane, pokaže, da so velika povečanja obsevov
možna, kadar je razmerje med difuzno in direktno osončenostjo majhno. V tem
primeru so najugodnejši večji nagibi, kajti k celotni osončenosti prispeva več
direktna osončenost in difuzna osončenost s tal (sploh kadar je odbojnost površja
visoka), difuzna osončenost z neba pa manjši delež. Ker je delež med difuzno in
direktno osončenostjo majhen predvsem v visokogorju (zaradi manjše optične mase),
so najugodnejši nagibi tudi odvisni od nadmorske višine ̽ na Kredarici znaša
najugodnejši naklon za obdobje vsega leta kar 44°, kar je veliko v primerjavi s
Portorožem (31°). Primerjava najugodnejših nagibov po mesecih pričakovano
pokaže, da površine z velikimi nagibi prejmejo v zimskem času precej več obseva
kot vodoravne površine, kajti takrat je Sonce večinoma blizu juga in nizko nad
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obzorjem. Po drugi strani pa je Sonce poleti v jutranjih (vzhajanje) in večernih
(zahajanje) urah tudi na severni nebesni polobli, zato so veliki nagibi v katerokoli
smer vzrok za izgubo v obsevu, saj se nagnjena površina del dneva nahaja v senci
(npr. proti jugu nagnjen sprejemnik sončne energije je v jutranjih in večernih urah v
senci). To je lepo vidno na junijskem grafu na sliki 37 in v tabeli 18 za poletne
mesece, kjer so povečanja obseva D H izredno majhna. Zaradi tako minimalnega
najugodnejšega naklona poleti orientacija skoraj izgubi pomen. Od meseca v letu so
odvisne tudi najugodnejše orientacije. Glede na to, da je Sonce pozimi vedno dokaj
blizu juga, je takrat najugodnejša orientacija praviloma jug. Poleti je razpon
najugodnejših orientacij večji in je odvisen od lokalnih podnebnih razmer. V
območjih, kjer je pogosta popoldanska konvektivna oblačnost (npr. v hribovitem
svetu je take oblačnosti več kot nad ravninami), je lahko včasih najbolj obsijana tudi
ploskev, ki je orientirana tudi več stopinj proti vzhodu (Rakovec, Zakšek, 2008b, 66–
69).
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6. KVAZIGLOBALNO OBSEVANJE POVRŠJA V MOK
GLEDE NA RAZLIKE V NADMORSKI VIŠINI,
NAKLONU IN ORIENTIRANOSTI POBOČIJ GLEDE
NA POSAMEZNE LETNE ČASE IN DESETLETNO
POVPREČJE (1994–2003)

Prejeto energijo kvaziglobalnega sončnega obsevanja v posameznih letnih
časih in na letni ravni (Kastelec et al., 2007) smo analizirali skupaj s topografskimi
dejavniki, kot so nadmorska višina, naklon in usmeritev. V ta namen so bile izdelane
dodatne tabele in karte, v katerih so podani deleži površja MOK kot rezultat analize
kvaziglobalnega obsevanja in izbrane lastnosti reliefa.

6.1

Odvisnost prejema količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja od
nadmorske višine v posameznih letnih časih

Deleže površja MOK glede na prejem količine kvaziglobalne osončenosti po
posameznih letnih časih prikazuje tabela 19.
Tabela 19: Kvaziglobalno sončno obsevanje po posameznih letnih časih po površinskih deležih
MOK

zima
MJ/m2
190–350
350–400
400–450
450–490
490–500
500–700
700–750
750–800
800–840

%
10,82
9,73
12,66
16,32
5,76
43,47
0,99
0,23
0,03

jesen
MJ/m2
490–500
500–700
700–750
750–800
800–840
840–850
850–1080
1080–1140

%
0,001
7,80
9,31
15,68
17,92
4,57
44,61
0,10

pomlad
MJ/m2
1080–1140
1140–1250
1250–1300
1300–1350
1350–1400
1400–1570
1570–1650
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%
0,12
2,00
2,49
5,94
12,86
73,07
3,51

poletje
MJ/m2
1570–1650
1650–1700
1700–1750
1750–1800
1800–1850
1850–2110

%
0,13
0,35
0,85
3,12
6,68
88,88

Za

boljšo

preglednost

in

primerljivost

med

posameznimi

razredi

kvaziglobalnega sončnega obsevanja in letnimi časi, smo prve in zadnje razrede
kvaziglobalnega obsevanja razčlenili. Čeprav je za izkoristek sončne energije
pomembna vsakršna obsijana površina, smo predstavili po posameznih letnih časih le
tiste razrede, ki zavzemajo največje površinske deleže MOK.
Pozimi je s prejemom sončne energije od 500 do 700 MJ/m2 obsijana skoraj
polovica MOK (43,47 %), v jeseni prejme 44,61 % MOK od 850 do 1080 MJ/m2, v
toplejših letnih časih pa prejme več kot polovica območij višje vrednosti sončne
energije. Pomladi prejme tako od 1400 do 1570 MJ/m2 kar 73,07 %, poleti pa skoraj
89 % površja MOK od 1850 do 2110 MJ/m2.
Od 73,07 % površja MOK, ki spomladi prejme od 1400 do 1570 MJ/m2, je
največji delež (17,13 %) na nadmorski višini od 0 do 99 m. Kot območja, ki prejmejo
enako količino kvaziglobalnega sončnega obsevanja, lahko izpostavimo še območja,
ki zavzemajo deleže okoli 12 % MOK, in so razporejena v štiri višinske razrede do
nadmorske višine 499 m. Sicer prejmejo najbolj obsijana območja za 80 MJ/m2 več
kvaziglobalnega sončnega obsevanja kot najobsežnejša, vendar so ta zastopana le v
3,5 % površja MOK.
Tabela 20: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja spomladi glede
na nadmorske višine (m), podane v površinskih deležih (%)

nadmorska višina (m)

pomlad

600–699

700–799

800–899

900–999

1000–1099

0,00 0,02 0,07 0,03 0,00
0,02 0,37 0,80 0,39 0,04
0,11 0,75 0,76 0,40 0,13
0,56 1,58 1,41 0,92 0,60
1,90 3,02 2,62 2,10 1,44
17,13 12,82 11,19 12,14 12,65
0,43 1,33 1,34 0,37 0,03

