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Vplivi hidravličnega skoka 
na delovanje parka vetrnih turbin
Mark Žagar, Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, Denmark (mazag@vestas.com)

Povzetek

Hidravlični skok je v analizah podnebnih razmer ob projektiranju vetrnih elektrarn pogosto prezrt fenomen, 
saj ni jasno viden v časovnih vrstah vetrnih podatkov z neke točke, hkrati pa predstavlja dokaj resno grožnjo 
učinkovitem obratovanju vetrnih turbin. V članku je prikazan primer uporabe numerične simulacije z zelo 
visoko ločljivostjo skupaj z opazovanji hitrosti vetra neposredno z vetrnih turbin ter signalov kontrolnega in 
diagnostičnega sistema le-teh za razlago, razumevanje, napovedovanje in oceno posledic pojava hidravličnega 
skoka nad območjem velike vetrne elektrarne. Posebnost analize je v vzajemni obravnavi omenjenih podatkov 
in medsebojni razlagi modelskih simulacij in močno posrednih opazovanih signalov – alarmov zaradi nenadnih 
preventivnih zaustavitev posameznih vetrnih turbin. Sklenemo lahko, da sta točnost in natančnost pazljivo 
zasnovanih in izvedenih modelskih simulacij v meteorološki mikroskali ustrezni za realistično in zanesljivo 
uporabo v praksi na področju vetrne energije, energetske meteorologije, in raziskav ozračja nasploh.

Uvod

Energija vetra je sčasoma prevzela pomembno 
mesto v paleti obnovljivih virov energije, ki trenutno 
dopolnjujejo fosilna goriva za globalne energetske 
potrebe v obsegu okoli 20 %. Leta 2013 je veter 
predstavljal 2.6 % vse proizvedene energije (IEA 
2013) ob letni rasti okoli 25 % (IEA 2014). 

Načrtovanje velikih vetrnih elektrarn in njih 
umeščanje v prostor je zahteven proces, v katerem je 
potrebno doseči kompromis med željami investitorjev 
oziroma lastnikov po čim večjem dobičku na eni, 
ter okoljskimi in socialno-ekonomskimi omejitvami 
na drugi strani, vse to ob upoštevanju naravnih 
danosti – količine in kakovosti vetra v povezavi s 
kompleksnostjo terena. Omenjeno lahko, zaradi 
nepopolnega poznavanja značilnosti vetrovnega 
režima na nekem območju, privede do postavitve 
vetrnih elektrarn na lokacije, kjer se prava narava 
pokaže šele po večletnem obratovanju vetrnih 
turbin – konverterjev kinetične energije vetra v 
električno energijo. Dokaj tipični vremenski pojav, 
ki lahko povzroči težave pri doseganju optimalnih 
zmogljivosti vetrnih elektrarn, je močan pobočni veter 
na zavetrni strani gorskih pregrad v povezavi s t.i. 
hidravličnim skokom. Nenadni porast ali pojemek 
hitrosti, sunkovitost in turbulentnost ter nenadno 
spreminjanje smeri vetra, ki v večji ali manjši meri 
spremljajo omenjen pojav, lahko vetrne turbine 
poškodujejo, samodejna zaščita vetrnih turbin pa 
privede do izklopa proizvodnje električne energije ter 
posledično finančnih izgub. 

Da bi lahko obstoječe vetrne elektrarne, nameščene 
na področjih, kjer se pojavljajo močni pobočni 

vetrovi, upravljali čim bolj optimalno ter na drugi 
strani izboljšali natančnost napovedi proizvodnje in 
servisnega načrta za prihodnje vetrovne projekte, 
moramo omenjene vremenske pojave prepoznati iz 
dostopnih podatkov. Le tako lahko tudi zagotovimo 
uporabnost raziskav in študij temelječih na rezultatih 
numeričnih modelov za potrebe finančnega 
načrtovanja gradnje vetrnih elektrarn. Pri takih 
študijah se seveda navezujemo tudi na obstoječe 
znanstvene izsledke (npr. Belušić et al., 2007). 

V nadaljevanju je prikazana študija primera pojava 
močnega pobočnega vetra na lokaciji z okoli 300 
vetrnimi turbinami.

Numerična simulacija

Numerični modeli so danes glavno orodje za fizikalno 
konsistentno analizo dogajanj v ozračju. Uporabljene 
enačbe v povezavi z meritvami z globalnega sistema 
opazovanj omogočajo natančno predstavitev 
časovnega razvoja tridimenzionalnih meteoroloških 
spremenljivk. Če je ločljivost modela dovolj visoka ter 
značilnosti reliefa in tal, se pravi spodnjega robnega 
pogoja, zadosti natančno podane, lahko numerični 
model ozračja uporabimo tudi pri analizi procesov v 
meteorološki mikroskali, tipičnih dimenzij okoli 1 km 
in manj. 

V prikazani študiji je uporabljen model WRF, verzija 
3.3.1, razvit v ameriškem Nacionalnem centru za 
raziskave ozračja (NCAR, Skamarock et al. 2008) in 
je eden najbolj razširjenih in uveljavljenih numeričnih 
modelov ozračja na svetu. Z metodo interaktivnega 
gnezdenja premostimo skale od sinoptične do 
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Slika 1. Zaporedje simulirane hitrosti vetra [m/s] 80m nad tlemi z intervalom 10 minut med 07:00 in 08:00, 11. julija 2008. 
Tanke črte predstavljajo višino reliefa z intervalom 100 m. Debela črtkana črta označuje območje gosto posejanih vetrnih 
turbin. Tanka pikčasta črta na sliki ob 07:30 prikazuje bazo vertikalnega preseka na sliki 3. Prostorska skala je prikazana v 
spodnjem desnem vogalu vsake slike, barvna legenda pa posebej ob zadnji sliki.

mikroskale. V prikazanem primeru je uporabljenih 6 
stopenj gnezdenja, pri čemer je horizontalna ločljivost 
posameznih modelskih območij 27 km, 9 km, 3 
km, 1 km, 333 m, in 111 m v notranjem gnezdu. 
Posamezna območja so tudi dovolj obširna, da se 
izognemo vplivu robov na rešitev v notranjosti območij. 

Slika 2. Simulirana hitrost vetra 80 m 
nad tlemi ob 07:35 na celotnem območju 
simulacije ločljvosti 111 m, čez njo pa je 
položeno interpolirano polje 10-minutne 
povprečne hitrosti vetra med 07:30 
in 07:40, izmerjenega z anemometri 
na gondolah vetrnih turbin (znotraj 
označenega pravokotnika predstavlja 
zamegljena barva simulirano hitrost 
vetra, neprozorna barva znotraj črtkanih 
območij pa izmerjeno hitrost vetra; 
barvna skala je enaka kot na sliki 1).

V vertikalni smeri je v vseh območjih enako število 
tlem sledečih modelskih nivojev in sicer 61, od kolikor 
jih je 17 v spodnjem kilometru nad tlemi ter 5 pod 
višino 200 metrov nad tlemi. S tem dosežemo precej 
dober opis vertikalnih struktur, kar je še posebej 
pomembno v primeru stratificiranega toka. Model je 
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hladno zagnan iz začetnih pogojev analize GFS 11. 
julija 2008 ob 00 UTC. Robni pogoji se osvežujejo 
vsakih 6 ur.

Slika 1 prikazuje zaporedje simulirane hitrosti 
vetra na višini 80 m nad tlemi na območju vetrne 
elektrarne z okoli 300 turbinami s po 3 MW moči, 
na prehodu iz Kalifornijske doline v puščavo Mojave. 
Dogodek 11. julija 2008 predstavlja dokaj tipičen 
pojav razvoja pobočnega vetra na tej lokaciji.
Vidimo lahko, kako daleč po zavetrnem pobočju 
seže močan veter. Sprva je območje s hitrostjo nad 
20 m/s obsežno in sega skoraj do jugovzhodnega 
konca vetrne elektrarne, ki jo označuje črtkana črta 
na sliki 1. Eno uro kasneje je meja močnega vetra 
pomaknjena približno 7 km po pobočju navzgor. 
Posledično je velik del vetrne elektrarne ostal brez 
razpoložljive energije. Zanesljivost oziroma pravilnost 
modelske simulacije preverimo s primerjavo z 
izmerjenimi trenutnimi hitrostmi vetra, ki jih zaznajo 
anemometri na vsaki vetrni turbini, prav tako na 
višini 80 m nad tlemi. Ker je vetrnih turbin kot rečeno 
okoli 300 ter so posejane v dokaj pravilnem vzorcu, 
meritve prostorsko interpoliramo ter dobljeno karto 
položimo preko simuliranega polja vetra. Primerjava 
je prikazana na sliki 2. Ujemanje med simuliranim 
in izmerjenim poljem vetra je zadovoljivo, saj izrazita 
meja območja močnega vetra v severozahodnem 
robu jugovzhodnega dela vetrne elektrarne praktično 
sovpada. 