500–599

400–499

300–399

200–299

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63
0,00

100–199

0,12
2,00
2,49
5,94
12,86
73,07
3,51

0–99

1080–1140
1140–1250
1250–1300
1300–1350
1350–1400
1400–1570
1570–1650

-3–0

kvaziglobalno
sončno obsevanje
%
MJ/m2

0,00
0,10
0,06
0,32
0,48
2,05
0,00

0,00
0,11
0,07
0,13
0,21
1,09
0,00

0,00
0,14
0,09
0,16
0,41
1,46
0,00

0,00
0,03
0,07
0,16
0,46
1,02
0,00

0,00
0,00
0,03
0,06
0,15
0,45
0,00

0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00

Poleti prejme 88,88 % površja občine od 1850 do 2110 MJ/m2. Prav toliko
kvaziglobalnega obsevanja prejme največje območje (20,01 %) na nadmorski višini
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od 0 do 99 m, s površinskimi deleži od 14 do 19 % pa lahko izpostavimo tudi
nadmorske višine do 499 m, ki so razporejene v štiri višinske razrede. Z izjemo
nadmorskih višin od 500 do 599 m so ostali razredi kvaziglobalnega sončnega
obsevanja zastopani z manj kot 1 % MOK po razredih nadmorskih višin.
Tabela 21: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja poleti glede na
nadmorske višine (m), podane v površinskih deležih (%)
nadmorska višina (m)

poletje
200–299

300–399

400–499

500–599

600–699

700–799

800–899

900–999

1000–1099

0,00
0,02
0,11
0,63 20,01

100–199

0,13
0,35
0,85
3,12
6,68
88,88

0–99

1570–1650
1650–1700
1700–1750
1750–1800
1800–1850
1850–2110

-3–0

kvaziglobalno sončno
obsevanje
MJ/m2
%

0,00
0,02
0,11
0,21
0,66
18,89

0,04
0,05
0,22
0,46
0,93
16,50

0,02
0,06
0,10
0,21
0,62
15,34

0,00
0,00
0,02
0,11
0,34
14,43

0,00
0,02
0,09
0,16
0,84
1,89

0,04
0,04
0,04
0,13
0,82
0,55

0,02
0,12
0,07
0,46
1,45
0,13

0,00
0,04
0,15
0,88
0,65
0,02

0,00
0,00
0,05
0,43
0,22
0,00

0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00

V jeseni je najbolj obsijano območje spet najobsežnejše do nadmorske višine
99 m (enako kot pomladi in poleti), pripada mu 11,17 % MOK, in prejme od 850 do
1080 MJ/m2 kvaziglobalnega obseva. Sicer 44,61 % MOK prejme prav toliko
kvaziglobalnega sončnega obsevanja in je razvidno, da je bolj enakomerno
razporejeno med štiri razrede nadmorskih višin do 399 m, v višinskem pasu od 400
do 499 m pa je delež površin s kvaziglobalnim sončnim obsevanjem od 850 do 1080
MJ/m2 že polovico manjši.
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Tabela 22: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja jeseni glede na
nadmorske višine (m), podane v površinskih deležih (%)

nadmorska višina (m)

jesen
100–199

200–299

300–399

400–499

500–599

600–699

700–799

800–899

900–999

1000–1099

0,00
7,80
9,31
15,68
17,92
4,57
44,61
0,10

0–99

490–500
500–700
700–750
750–800
800–840
840–850
850–1080
1080–1140

-3–0

kvaziglobalno
sončno obsevanje
%
MJ/m2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,57
0,00

0,00
0,43
1,44
2,90
3,30
0,84
11,17
0,00

0,00
2,33
2,30
3,25
2,28
0,54
9,16
0,04

0,003
2,48
2,16
2,14
2,38
0,51
8,47
0,06

0,00
1,26
1,52
2,54
2,71
0,57
7,76
0,00

0,00
0,40
0,82
2,78
4,26
1,38
5,25
0,00

0,00
0,19
0,34
0,74
1,01
0,14
0,58
0,00

0,00
0,20
0,18
0,17
0,48
0,14
0,44
0,00

0,00
0,26
0,18
0,45
0,68
0,17
0,51
0,00

0,00
0,12
0,23
0,44
0,44
0,17
0,33
0,00

0,00
0,05
0,09
0,16
0,23
0,04
0,13
0,00

0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Glede na nadmorsko višino prejme pozimi največji delež (8,12 %) MOK na
nadmorski višini med 100 in 199 m, od 500 do 700 MJ/m2 kvaziglobalne sončne
energije, sicer pa temu razredu pripada 43,47 % MOK. Torej je obsijanost nekoliko
višje ležečih območij boljša v primerjavi s tistimi do 99 m nadmorske višine, deleži
treh višinskih razredov od 200 do 499 m pa so še bolj enakomerno zastopani kot v
ostalih letnih časih. Območij, ki prejmejo od 700 do 840 MJ/m2, je le 1,25 % MOK.
Tabela 23: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja pozimi glede na
nadmorske višine (m), podane v površinskih deležih (%)

nadmorska višina (m)

zima
100–199

200–299

300–399

400–499

500–599

600–699

700–799

800–899

900–999

1000–1099

10,82
9,73
12,66
16,32
5,76
43,47
0,99
0,23
0,03

0–99

190–350
350–400
400–450
450–490
490–500
500–700
700–750
750–800
800–840

-3–0

kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%

0,00
0,00
0,00
0,59
0,03
0,01
0,00
0,00
0,00

1,10
2,15
3,69
5,85
1,04
6,32
0,00
0,00
0,00

3,31
2,69
2,71
2,16
0,62
8,12
0,23
0,03
0,02

3,32
1,93
1,93
2,03
0,61
7,97
0,28
0,11
0,01

1,84
1,61
1,82
1,97
0,98
7,80
0,26
0,07
0,00

0,50
0,72
1,74
2,57
2,03
7,28
0,06
0,01
0,00

0,18
0,23
0,25
0,50
0,21
1,58
0,05
0,00
0,00

0,16
0,07
0,12
0,10
0,04
1,08
0,04
0,00
0,00

0,23
0,10
0,14
0,15
0,09
1,51
0,04
0,00
0,00

0,09
0,12
0,13
0,16
0,04
1,14
0,02
0,00
0,00

0,04
0,04
0,06
0,09
0,02
0,46
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
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6.2

Odvisnost količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja od naklona v
posameznih letnih časih

Spomladi je od 73,07 % MOK, ki prejme v desetletnem povprečju od 1400 do
1570 MJ/m2 kvaziglobalne sončne energije in od tega skoraj 20 % z naklonom od 5
do 9°. Sledijo pobočja še z manjšim naklonom, z večanjem naklonov nad 9° pa se
deleži površja hitro zmanjšujejo.
Tabela 24: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja spomladi glede
na naklon (°), podane v površinskih deležih (%)

naklon (°)
20–24

25–29

30–36

37–44

45–80

0,00 0,00 0,00
0,01 0,01 0,12
0,02 0,13 0,33
0,11 0,70 1,43
0,93 2,63 3,16
17,75 19,11 13,58
0,07 0,50 0,64

15–19

10–14

5–9

0–4

pomlad
kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%
0,12
1080–1140
2,00
1140–1250
2,49
1250–1300
5,94
1300–1350
12,86
1350–1400
1400–1570
73,07
3,51
1570–1650

0,01
0,32
0,53
1,15
2,79
9,24
0,82

0,01
0,39
0,57
1,15
1,73
6,12
0,56

0,02
0,51
0,48
0,69
0,91
3,61
0,48

0,06
0,37
0,29
0,41
0,46
2,23
0,27

0,00
0,20
0,10
0,11
0,12
0,74
0,12

0,02
0,06
0,03
0,03
0,05
0,24
0,04

Tudi poleti prejmejo območja z naklonom od 5 do 9°, ki predstavljajo 21,43 %
MOK, največ kvaziglobalnega sončnega obsevanja, to je od 1850 do 2110 MJ/m2.
Skupno prejme toliko kvaziglobalnega sončnega obsevanja skoraj 89 % MOK, večji
deleži pa pripadajo še naklonskim razredom do 4°, od 10 do 14° ter od 15 do 19°.
Tabela 25: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja poleti glede na
naklon (°), podane v površinskih deležih (%)

naklon (°)
30–36

37–44

45–80
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25–29

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,01 0,05
0,02 0,06 0,10 0,14
0,15 0,61 0,78 0,51
0,26 0,99 1,29 1,32
18,45 21,43 16,96 13,10