Hidravlični skok in povezano dinamično 
dogajanje ter vpliv na vetrne turbine

Karakteristike stratificiranega toka preko pregrade 
so določene s tremi parametri: relativno višino 
pregrade, hitrostjo toka pred pregrado oz. na vrhu 
pregrade, ter stabilnostjo oz. vertikalno temperaturno 
razslojenostjo ozračja. Ob ugodnih pogojih, ko je tok 
na vrhu pregrade natanko kritičen (hitrost razširjanja 
notranjih težnostnih valov je enaka hitrosti toka), pride 
do pospeševanja toka na zavetrni strani pregrade. 

Slika 3. Vertikalni presek hitrosti vetra (levo) in potencialne temperature (desno) nad pikčasto črto s slike 1, v smeri s 
severozahoda proti jugovzhodu. Območje z vetrnimi turbinami je približno na sredini slike.

Hitrost se lahko poveča do orkanskih vrednosti (npr. 
burja), kar povzroči dinamično nestabilnost v tem 
sloju. Po določeni razdalji se horizontalna hitrost 
nenadoma zmanjša, pojavi se vertikalno dviganje 
toka in močna turbulenca (t.i. hidravlični skok) ter 
tudi nenadne spremembe smeri vetra. Na sliki 1 
najdemo območja ob hidravličnem skoku tam, kjer je 
horizontalni gradient hitrosti vetra največji, se pravi 
na jugovzhodnem robu območja močnega vetra. Slika 
3 prikazuje vertikalna preseka horizontalne hitrosti 
vetra in potencialne temperature. Vidimo, da je sloj 
hladnega zraka na severozahodnem robu območja 
debel približno kilometer in pol, hitrost vetra pa ne 
presega 15 m/s. Na sredini preseka, kjer je veter 
najmočnejši, je ta plast debela le še okoli 500 m, 
hitrosti pa presegajo 30 m/s. Vidimo tudi, kako se 
ob vznožju hidravličnega skoka tok odlepi od tal ter 
nadaljuje kot močno nepravilno in turbulentno gibanje 
na višini okoli 1 km nad tlemi.

Rotorji vetrnih turbin v obravnavani vetrni elektrarni 
imajo premer 90 m in tehtajo okoli 20 ton. Gondola 
s strojno opremo in generatorjem električne energije 
je prav tako precej masivna. Skupaj z rotorjem je 
na vrhu 80 m visokega jeklenega stolpa torej za do 
100 ton mase, ki se s pomočjo električnih motorjev 
in hidravlike vrti okoli vertikalne osi, da tako vselej 
usmeri rotor v smer, od koder prihaja veter. Vrtenje 
je zaradi ogromne mase in vztrajnostnega momenta 
rotorja počasno, zato ob nenadnih spremembah smeri 
vetra lahko pride do zamaknjenosti smeri ravnine 
rotorja in vektorja hitrosti vetra. Ko je zamaknjenost 
večja od mejne vrednosti, se vetrna turbina 
preventivno zaustavi, da se preprečijo poškodbe. 
Vsaka taka zaustavitev se registrira v nadzornem 
sistemu vetrne elektrarne, tako pridobljeni podatki 
pa predstavljajo zelo zanimiv vir podatkov za analizo 
in razumevanje značilnosti vetrovnega režima na 
območju vetrne elektrarne.

Na sliki 4 je prikazano časovno zaporedje pojavov 
omenjenih alarmov v obravnavani vetrni elektrarni, 
toda za drug primer močnega vetra v zavetrju, kot pri 
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modelski simulaciji v prejšnjem poglavju. Ker je pojav 
zavetrnega močnega vetra tukaj pogost in podobnih 
značilnosti, lahko ta opazovanja vseeno uporabimo 
vsaj za kvalitativno primerjavo z modelsko simulacijo 
za primer iz leta 2008, ki je bila opravljena v fazi 
načrtovanja te vetrne elektrarne.
 
Zaporedje pojavov zvezdic na sliki 4 se v dobršni meri 
sklada s pomikanjem območja hidravličnega skoka po 
pobočju navzgor, saj se sprva alarmi pojavljajo v zadnji 
vrsti vetrnih turbin, na jugovzhodnem robu elektrarne, 
sčasoma pa se dogajajo tudi v naslednjih vrstah 
turbin. Razdalje med vrstami so nekaj nad 1 km, med 
sosednjima vetrnima turbinama v eni vrsti pa okoli 
300 m. Slednja razdalja je razmeroma majhna, vendar 
v prikazani elektrarni primerna, saj veter praktično 
vselej piha iz iste smeri.

Sklepi

V aplikativni meteorologiji za zagotavljanje točnosti 
analiz in razumevanje preučevanih pojavov pogosto 
združujemo podatke iz različnih virov. Preden podatke 
uporabimo, pa moramo razumeti, kaj podatki 
dejansko predstavljajo, saj v nasprotnem tvegamo 
hude zablode. V prikazani analizi smo uporabili 

Slika 4. Prikaz časovnega zaporedja pojava alarmov zaradi nenadnih sprememb smeri vetra na posamezni vetrni 
turbini. Barva zvezdic ustreza uri pojava alarma na tisti lokaciji. Prikazani so alarmi med 01 in 10 UTC, 30. aprila 
2013. Kjer je bilo na isti vetrni turbini v tem intervalu dva ali več alarmov, se vidi le najkasnejši.

modelske simulacije močnih pobočnih vetrov v 
mikroskali za oceno verjetnosti pojava hidravličnega 
skoka na območju velike vetrne elektrarne na 
zahodnem robu puščave Mojave v ZDA. Tako smo 
lahko potrdili, da so samodejne zaustavitve in z njimi 
povezani alarmi res posledica omenjenega pojava. 
S tem smo v vsakodnevnem delu precej pripomogli 
k oceni možnosti za omilitev posledic prekomernih 
obremenitev vetrnih turbin in napovedovanje izpada 
proizvodnje električne energije, ki ni bil načrtovan 
v času zasnove in gradnje te vetrne elektrarne. Na 
drugi strani smo zelo posredne podatke z vetrnih 
turbin uspešno uporabili za preverjanje točnosti in 
natančnosti numeričnega modela, kar bo v prihodnje 
pomagalo pri podobnih študijah in analizah drugod in 
pri zaupanju v meteorološko modeliranje v mikroskali 
nasploh.

Viri

IEA 2013: Technology roadmap, Wind energy. OECD/IEA, 
Paris, 63 str.

IEA 2014: Tracking clean energy progress 2014. OECD/IEA, 
Paris, 84 str.
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Zeleni protivetrni pasovi v Vipavski dolini
M. Tratnik, M. Jukić, L. Honzak, J. Papež, M. Pintar

Uvod

Vipavska dolina s submediteranskim podnebjem in 
z rodovitnimi tlemi nudi izjemno ugodne okoljske 
pogoje za razvoj kmetijstva. Zgodnejši začetek 
rastne dobe kot v preostalem delu Slovenije daje 
temu območju pomembno prednost, ki bi jo lahko še 
bolje izkoristili. Kljub temu pa tudi na tem območju 
obstajajo omejitve, s katerimi se mora kmetijstvo 
spopadati. Poleg suše in poplav je ena glavnih težav 
močna burja.

Prilagoditve na burjo v kmetijstvu

Pri težavah z vetrom v kmetijstvu imamo na voljo dva 
načina zmanjševanja negativnih učinkov vetra, in 
sicer (Tatarko 1998; Funk in Riksen 2007):

Ukrepi za povečanje odpornosti površine tal na 
škodljive učinke vetra

Najbolj učinkovit način za zaščito pred vetrno erozijo 
je vzdrževanje trajne vegetacije na kmetijskih 
zemljiščih–trajni travnik/pašnik, kar pa s stališča 
ekonomike pridelave na enoto kmetijskega zemljišča 
ni najbolj optimalno. Obstajajo tudi ukrepi dobre 
kmetijske prakse, s katerimi povečamo odpornost tal 
na vetrno erozijo, kot so puščanje žetvenih ostankov 
na njivi, obdelovanje pasov in ne celotne površine, 
obdelava polj pravokotno na smer prevladujočih 
vetrov. Tako se lahko delno prilagodimo na močne 
vetrove, vendar so to zgolj dopolnilni ukrepi – 
primarni ukrep je zmanjšanje hitrosti vetra na 
območju kmetijske pridelave.

Ukrepi za zmanjšanje hitrosti vetra

Za zmanjšanje hitrosti vetra se uporablja različne 
ovire, postavljene pravokotno na prevladujočo smer 
vetra. To so lahko trajne zelnate rastline visoke do 
nekaj metrov (npr. trstikovec, sirek), umetne ovire 
iz lesa ali umetnih materialov, zanimivo rešitev pa 
predstavljajo zeleni (vegetacijski) protivetrni pasovi, 
sestavljeni iz dreves in podrasti, ki poleg vetrozaščitne 
funkcije prinašajo še mnogo drugih pozitivnih učinkov. 
Z izvedbenega vidika so njihove glavne prednosti 
nizka cena vzpostavitve, trajnost in nizki stroški 
vzdrževanja po doseženi polni funkcionalnosti. Hkrati 
predstavljajo tudi protihrupno zaščito, zaščito za 
živino, nudijo zatočišče prostoživečim živalim, med 
katerimi najdemo naravne zatiralce škodljivcev in 
žuželke, ki pomagajo pri opraševanju. Prispevajo 
k čistejši podtalnici in zmanjšujejo potrebo po 
namakanju ter ohranjajo naravno podobo krajine.