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

poletje
kvaziglobalno
sončno obsevanje
%
MJ/m2
0,13
1570–1650
0,35
1650–1700
0,85
1700–1750
3,12
1750–1800
6,68
1800–1850
1850–2110 88,88

0,02
0,06
0,20
0,34
1,23
8,69

0,04
0,13
0,12
0,30
0,86
5,26

0,03
0,07
0,15
0,22
0,51
3,10

0,02
0,02
0,03
0,14
0,15
1,05

0,01
0,01
0,03
0,03
0,03
0,35

V jeseni prejme 10,36 % MOK z naklonom od 5 do 9° od 850 do 1080 MJ/m2
kvaziglobalne sončne energije, nekoliko manjši je delež pobočij z najmanjšim
naklonom, sledijo pa bolj enakomerno razporejeni deleži pobočij z večjim naklonom
do 19°.
Tabela 26: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja jeseni glede na
naklon (°), podane v površinskih deležih (%)

naklon (°)
0–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

30–36

37–44

45–80

jesen
kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%
0,00
490–500
7,80
500–700
9,31
700–750
15,68
750–800
17,92
800–840
4,57
840–850
850–1080 44,61
1080–1140 0,10

0,00
0,08
0,25
2,37
5,36
1,61
9,17
0,00

0,00
0,43
1,62
4,56
5,06
1,04
10,36
0,00

0,00
1,14
2,57
3,46
2,94
0,65
8,37
0,00

0,00
1,64
2,15
2,42
1,99
0,50
6,38
0,03

0,00
1,65
1,35
1,47
1,24
0,39
4,41
0,04

0,00
1,43
0,72
0,76
0,67
0,16
2,94
0,03

0,00
0,91
0,42
0,39
0,40
0,12
1,83
0,00

0,00
0,35
0,11
0,11
0,12
0,05
0,66
0,00

0,00
0,14
0,02
0,03
0,03
0,01
0,24
0,00

Tako kot v vseh letnih časih zavzemajo tudi pozimi območja z naklonom od 5
do 9° največji delež MOK v najbolj obsežnemu razredu glede na obsevanost. Skoraj
enako velik delež pripada še naklonskemu razredu od 10° do 14°. Od 500 do 700
MJ/m2 kvaziglobalne sončne energije prejme skupaj 43,47 % MOK, od tega 10,97 %
z naklonom 5–9° in 9,18 % z naklonom od 10 do 14°.
Tabela 27: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja pozimi glede na
naklon (°), podane v površinskih deležih

naklon (°)
0–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

30–36

37–44

45–80

zima
kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%
10,82
190–350
9,73
350–400
12,66
400–450
16,32
450–490
5,76
490–500
500–700
43,47
0,99
700–750
0,23
750–800
0,03
800–840

0,17
1,11
0,43
2,52
9,85
5,92
0,00
0,00
0,00

0,83
0,43
2,09
3,89
5,26
10,97
0,04
0,00
0,00

1,84
0,14
2,67
2,60
2,71
9,18
0,12
0,02
0,00

2,37
0,00
2,08
1,64
1,83
6,96
0,19
0,04
0,00

2,16
0,00
1,20
1,06
1,21
4,67
0,19
0,04
0,01

1,71
0,00
0,71
0,50
0,57
2,96
0,19
0,06
0,00

0,00
0,00
0,36
0,29
0,35
1,74
0,16
0,05
0,01

0,00
0,00
0,08
0,06
0,09
0,66
0,07
0,01
0,00

0,00
0,00
0,04
0,01
0,02
0,22
0,03
0,01
0,00
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6.3

Odvisnost količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja od usmeritve
v posameznih letnih časih

V najbolj zastopanem razredu od 1400 do 1570 MJ/m2 kvaziglobalnega
sončnega obsevanja so pomladi s 14,10 % najbolj zastopana jugozahodno usmerjena
pobočja. Severna po pričakovanju predstavljajo najmanjši delež v tem razredu. Od
1400 do 1570 MJ/m2 dobijo še obsežni deleži površja usmerjeni proti jugu in
jugozahodu. Je pa drugače pri razredih z manjšim prejemom energije med 1080
MJ/m2 in 1400 MJ/m2, kjer zavzemajo največje površinske deleže prav severno
usmerjena območja.
Tabela 28: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja spomladi glede
na ekspozicijo, podane v površinskih deležih (%)

pomlad
kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%
0,12
1080–1140
2,00
1140–1250
2,49
1250–1300
5,94
1300–1350
12,86
1350–1400
1400–1570
73,07
3,51
1570–1650

usmeritev
flat

N

NE

0,01
0,01
0,03
0,10
1,80

0,05
0,88
1,01
2,02
3,40
4,81

0,04
0,61
0,75
1,62
2,80
5,55
0,01

E

0,04
0,06
0,34
1,14
7,41
0,06

SE

0,02
0,13
8,49
0,75

S

SW

W

0,003
0,05
0,01 0,11
0,01 0,05 0,39
0,13 0,32 1,92
12,49 14,10 11,85
1,99 0,64 0,05

NW
0,03
0,41
0,52
1,44
2,85
6,13
0,00

Poleti so najbolj obsijana južno usmerjena pobočja, ki s 14 % površja MOK
prejmejo od 1850 do 2110 MJ/m2. Po deležih sledijo severozahodna in zahodna
pobočja. Od 1800 do 1850 MJ/m2 prejme skupaj le dobrih 6 % MOK, največji delež
(1,48 %) pa pripada jugozahodno usmerjenim pobočjem. Najmanj, to je od 1570 do
1750 MJ/m2 kvaziglobalnega sončnega obsevanja, dobijo severovzhodno usmerjena
pobočja.
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Tabela 29: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja poleti glede na
ekspozicijo, podane v površinskih deležih (%)

poletje
kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%
0,13
1570–1650
0,35
1650–1700
0,85
1700–1750
3,12
1750–1800
6,68
1800–1850
1850–2110
88,88

usmeritev
flat

N

0,02
0,04
0,003 0,30
0,01 0,63
0,02 1,07
1,90 10,11

NE

E

SE

0,11
0,25
0,33
0,61
1,08
9,00

0,003
0,04
0,22
0,31
8,48

0,00
0,08
0,15
9,16

S

SW

W

NW

0,003 0,04
0,01 0,01 0,03 0,13
0,19 0,47 0,46 0,43
0,40 1,48 1,36 0,76
14,03 13,17 12,52 10,01