Projekt ViVaCCAdapt

Protivetrni pasovi so bili v Vipavski dolini v preteklosti 
že načrtovani in delno izvedeni, a se iz različnih 
razlogov v pretežni meri niso ohranili. Ideja o njihovi 
obnovi, ki je v zadnjem času ponovno zaživela, je 
vključena v LIFE projektu Adapting to the Impacts of 
Climate Change in the Vipava Valley (ViVaCCAdapt 
2016-2021; www.life-vivaccadapt.si), katerega 
cilj je prilagoditev kmetijstva v Vipavski dolini 
spreminjajočim se podnebnim razmeram. Vipavsko 
kmetijstvo namreč vse pogosteje prizadevajo hude 
suše, poplave in močan veter, v prihodnosti pa se 
bosta intenzivnost in pogostost teh pojavov zaradi 
podnebnih sprememb najverjetneje še povečali. Zato 
je nujno pravočasno pripraviti ustrezno strategijo 
prilagajanja ter tako zmanjšati škodo zaradi negativnih 
učinkov podnebnih sprememb in izkoristiti njihove 
morebitne pozitivne učinke.

Projekt ViVaCCAdapt sestavljajo trije glavni vsebinski 
sklopi. Prvi je oblikovanje splošne strategije 
prilagajanja podnebnim spremembam. Na podlagi 
analize trenutnega stanja in različnih scenarijev 
razvoja podnebja v prihodnosti bo določen nabor 
najprimernejših strateških ukrepov za kmetijstvo, 
upoštevajoč lokalne posebnosti in obstoječe 
primere dobre prakse. V izogib negativnim učinkom 
predlaganih ukrepov na druga področja bodo k 
sodelovanju povabljeni strokovnjaki iz različnih 
sektorjev kot so gozdarstvo, hidrologija, transport, 
turizem itd.

V drugem sklopu bo vzpostavljen pilotni sistem 
podpore odločanju o namakanju, ki bo uporabniku 
preko enostavnega vmesnika posredoval predlog 
optimalnega namakanja za posamezno kulturo 
glede na njeno trenutno fenološko fazo. Časovna in 
količinska opredelitev namakanja bo temeljila na 
predhodni analizi tal, rednih meritvah količine vode 
v tleh in vremenske napovedi. Tretji sklop obravnava 
zelene (vegetacijske) protivetrne pasove in je 
podrobneje predstavljen v nadaljevanju prispevka.

Zeleni protivetrni pasovi v Vipavski dolini

Nekoč

Kmetijska pridelava v Vipavski dolini je bila pred 
izvedbo melioracij in komasacij prilagojena razmeram, 
popolnoma drugačnim od današnjih. Za območje je 
bila značilna velika parcelna razdrobljenost, v krajini 
je bilo prisotnih več zaplat gozda, omejkov in mejic, 
ki so kmetijska zemljišča varovali pred močnimi 
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vetrovi (slika 1). Vendar pa tako velikost kot oblika 
kmetijskih zemljišč nista omogočala obdelave s 
sodobno kmetijsko mehanizacijo. Poleg tega je bilo 
mnogo območij v pomladanskih in jesenskih mesecih 
poplavljenih, poleti pa se je pojavljala suša.

Ureditvena dela

V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so bili v okviru 
t.i. Zelenega plana pripravljeni obsežni načrti 
vodnogospodarskih in kmetijsko ureditvenih del za 
celotno Vipavsko dolino, ki naj bi postala vrt Slovenije 
(Mohorič in sod. 1985; Gabrijelčič in sod. 1996). Z 
namenom izboljšanja pridelovalnih razmer so bile 
med leti 1982 in 1986 izvedene agromelioracije in 
hidromelioracije, nato še komasacije (slika 2).

Proces optimizacije pridelovalnih razmer ni bil 
dokončan, tako na področju namakanja kmetijskih 
zemljišč, kot tudi na področju zasaditve protivetrnih 
zaščit. Posek večine obstoječih drevesnih in grmovnih 
pasov je odprl pot burji, ki zlasti pozimi povzroča 
odnašanje zemlje (sliki 3 in 4), v rastni dobi pa 
poškodbe listov, lom stebel in odpadanje plodov. 
Nadomestna zaščita ni bila ustrezno in v celoti 

Slika 1.  Ajdovsko polje 1976 (povzeto po Turk 2012). Slika 2. Ajdovsko polje 2008 (povzeto po Turk 2012). 