Jeseni je kvaziglobalno sončno obsevanje najobsežnejše v razredu od 850 do
1080 MJ/m2 in zavzema 44,61 % MOK, od tega je 12,57 % južnih pobočij. Območja,
ki v večjem obsegu prejmejo več kot 750 MJ/m2, so še zahodno ali severozahodno
usmerjena, njihove površine pa v povprečju zavzemajo 4 % MOK. Severna območja
zavzemajo največje površine v razredih z najmanjšo količino kvaziglobalnega
obsevanja od 500 do 750 MJ/m2.
Tabela 30: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja jeseni glede na
ekspozicijo, podane v površinskih deležih (%)

jesen
kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%
490–500 0,003
500–700 7,80
700–750 9,31
750–800 15,68
800–840 17,92
840–850 4,57
850–1080 44,61
1080–1140 0,10

usmeritev
flat

0,04
0,06
0,16
0,26
0,14
1,29

N

NE

3,43
2,97
3,13
1,66
0,25
0,74

0,003
1,87
2,27
3,07
2,29
0,44
1,44

E

SE

S

SW

W

NW

0,19
0,44
1,48
2,22
0,59
4,13
0,01

0,01
0,02
0,32
0,97
0,38
7,68
0,05

0,01
0,04
0,29
1,18
0,47
12,57
0,10

0,02
0,11
0,70
2,50
0,99
10,80
0,003

0,33
0,88
3,05
4,56
1,01
4,55

1,89
2,47
3,38
2,17
0,29
1,18

Kvaziglobalno sončno obsevanje je v razponu od 500 do 700 MJ/m2 pozimi
zastopano skoraj na polovici ozemlja MOK (43,47 %), od tega odpade 11,98 % na
jugozahodno usmerjena pobočja in skoraj enako na južno usmerjena. Od 450 do 500
MJ/m2 prejmejo z največjim deležem (4,38 %) zahodno usmerjena pobočja MOK,
severna pobočja pa kot vedno z večjim deležem prejmejo manjše količine sončnega
obsevanja v razredih od 190 do 450 MJ/m2.
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Tabela 31: Razporeditve količine (MJ/m2) kvaziglobalnega sončnega obsevanja pozimi glede na
ekspozicijo, podane v površinskih deležih (%)

zima
kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%
10,82
190–350
9,73
350–400
12,66
400–450
16,32
450–490
5,76
490–500
500–700
43,47
0,99
700–750
0,23
750–800
0,03
800–840

usmeritev
flat

N

NE

E

SE

0,05
0,08
0,17
1,38
0,12
0,14

4,54
2,96
2,41
1,33
0,37
0,57

3,21
2,41
2,39
1,93
0,54
0,89

0,47
0,93
1,75
2,18
0,87
2,85

0,03
0,07
0,45
1,19
0,79
6,73
0,09
0,03
0,01

S

SW

0,02 0,02
0,06 0,11
0,27 0,41
1,10 1,46
0,76 0,70
11,74 11,98
0,51 0,37
0,14 0,06
0,02

W

NW

0,35
0,69
1,72
3,30
1,08
7,21
0,02

2,07
2,35
3,00
2,32
0,48
1,16

Če povzamemo rezultate po posameznih letnih časih: Spomladi prejme največ
(73,07 %) površja MOK od 1400 do 1570 MJ/m2 kvaziglobalnega sončnega
obsevanja. Od tega imajo največje deleže površja do višin 99 m (17,13 %), od 5° do
9° (19,11 %) in jugozahodno usmerjena pobočja (14,10 %). Poleti prejme največ
kvaziglobalne sončne energije (1850–2110 MJ/m2) 88,88 % površja MOK. Od tega
je 20,01 % do višine 99 m, 21,43 % z naklonom od 5° do 9° in najugodnejša južno
usmerjena pobočja s 14,03 % MOK.
Jeseni prejeme 44,61 % MOK od 850 do 1080 MJ/m2. Tudi tukaj se najbolj obsijana
območja nahajajo do 99 m (11,17 %) z majhnim naklonom od 5° do 9° (10,36 %) in
južno usmeritvijo (12,57 %). Pozimi prejme 43,17 % območja MOK od 500 do 700
MJ/m2. Območja, ki so najbolj obsijana, se nahajajo v višinskem pasu med 100 in
199 m (8,12 %), z naklonom 5 do 9° (10,97 %) in jugozahodno usmeritvijo (11,98
%).
Za pomlad, poletje in jesen so najugodnejša območja do 99 m višin, pozimi je
to višinski pas od 100 do 199 m. Za vse letne čase so najugodnejši nakloni od 5 do 9°
in usmerjenost površja med jugom (poleti in jeseni) in jugozahodom (pozimi in
spomladi).
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6.4

Desetletno (1994–2003) povprečje letnega kvaziglobalnega sončnega obseva
glede na razlike v nadmorski višini

Analiza podatkov o prejeti količini kvaziglobalnega sončnega obsevanja glede
na nadmorsko višino površja v občini je pokazala, da se z nadmorsko višino
zmanjšuje delež površja, ki prejme največ kvaziglobalne sočne energije (4800–5501
MJ/m2). Toliko je prejme 33,35 % MOK. Nadmorske višine do 100 m zavzemajo v
MOK skoraj 23 % in od tega prejmejo od 4800 do 5501 MJ/m2 kvaziglobalne sončne
energije 8,83 %. Še natančnejše analize nam pokažejo, da je največja (5501 MJ/m2)
desetletna povprečna kvaziglobalna sončna energija na voljo v razredu od 100 do
199 m nadmorske višine, z obsegom 0,25 km2 na skrajnem jugozahodu v Krkavčah,
na cca 180 m.n.m. Razred največje (4800–5501 MJ/m2) kvaziglobalne sončne
energije je z največjimi deleži površja MOK (okoli 6 %) zastopan vse do 400 m,
potem se deleži zmanjšajo pod 1 %.
Tabela 32: Površinski deleži MOK z odvisnostjo prejema kvaziglobalnega obsevanja od
nadmorske višine

nadmorska višina (m)
500–599

600–699

700–799

800–899

900–999

1000–1099

MIN

400–499

MAX

300–399

VSOTA

1,44
3,50
6,05
11,19
7,99
10,68
23,57
33,35

200–299

3100–3700
3700–4000
4000–4200
4200–4400
4400–4500
4500–4600
4600–4800
4800–5501

100–199

%

0–99

MJ/m2

-3–0

kvaziglobalno
sončno obsevanje

0,01
0,18
0,79
1,99
1,37
1,56
0,06
0,53
6,49
1,99
0,01

0,30
1,10
1,77
2,85
1,65
1,60
4,85
8,83
22,95
8,83
0,30

0,65
1,09
1,45
2,43
1,31
1,45
3,44
6,82
18,62
6,82
0,65

0,27
0,53
0,90
1,71
1,31
1,49
3,10
6,70
16,02
6,70
0,27

0,01
0,15
0,45
0,98
1,32
2,62
3,69
6,25
15,47
6,25
0,01

0,04
0,12
0,28
0,35
0,42
0,80
5,54
3,76
11,30
5,54
0,04

0,06
0,09
0,13
0,20
0,07
0,29
0,76
0,19
1,79
0,76
0,06

0,08
0,13
0,13
0,26
0,18
0,40
0,61
0,11
1,89
0,61
0,08

0,01
0,09
0,11
0,30
0,28
0,32
0,74
0,07
1,90
0,74
0,01

0,00
0,04
0,06
0,10
0,08
0,14
0,54
0,05
1,01
0,54
0,00

0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,25
0,04
0,30
0,25
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,01
0,00
0,06
0,06
0,01

Po posameznih razredih kvaziglobalnega sončnega obsevanja od 3100 do 4600
2

MJ/m so največje površine zastopane nekje do 399 m, prevladujejo pa tiste do 99 m.
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Od nadmorske višine 599 m višje so območja v vseh razredih kvaziglobalnega
sončnega obsevanja majhna (v povprečju zavzemajo 0,15 %), neposeljena in dobijo
manj energije, tako da z vidika rabe sončne energije niso pomembna in v grafu (slika
38) niso prikazani.
Slika 38: Površinski deleži MOK glede prejema kvaziglobalne sončne energije po posameznih
višinskih pasovih za obdobje 1994–2003

površinski deleži (%) v MOK

20
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3700-4000
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3100-3700

0

nadmorska višina (m)

6.5

Desetletno (1994–2003) povprečje letnega kvaziglobalnega sončnega obseva
glede na razlike v naklonu

V vseh razredih naklonov, se pravi od 0° do 80°, so zastopana območja z
največjim prejemom sončne energije od 4800 do 5501 MJ/m2 tudi najobsežnejša, kar
bi lahko razumeli kot da naklon nima nobenega vpliva. Vendar pa tudi tukaj, enako
kot pri nadmorski višini, z naklonom upada delež površin, ki prejmejo največ
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energije, kar je posledica tega, da so deleži površja z velikimi nakloni v MOK
manjši. Prevladuje naklon med 5° in 9° z 22,88 % MOK in od tega je 8,53 %
površja, ki prejme tudi največ energije (od 4800 do 5501 MJ/m2). Oranžno obarvana
polja v tabeli prikazujejo, da z upadanjem naklona od 29° do območij brez naklona
naraščajo deleži površin in prav tako vrednosti kvaziglobalnega obsevanja.
Najmanjše območje, veliko komaj 0,003 km2, prejme tudi najmanj energije 3100–
3700 MJ/m2 in ima najmanjši naklon 0°–4°.
Tabela 33: Površinski deleži MOK z odvisnostjo prejema kvaziglobalnega obsevanja od naklona

25–29

30–36

37–44

45–80

0,01 0,05
0,15 0,39
0,62 1,36
2,27 2,88
2,05 1,79
2,99 2,04
6,26 3,94
8,53 6,46
22,88 18,92
8,53 6,46
0,01 0,05

20–24

0,003
0,05
0,11
0,70
1,22
2,49
6,57
7,20
18,34
7,20
0,00

15–19

3100–3700 1,44
3700–4000 3,50
4000–4200 6,05
4200–4400 11,19
4400–4500 7,99
4500–4600 10,68
4600–4800 23,57
4800–5501 33,35
VSOTA
MAX.
MIN.

10–14

%

5–9

MJ/m2

naklon
0–4

kvaziglobalno
sončno obsevanje

0,19
0,68
1,47
2,23
1,32
1,35
2,99
4,42
14,64
4,42
0,19

0,27
0,81
1,19
1,59
0,85
0,91
1,88
2,97
10,47
2,97
0,27

0,36
0,69
0,68
0,89
0,40
0,52
1,07
1,94
6,54
1,94
0,36

0,33
0,49
0,45
0,48
0,25
0,26
0,64
1,24
4,13
1,24
0,25

0,15
0,20
0,15
0,12
0,08
0,10
0,17
0,43
1,41
0,43
0,08

0,08
0,04
0,02
0,03
0,02
0,02
0,06
0,17
0,44
0,17
0,02

Od naklona 25° so območja v vseh razredih kvaziglobalnega sončnega
obsevanja majhna (v povprečju zavzemajo 0,39 %) in dobijo manj energije. Ker je za
poselitev in moderno kmetijstvo primeren naklon do 12°, lahko sklepamo, da so tudi
ta območja nad 25° redko poseljena, tako da z vidika rabe sončne energije niso
pomembna in v grafu (slika 39) niso prikazani.
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Slika 39: Površinski deleži MOK glede prejema kvaziglobalne sončne energije po posameznih
naklonskih pasovih za obdobje 1994–2003

6.6

Desetletno (1994–2003) povprečje letnega kvaziglobalnega sončnega obseva
glede na razlike v usmeritvi

Glede na usmeritev zavzemajo največjo površino v MOK (15,08 %)
jugozahodno usmerjena območja. Največ kvaziglobalnega sončnega obsevanja, to je
od 4800 do 5501 MJ/m2, prejme 10,83 % južno usmerjenega območja MOK.
Jugozahodnih območij z enakim prejemom kvaziglobalnega obsevanja je za 2 %
manj, vendar še vedno več kot jugovzhodnih (5,92 % MOK). Če se oddaljujemo od
"idealnega juga" tako proti vzhodu kot zahodu, se deleži površin zmanjšujejo, prav
tako pa prejem količine kvaziglobalnega sončnega obsevanja. Zahodna območja
prejmejo (4,27 % MOK) od 4400 do 4600 MJ/m2, medtem ko prejmejo vzhodna
območja toliko energije skoraj na polovico manjšem območju (2,14 %).
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Tabela 34: Površinski deleži MOK z odvisnostjo prejema kvaziglobalnega obsevanja od
usmeritve

kvaziglobalno
sončno obsevanje
MJ/m2
%
3100–3700 1,44
3700–4000 3,50
4000–4200 6,05
4200–4400 11,19
4400–4500 7,99
4500–4600 10,68
4600–4800 23,57
4800–5501 33,35
VSOTA
MAX.
MIN.

usmeritev
flat

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

0,01
0,01
0,03
0,08
0,11
0,11
0,42
1,05
1,82
1,05
0,01

0,63
1,42
2,18
3,02
1,45
1,31
1,73
0,53
12,27
3,02
0,53

0,45
1,02
1,66
2,40
1,34
1,46
2,00
0,77
11,09
2,40
0,45

0,04
0,18
0,39
1,11
0,93
1,21
2,77
2,30
8,93
2,77
0,04

0,01
0,04
0,20
0,27
0,63
2,17
5,92
9,23
5,92
0,01

0,02
0,02
0,12
0,25
0,46
2,34
10,83
14,03
10,83
0,02

0,01
0,05
0,29
0,51
1,37
4,82
8,03
15,08
8,03
0,01

0,04
0,13
0,39
1,56
1,68
2,59
4,55
3,07
14,00
4,55
0,04

0,28
0,71
0,01
2,42
1,44
1,53
2,74
0,82
9,94
2,74
0,01

Slika 40: Površinski deleži MOK glede prejema kvaziglobalne sončne energije po posameznih
usmeritvenih pasovih za obdobje 1994–2003

Rezultate, predstavljene v tabelah 32, 33 in 34 za desetletno obdobje, prikazuje
tudi spodnja karta. Oranžna barva označuje območja prekrivanja med največjim
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prejemom kvaziglobalne sončne energije (od 4800 do 5501 MJ/m2), nadmorsko
višino od 0 do 99 m; naklonom od 5° do 9° in južno usmerjenostjo, ki jih v
nadaljevanju imenujemo kot najugodnejša območja. Delež le-teh predstavlja 28,19
% MOK.
Slika 41: Površine MOK z odvisnostjo prejema kvaziglobalnega obsevanja od usmeritve,
naklona in nadmorske višine