Slika 3. Zapolnjeni osuševalni jarki med orkansko burjo leta 
2012. 

Slika 4. Čiščenje osuševalnih jarkov po orkanski burji leta 
2012.

izvedena. Z bolj premišljenim načrtovanjem bi del 
drevesnih pasov lahko pustili rasti kot vetrozaščitne 
pasove, del pa bi morali (kot načrtovano) zasaditi čim 
prej po izvedenih melioracijah in komasacijah (Premrl 
in Turk 2012; Gabrijelčič in sod. 1996).

Trenutno stanje

V letu 2012, po ekstremni burji, ki je v kmetijstvu 
povzročila veliko škode, je bila opravljena analiza 
obstoječih protivetrnih pasov (Črv in Turk, 2012). 
Preglednica 1 prikazuje v času melioracij načrtovan in  
izveden obseg protivetrnih pasov ter njihovo trenutno 
stanje. Protivetrni pasovi so bili v celoti zasajeni le 
na treh kompleksih, drugod pa le delno ali sploh ne. 
Od izvedenega se je ohranil le majhen delež, deloma 
zaradi neprimernega ali pomanjkljivega vzdrževanja, 
deloma pa tudi zaradi namernega krčenja. 

Odseki protivetrnih pasov so v Vipavski dolini 
prisotni na več lokacijah, vendar jih je večina v 
precej slabem stanju in zato nimajo ustreznega 
učinka na zmanjšanje hitrosti vetra. Njihove glavne 
pomanjkljivosti so:

VETER
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Neizpolnjen vertikalni profil

V primeru neizpolnjenega vertikalnega profila 
(pomanjkanja podrasti) se zračni tok, ki naleti na 
oviro, ne preusmeri samo preko nje, temveč tudi pod 
krošnje. Tako se v bližini ovire hitrost vetra pri tleh celo 
poveča (slika 5).

Večje ali manjše vrzeli v protivetrni zaščiti

Vrzeli v protivetrnih pasovih običajno nastopajo na 
mestu križanja z daljnovodom (slika 6) ali cesto, lahko 
pa so tudi posledica krčenja iz drugega razloga (slika 
7). Podobno kot v prejšnjem primeru se zračni tok v 
vrzeli celo pospeši.

Neprimerne vrste dreves

Glede primernosti drevesnih vrst enostavnega 
odgovora ni, saj ima vsaka dobre in slabe lastnosti. 
Iglavci npr. z gosto in zimzeleno krošnjo nudijo boljšo 
protivetrno zaščito, vendar so se v preteklosti izkazali 

kompleks	
	

leto	izvedbe posajeno	ob	
osuševanju

dolžina	proti-
vetrnih	pasov	

(m)

površina	proti-
vetrnih	pasov	

(ha)

protivetrni	pasovi	
danes

Ajdovsko polje 1981 – 1082 vse posajeno 6500 3,25 95 % izkrčeno
Lokavec 1983 – 1984 vse posajeno 8850 4,43 70 % izkrčeno
Manče - Podnanos 1983 – 1984 vse posajeno 8361 4,18 50 % izkrčeno
Brje - Žablje 1983 – 1984 ni predvideno zaščitni gozd /
Log - Zemono 1984 – 1985 malo posajeno 14506 7,3 90 % izkrčeno
Vipavski križ 1984 – 1985 delno posajeno 10370 5,2 90 % izkrčeno
Slap - Lože 1985 – 1986 ni posajeno 5135 2,1
Dolenje 1985 – 1986 ni predvideno ob Vipavi /
Lozice 1985 – 1986 delno posajeno 2500 1,25 50 % izkrčeno
ob hitri cesti v šopih 7000 5,6 okrasno drevje
skupaj 63222 33,31

Preglednica 1. Osuševalni kompleksi in njihovi načrtovani protivetrni pasovi v primerjavi z njihovim stanjem danes (prirejeno 
po Črv in Turk, 2012).

Slika 5. Neizpolnjen vertikalni profil v protivetrnem pasu iz 
borovcev.

Slika 6. Koridor daljnovoda skozi protivetrni pas.

kot preobčutljivi za ekstremne hitrosti vetra, ki lahko 
nastopijo ob močni burji (slika 8).

Prekratki odseki protivetrnih pasov

Za učinkovito zaščito pred vetrom je poleg ustrezne 
višine in sestave zelenega pasu pomembna tudi 
njegova dolžina. V primeru prekratkega odseka se 
namreč zračni tok preusmeri ob, namesto čez oviro 
(slika 9).