Občina Koper ima 46.700 prebivalcev v 104 naseljih, kar pomeni povprečno
gostoto naseljenosti 150 ljudi na kvadratni kilometer. Značilnost občine je močno
razvit priobalni pas, ki je zožen na ožji pas ob naselju Koper (25.300 prebivalcev) ter
zaledje, ki se globoko zajeda v notranjost Istre, za katerega je značilno veliko število
majhnih naselij. V zaledju je še vedno prisotna depopulacija in deagrarizacija
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območja z nizko oskrbo ter slabšo komunalno in prometno urejenostjo, vendar se
stanje posebno v zadnjih letih bistveno izboljšuje. Območja za poselitev, industrijska
območja ter infrastrukturni objekti in naprave so bila v dosedanjem razvoju
usmerjena pretežno na ožji priobalni pas, ki zajema urbano območje Kopra s
primestnimi naselji (spletni vir 12, 1).
Kašna je prostorska razporeditev 22744 stavb glede na najugodnejša območja,
prikazana v predhodni karti, prikazuje tabela 35. Na najugodnejšem območju, kjer je
količina kvaziglobalnega sončnega sevanja za desetletno povprečje (1994–2003)
največja (4800–5501 MJ/m2), je 10325 stavb. Znotraj tega območja se na nadmorski
višini do 99 m nahaja 6223 stavb. Na južno eksponiranem območju MOK je 3620
stavb, na območju naklona od 5° do 9° pa 2169. Še enkrat toliko stavb (10732) se
nahaja izven najugodnejšega območja kvaziglobalnega sončnega obsevanja.
Tabela 35: Število stavb v MOK glede na najugodnejša območja, določena v predhodnem

H [MJ/m2]
4800–5501

poglavju

n. m. (m) 0–99
usmeritev 180
naklon (°) 5–9

površina MOK v območju izven območja
8,83 %
6223
16521
10,83 %
3620
19124
8,53 %
2169
20575
vsota 10325 razlika 10732

Prostorsko bolj pregledno situacijo nam prikazuje karta (slika 42). Oranžne
površine predstavljajo najugodnejša območja, rdeče in črne pa obrise stavb11. Kot
vidimo, je skoraj polovico vseh stavb (10732 stavb - črno obarvana), ki so izven
našega najugodnejšega območja, določenega na začetku podpoglavja, predvsem
poselitev KS Semedela (Markovec, Žusterna, Semedela), Vanganel, Marezige,
Bertoki, Škofije in Hribi ter skoraj vsa naselja v zaledju MOK. Ker je karta narejena
na kriteriju najugodnejšega območja, kjer se površine območja skrčijo na nižje lege,
blagi naklon in južno usmeritev, je opazno tudi manj stavb (10325 - rdeče obarvane

11

Kataster stavb je evidenca podatkov o stavbah in delih stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko

človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in
druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco (GURS).
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stavbe), ki ustrezajo temu kriteriju. Če bi za kriterij postavili samo območja, ki
prejmejo od 4800 do 5501 MJ/m2, bi bilo 11652 stavb, ki prejmejo v desetletnem
povprečju (1994–2003) največ sončne kvaziglobalne energije 4800–5501 MJ/m2.
Ker sistem poselitve temelji na načelu zgostitve okoli točk visoke dostopnosti,
urbanih in ruralnih funkcij in ker naše analize temeljijo na stanju poselitve zadnjih
let, ne pa starejših zemljevidov, ki so ohranjeni za obravnavano območje, ne moremo
govoriti o zelo visoki upoštevnosti dejavnika sončne energije pri poselitvi. Zelo
veliko stavb se namreč danes nahaja izven najugodnejših sončnih leg.
Slika 42: Stavbe na najugodnejših območjih kvaziglobalnega sončnega obsevanja
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Poleg primerjave osončenosti in poselitve je zanimiva tudi primerjava
osončenosti in rabe tal. Naklon, usmeritev, nadmorska višina in prejem sončne
energije so le nekateri dejavniki, ki vplivajo na intenzivnost izrabe tal. Obstoječe
stanje rabe tal (MKO, april 2013) na najugodnejših območjih kvaziglobalnega
sončnega obsevanja je razvidno iz naslednje karte.
Struktura rabe tal je v obravnavanem območju v primerjavi s celotno državo
precej specifična. Največje razlike so v deležu njivskih (vključno s kategorijo vrtovi)
površin in vinogradov, katerih delež v Mestni občini Koper znaša 19,3 % v Republiki
Slovenija pa 11,6 %. Bistveno višji je tudi delež pašnikov, ki znaša v Mestni občini
Koper 28,2 % v Republiki Slovenija pa 7,3 %. Po drugi strani pa je v Mestni občini
Koper zelo nizek delež gozdov, 23,7 %, v Republiki Slovenija pa znaša delež gozdov
54 % (spletni vir 12, 6).
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Slika 43: Raba tal na najugodnejših območjih kvaziglobalnega sončnega obsevanja v MOK

Po barvah iz karte12 lahko vidimo, da izstopajo rdeča (poselitev), temno zelena
(gozd) in rumena (vinogradi). Pričakovali bi, da bodo vinogradi na najugodnejših
legah osončenosti, gozd pa na najmanj.

Sintezna karta (slika 44) prikazuje poglavitni cilj diplomskega dela, to je s
pomočjo analize meteoroloških podatkov ter kartografskih prikazov reliefa in z GIS
orodji določiti najbolj primerne lokacije za izrabo sončne energije in s tem tudi
prostorske možnosti za postavitev sončnih elektrarn v MOK.