Najbolje ohranjene protivetrne pasove najdemo na 
kompleksu Lokavec, zahodno od letališča v Ajdovščini. 
Tam so poleg visokih dreves (topoli) prisotna tudi 
manjša drevesa in grmovje, ki zapolnjujejo vertikalni 
profil protivetrnega pasu (slika 10).

Funkcijo protivetrne zaščite ponekod opravljajo pasovi 
zarasti, ki niso bili zasajeni s tem namenom, temveč 
so se formirali ob vodotokih, osuševalnih jarkih ali 
cestah (slika 11). Predpogoj za to je seveda pravilna 
usmerjenost, torej pravokotno na smer vetra. 
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Slika 7. Vrzel v protivetrnem pasu iz borovcev. Slika 8. Propadajoči iglavci na Ajdovskem polju.

Slika 9. Šop dreves na polju pod Gradiščem pri Vipavi. Slika 10. Protivetrni pas na Lokavškem polju.

Slika 11. Pas zarasti ob magistralni cesti Podnanos—Vipava.

Pristop k obnovi protivetrnih pasov v 
Vipavski dolini

Za pravilno zasnovo in umestitev vegetacijskih 
protivetrnih pasov v prostor je potrebno dobro 
poznavanje vetrovnih razmer na obravnavanem 
območju, pozornost pa je treba posvetiti tudi 
posebnostim posameznih mikrolokacij. V okviru 

projekta LIFE ViVaCCAdapt je bila na podlagi meritev, 
pridobljenih iz različnih virov, opravljena analiza 
vetrovnih razmer v Vipavski dolini. Podrobnosti o 
analizi in njeni rezultati so predstavljeni v ločenem 
prispevku.

Naredili smo tudi analizo projekcij podnebnih 
modelov. Projekcije smo pripravili z uporabo podatkov 
iz simulacij podnebnih modelov CORDEX (Giorgi in 
Gutowski, 2015; CORDEX 2016). V analizi projekcij 
smo uporabili rezultate šestih simulacij, ki so glede 
na arhivske podatke najbolje simulirali podnebne 
razmere na območju Slovenije (ARSO 2016). Uporabili 
smo t.i. zmerno optimistični scenarij RCP4.5 (van 
Vuuren in sod. 2011). Na podlagi analize povprečne 
dnevne hitrosti in 95. percentila maksimalne dnevne 
hitrosti ter primerjave z obdobjem 1981-2005 smo 
ugotovili, da se v 21. stoletju večjih sprememb ne 
pričakuje.

Pri načrtovanju učinkovitih protivetrnih pasov je v 
veliko pomoč računalniško modeliranje, ki omogoča 
simulacijo njihovega obnašanja v odvisnosti od 
različnih parametrov, kot so višina in širina pasu, 
prepustnost krošnje, prisotnost podrasti itd. Določitev 
optimalnih vrednosti teh parametrov pomaga pri 
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izbiri najprimernejše vrste dreves in vzorca zasaditve. 
Pri modeliranju je treba upoštevati ustrezno hitrost 
in smer vetra za obravnavano lokacijo, velikost 
zemljišča, ki ga želimo zaščititi, in morebitne omejitve 
glede možnosti zasaditve. Numerični model je 
trenutno v fazi razvoja in testiranja, zasnovan pa je 
v odprtokodnem programu OpenFOAM (Medmrežje), 
ki omogoča prilagajanje vgrajenih modulov lastnim 
potrebam. Primer rezultatov modela je predstavljen 
na sliki 12: na levi je prikazano polje horizontalne 
komponente hitrosti (Ux) v okolici delno prepustne 
ovire. Opazimo lahko izrazito zatišno območje za oviro. 
Slika na desni prikazuje spreminjanje hitrosti Ux v 
vzdolžni smeri na dveh višinah, označenih na sliki 
levo. Lokacija ovire je pri koordinati x=0. Lepo je viden 
občuten padec hitrosti za oviro in pospešitev toka nad 
njo. 

V okviru projekta ViVaCCAdapt izvajamo meritve 
hitrosti in smeri vetra na dveh obstoječih protivetrnih 
pasovih različnih tipov na Lokavškem in Vipavskem 
polju (slika 13 in slika 14). Na vsaki lokaciji merimo 
hitrost na štirih merilnih mestih v liniji, pravokotni 

Slika 12. Primer rezultatov numeričnega modela: polje horizontalne komponente hitrosti v okolici delno prepustne ovire (levo), 
spreminjanje hitrosti v vzdolžni smeri na dveh višinah (z=0,46m in 2,26m) (desno).

Slika 13. Meritve vetra na protivetrnem 
pasu listavcev na Lokavškem polju (topoli 
višine 20 m, podrast).