12

Šifrant rabe tal v prilogi II.1
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Karto smo izdelali na podlagi kriterijev, ki smo jih preučili v predhodnih
poglavjih in določili območja, ki odgovarjajo spodnjim kriterijem:
- z nadmorsko višino do 199 m,
- z južno usmeritvijo,
- z naklonom od 0°–12°,
- prioritetno z največjim prejemom kvaziglobalnega sončnega obsevanja (4800–5501
MJ/m2).
Za celotno MOK pa so izvzeta območja po katastru rabe tal (gozd in plantaže
gozdnega drevja, drevesa in grmičevje, voda, trstičje, ostala zamočvirjena zemljišča,
suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom in odprto zemljišče brez ali
z nepomembnim rastlinskim pokrovom).
Na podlagi zgornjih kriterijev smo dobili območje veliko 67,3 km2 ali 21,6 %
površja MOK. Na karti prevladuje temno rdeča barva (ca. 59 km2 oz. 19 % površja
MOK), ki prikazuje območja s prejemom kvaziglobalnega sončnega obsevanja
4800–5501 MJ/m2, ki so ali do nadmorske višine 199 m, ali južno usmerjena ali z
naklonom do 12°. To so območja, ki obsegajo južno orientirana pobočja med
Miljskim polotokom, spodnjo in zgornjo Rižansko dolino, Bržanijo, prisoje med
Movražem in Gračiščem, levi breg reke Bračane/Reke (naselja Trebeše, Tuljaki,
Sočerga, Olika, Pisari, Šeki, Maršiči do Mlinov ob meji s Hrvaško) ter prisojna
pobočja nad Dragonjo in Rokavo ter celoten obalni pas od Debelega rtiča do Kopra.
Drugače obarvana območja imajo prav tako ali naklon do 12°, ali južno usmeritev ali
pa se nahajajo na nadmorski višini do 199 m, vendar prejmejo različno, vsekakor pa
manjšo količino kvaziglobalnega sončnega obsevanja (3701–4800 MJ/m2).
Najmanj energije prejmejo rumeno in oranžno obarvana območja: dolina
Ospa, v zgornji Rižanski dolini, ob Dragonji, Rokavi/Pinjevcu in Bračani/Reki pod
Pregarsko planoto, Movraška vala, pobočja med Žusterno, Olmom, Šalaro,
Bošamarinom in Vanganelom. S prejemom 4600–4800 MJ/m2 kvaziglobalnega
sončnega obsevanja so zastopana območja med Škocjanom, Tribanom in Pradami ter
se nadaljujejo v smeri Bertokov in Pobegov proti Škofijam in Plavju, Hrvatinom in
Debelemu rtiču.
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Ker smo želeli prikazati le območja, primerna za poselitev in/ali kmetijstvo
(kjer je izraba sončne energije smotrna), so iz prikazanega izvzeta vsa območja, ki so
po katastru rabe tal, na podlagi podatkov za maj 2013, določena kot vode, trstičje ali
ostalo zamočvirjeno zemljišče, gozd in plantaže gozdnega drevja ter suho, odprto
zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom in odprto zemljišče brez ali z
nepomembnim rastlinskim pokrovom. Vsekakor je pri načrtovanju rabe sončne
energije potrebno upoštevati tudi prostorske plane MOK. Potrebno je poudariti, da so
prikazana dobra območja, ne pa najboljša, ker je le-teh, ki bi imela hkrati največji
prejem kvaziglobalnega sončnega obsevanja, naklon do 12º, bila južno usmerjena in
do nadmorske višine 199 m, minimalno.
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Slika 44: Najbolj primerne lokacije za izrabo sončne energije v naseljih MOK glede na upoštevano reliefno razgibanost
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7. ZAKLJUČEK
V zadnjem času se energija Sonca omenja predvsem kot najpomembnejši
alternativni vir energije, kajti naše gospodarstvo v večini sloni na fosilnih gorivih, ki
niso obnovljiva. Trajanje in energija sončnega obsevanja sta tako kot v kmetijstvu,
zlasti še vinogradništvu in sadjarstvu ter pridelavi zgodnjih vrtnin vse pomembnejša
podatka, prav tako brez njunega poznavanja ne moremo pri načrtovanju trajnostne
energetske oskrbe, pri načrtovanju trajnostnih naselij in nenazadnje tudi v
vsakdanjem življenju.
V diplomskem delu smo se ukvarjali z osončenostjo in vplivom reliefne
razgibanosti Mestne občine Koper na prejeto sončno energijo. Preučili smo podatke
o trajanju sončnega sevanja, o globalnem in kvaziglobalnem obsevanju v različnih
obdobjih za Trst, Debeli Rtič, Koper in Portorož ter poskušali prikazati razlike, ki so
posledica lege merilnih mest. Največjo pozornost pa smo posvetili kartografskim
prikazom globalnega in kvaziglobalnega obsevanja MOK po posameznih mesecih,
letnih časih in letnem povprečju v desetletnem obdobju (1994–2003), ki so bili
osnova za presojo ugodnih lokacij za izrabo sončne energije. Na podlagi DMV smo
izdelali karte naklona, ekspozicije in nadmorske višine ter analizirali povezanost
reliefnih lastnosti in kvaziglobalnega sončnega obsevanja v naseljih MOK. V
zaključni analizi smo vključili tudi kataster stavb (2010) in rabo tal (2013) ter
kartografsko prikazali sklepno ugotovitev, katere so bolj primerne lokacije za izrabo
energije v MOK glede na upoštevano reliefno razgibanost in njen vpliv na sončno
obsevanje.
Razpoložljivi podatki meteoroloških postaj o energiji in trajanju sončnega
obsevanja namreč ne omogočajo presoje primernosti za izrabo sončne energije v
naseljih MOK, saj je interpolacija vrednosti na celotno območje MOK prav zaradi
reliefne pestrosti vprašljiva in po našem mnenju neustrezna. To nam potrjujejo
različne vrednosti o trajanju sončnega obsevanja in prejeti sončni energiji, ki se
pokažejo na relativno majhnem območju od Trsta do Portoroža. Glede na trajanje
sočnega obsevanja je v ospredju Portorož z 2416 urami, sledi Koper oziroma Debeli
rtič z 2294 urami in Trst z 2204 urami. Posledica trajanja sončnega obsevanja je tudi
prejem sončne energije, kjer najbolj obsijanemu Portorožu, ki v povprečju letno
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prejme 5075,2 MJ/m2, sledita Koper in Trst s 4743,9 MJ/m2 prejete energije. Pri
analizi desetletnih nizov (1994–2003) vsekakor izstopajo poletni meseci z največjo
količino tako globalnega kot kvaziglobalnega sončnega obsevanja, ki znaša 1570–
2110 MJ/m2. Razmerje med globalno in kvaziglobalno prejeto energijo je tekom leta
različno. Tako je npr. julija 760 MJ/m2 kvaziglobalne sončne energije in le 10 MJ/m2
manj globalne, v decembru, ko je obsevanje najmanjše, pa je 190 MJ/m2 globalne in
maksimalno 350 MJ/m2 kvaziglobalne sončne energije.
Prva hipoteza, ki je predvidevala, da razpoložljivi podatki meteoroloških postaj za
Koper, Portorož in Trst o energiji in trajanju sončnega obsevanja ne omogočajo
presoje primernosti za izrabo sončne energije v naseljih Mestne občine Koper, ni v
celoti potrjena. Tako podrobne analize lastnosti površja, kot smo jih za MOK, bi
morali izvesti tudi za območje Portoroža in Trsta. Izračune osončenosti površja se
namreč da še izboljšati in optimizirati. Uporabiti bi bilo potrebno natančnejši DMV
pri izračunih osončenosti in mrežo merilnih mest za sončno obsevanje dopolniti z
več meteorološkimi postajami ter upoštevati rezultate meritev v sosednjih državah
(Italija, Hrvaška).
Na energijo sončnega obsevanja vplivajo tri skupine spremenljivk. Geografska
lega, oblika površja in podnebje oziroma vremensko dogajanje. Medtem ko pri
izračunu globalnega obsevanja velik vpliv na končne rezultate odigrajo meteorološki
dejavniki in je vpliv geografske lege za Slovenijo, kjer je razdalja v smeri sever-jug
kratka, manj pomemben, pa pri kvaziglobalnem obsevanju največjo vlogo
pripisujemo oblikovanosti površja. V MOK je poleg globalnega obseva pomemben
tudi kvaziglobalni obsev različno nagnjenih površin in, da je razgibanost površja tisti
dejavnik, ki najbolj odloča o količini prejete energije kvaziglobalnega obsevanja,
potrdijo rezultati analize vpliva usmeritve in naklona, posredno pa tudi nadmorske
višine, na kvaziglobalno sončno obsevanje v poglavju 6. Dodatne potrditve o vplivu
reliefa na kvaziglobalno sončno obsevanje daje karta letne energije kvaziglobalnega
obsevanja (slika 32), ki prikazuje zelo velike razlike v količinah prejete sončne
energije na kratke razdalje. Te razlike so posledica različnih ekspozicij in
osenčenosti. Desetletni razpon kvaziglobalnega sončnega obsevanja je od 3867 do
5501 MJ/m2 na južno usmerjenih območjih, na severnih pa od 3129 do 5266 MJ/m2.
100

Južne lege prejmejo v povprečju 4888 MJ/m2, severne pa 4233 MJ/m2, medtem ko se
vzhodni in zahodni deli površja po prejeti energiji praktično ne razlikujejo. Nižji
nakloni do 12° (primerni za moderno kmetijstvo in poselitev) so zastopani na 54 %
površja MOK in prejmejo v razponu 3542–5501 MJ/m2 kvaziglobalnega sončnega
obsevanja, medtem ko so nakloni nad 12° zastopani na 46 % ozemlja in prejmejo
3100–5465 MJ/m2. Nakloni do 12° prejemajo tako večje količine kvaziglobalnega
sončnega obsevanja, v povprečju 4606 MJ/m2, v primerjavi z nakloni nad 12°, ki
prejmejo v povprečju 4405 MJ/m2. Iz navedenega zaključujemo, da je dano sončno
energijo smotrno še v večji meri izkoristiti v nižjih blago nagnjenih predelih MOK.
Ker ima nadmorska višina posredni vpliv na sončno obsevanje, ne moremo govoriti o
vplivu vertikalne reliefne razčlenjenosti. Iz podatkov primerjave kvaziglobalnega
sončnega obsevanja in nadmorske višine v MOK je razvidno, da so sicer nižje ležeča
območja do 499 m bolj obsijana, vendar je teh tudi glede na obseg višjih območij (od
499 m do 1027,8 m) za približno 80 % več.
Z rezultati analiz lahko našo hipotezo "oblika reliefa ima v MOK pomemben
vpliv na osončenost, pri čemer se le-ta stopnjuje z vertikalno reliefno
razčlenjenostjo" le delno potrdimo. Naklon in usmerjenost pobočij imata nedvomno
velik vpliv, nadmorska višina pa manjši in posredni vpliv na kvaziglobalni obsev.
Ima pa neposredni vpliv na nekatere meteorološke parametre, kot so oblačnost,
temperaturna inverzija in megla, ter s tem na trajanje sončnega obsevanja. Pokazalo
se je, da je bila tudi razdelitev v dvanajst 100-metrskih višinskih pasov nepotrebna,
saj so deleži površja nad 499 metrov majhni in posledično tudi deleži površin s
prejemom največjih količin kvaziglobalnega obsevanja. So pa bile razdelitve na 100
m višinske pasove uporabne pri analizah reliefa, izdelanih za celotno Slovenijo in po
njih smo se zgledovali.
Poselitev v MOK se je skozi stoletja močno spreminjala, zato na podlagi
današnjega katastra stavb težko z gotovostjo trdimo: "da so prebivalci že v
preteklosti najboljše lege za izrabo sončne energije intuitivno uporabili za gradnjo
naselij". Glede na današnji kataster stavb je v območju, ki prejme največ (4800–5501
MJ/m2) kvaziglobalne sončne energije, 11652 stavb, medtem ko se izven območja
nahaja 11092 stavb. Povezanost starejše poselitve z bolj osončenimi legami bi lahko
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ugotavljali s pomočjo starejših zemljevidov, vendar to ni bil namen diplomskega
dela. Vsekakor sončna lega ni bila zanemarljiv dejavnik, saj so slemena ter prisojne
lege v večji meri lege naselij kljub temu, da so bila zemljišča zelo dragocena za
pridelavo hrane. Še bolj pomen bolj sončnih leg kažejo terasirana pobočja in obseg
obdelovalnih površin, tako danes kot v preteklosti. Prisojne lege so intenzivneje
izrabljene za njive in trajne nasade, osojne pa večinoma gozdnate ali zaraščajoče
nekdaj kmetijske površine. Iz slike 42 je moč opaziti, da so na območju Semedele,
Žusterne, Olma in drugod nova oziroma kasnejša naselja in širitve obstoječih
potekale po načelu zgostitve okoli točk visoke dostopnosti, policentričnosti in
uravnoteženja urbanih in ruralnih funkcij ter niso upoštevale neugodnih leg glede na
obsijanost.
V nadaljevanju smo ugotovili, da so kljub splošno oziroma v primerjavi z
drugimi območji Slovenije ugodnim klimatskim značilnostim MOK za izrabo sončne
energije bolj primerne le določene lege. Te pa so pogojene z reliefom. Zadnja karta
(slika 44) prikazuje območja, ki smo jih, glede na največji prejem (4800–5501
MJ/m2) kvaziglobalne sončne obsevanosti, določili kot najbolj primerna območja
glede na reliefno razgibanost (naklon območij do 12° ali južno usmerjenost ali
nadmorsko višino do 199 m) za izrabo sončne energije, ki hkrati odgovarjajo
poselitvi in izrabi tal.

Z diplomskim delom smo dosegli zastavljene cilje, dileme, ki so se odpirale
tekom nastajanja, pa so povezane predvsem s podatki in njihovo reprezentativnostjo.
Podatki za sončno obsevanje so za slovensko Istro pomanjkljivi, glede na načine
meritve (matematični ali pravi horizont) pa težko primerljivi s podatki sosednjih
države, npr. s Trstom. DMV je lahko še natančnejši (npr. DMV 5), pri tem pa je
potrebno natančnost DMV prilagoditi zahtevam končne analize. Predvsem so se
pojavili problemi na mejnih območjih MOK, kjer programske funkcije ArcGIS-a ne
izračunajo parametrov, zato v analizah, ki zadevajo globalno in kvaziglobalno
sevanje znotraj MOK, ne moremo govoriti o 100 % površinskih deležih. Prav tako je
v različnih kartografskih bazah npr. tretji pomol v Luki Koper ali priobalni del morja
v rabi tal kot voda različno prikazan, kar se seveda za minimalne vrednosti
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odstopanja pri analizah površin ne ujema. Za izboljšavo ali nadaljevanje bi bilo
potrebno raziskovalno območje razširiti na celotno slovensko Istro in območje Trsta,
izdelati analize, kot so bile predstavljene v delu Sončno obsevanje (Kastelec in ostali,
2007), tudi na območju Trsta, vsekakor pa upoštevati še razpoložljive meteorološke
podatke iz hrvaške Istre. Glede na to, da vse analize temeljijo na meteoroloških
podatkih, bi bilo potrebno dopolniti mrežo meritev sončnega obsevanja z dodatnimi
meteorološkimi postajami oz. že obstoječim dodati tudi merilnike sončnega
obsevanja (heliografe in piranometre).
Ker je sončna energija obnovljivi vir energije, ki bo v prihodnosti imel še
pomembnejšo vlogo, je idej in možnosti za raziskovanje veliko. V mestih v tujini so
že zelo razviti projekti – energijo na vašo streho, ki v Sloveniji še niso zaživeli.
Zanimanje ljudi, ki bi želeli vsaj informacijo, ali se njihova stavba (streha) nahaja na
območju, primernem za pridobivanje elektrike iz sončne energije, pa zagotovo ni
malo.
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PRILOGA II – PREGLEDNICA ŠIFRANTOV RABE TAL
Priloga II.1: Šifrant dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

ŠIFRA
1100
1180
1190
1211
1221
1222
1230
1300
1410
1420
1500
1600
1800
2000
3000
4210
4220
5000
6000
7000

VRSTA DEJANSKE RABE
njiva oziroma vrt
trajne rastline na njivskih površinah
rastlinjak
vinograd
intenzivni sadovnjak
ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak
oljčnik
trajni travnik
kmetijsko zemljišče v zaraščanju
plantaža gozdnega drevja
drevesa in grmičevje
neobdelano kmetijsko zemljišče
kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem
gozd
pozidano in sorodno zemljišče
trstičje
ostalo zamočvirjeno zemljišče
suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom
odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom
voda
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