Slika 14. Zaporedno postavljeni merilni mesti na protivetrnem pasu 
iglavcev na Vipavskem polju (ciprese višine do 8 m).

na pas dreves, na dveh mestih pred oviro in dveh 
za njo (slika 15). Na vsakem merilnem mestu 
merimo hitrost in smer vetra na dveh višinah – 2 
m in 4 m. Zbrani podatki bodo služili tako za oceno 
učinkovitosti obstoječih pasov in njihovih morebitnih 
pomanjkljivosti, kot tudi za validacijo računalniškega 
modela. 

Znanje, pridobljeno pri naštetih aktivnostih, bo 
uporabljeno pri vzpostavitvi demonstracijskega 
zelenega protivetrnega pasu na območju občine 
Ajdovščina, kjer bo zasajenih več tipov pasov z 
različnimi drevesnimi vrstami in vzorci zasaditve v 
skupni dolžini 200 m. Za oceno njihove učinkovitosti 
se bodo tudi tu izvajale meritve vetra, vendar 
končnih ugotovitev do izteka projekta ne bo moč 
podati, saj protivetrni pasovi še ne bodo dosegli 
polne funkcionalnosti. Skrb za vzdrževanje 
demonstracijskega protivetrnega pasu po koncu 
projekta bo prevzela Občina Ajdovščina. Poleg 
eksperimentalne bo projekt imel tudi izobraževalno 
vlogo, saj bo preko javnih delavnic omogočal širjenje 
znanja in ozaveščenosti o pomenu vegetacijskih 
protivetrnih pasov.

VETER
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Sklepi

Močna burja v Vipavski dolini predstavlja resno težavo 
v kmetijstvu, zanimiva rešitev pa se ponuja v obliki 
zelenih protivetrnih pasov, ki poleg vetrozaščitne 
funkcije prinašajo še mnogo drugih pozitivnih učinkov. 
V preteklosti so bili že načrtovani in delno izvedeni, 
a se zaradi neprimernega vzdrževanja, namernega 
krčenja in pomanjkljive ozaveščenosti o njihovem 
pomenu večinoma niso ohranili. Ob nedavnih primerih 
hude burje, ki je povročila veliko škode v kmetijstvu, 
se je zopet izrazil interes za njihovo obnovo. Gre za 
dolgoročen in kompleksen ukrep, ki zahteva temeljit in 
sistematičen pristop, prvi korak pa je širjenje znanja 
in zavedanja o njihovi pomembnosti, saj je ukrep brez 
javne podpore težko izvedljiv.
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Analiza meritev vetra v Vipavski dolini
L. Honzak, M. Jukić, M. Pintar

Uvod

Vipavska dolina leži v zahodnem delu Slovenije. Na 
zahodu se odpira proti Furlanski nižini, na vzhodu 
in severu jo omejujejo planote Nanos, Hrušica 
in Trnovski gozd, na jugu Kras in Vipavski griči. 
Topografija območja je raznolika, saj se nadmorska 
višina spreminja od 33 metrov do preko 1400 metrov. 
Za območje je značilen močan veter, imenovan burja.

Burja je hladen, sunkovit veter severovzhodne smeri, 
prisoten v JZ Sloveniji in vzdolž hrvaške obale. Je 
najmočnejši veter v Sloveniji, znan predvsem po 
svoji sunkovitosti; lokalno lahko sunki presegajo 180 
km/h. Pri nas do pojava burje pride, ko se hladen 
zrak iznad osrednje Slovenije po dvigu prek dinarskih 
gorskih planot pospešujoče spušča proti Jadranu. V 
Vipavski dolini v povprečju piha zmerna do močna 
burja 42 dni na leto. Najpogosteje se pojavlja pozimi, 
ko je tudi najmočnejša. Lokalno se lahko hitrost burje 
močno poveča zaradi stekanja vetrov nad reliefnimi 
oblikami, drugje pa nastanejo zatišne lege, kjer so 
večinoma postavljena naselja (Rakovec in sod. 2009). 
Vetrovi, podobni burji, so znani tudi drugod po svetu 
(Severna Amerika, Japonska itd.).

Meritve vetra v Vipavski dolini

V Vipavski dolini se nahaja več kot 15 merilnih postaj 
različnih inštitucij, kjer se izvajajo stalne meritve 
vetra (slika 1, preglednica 1). Največjo merilno mrežo 
ima Družba za avtoceste v RS (DARS): ob hitri cesti 
imajo od leta 2011 postavljenih 10 merilnih postaj, 
s katerimi si pomagajo pri vodenju prometa. Dve od 
njih merita hitrost na dveh različnih višinah, ostale 
le na eni. Merilna mreža s časovno najdaljšim nizom 
podatkov je v lasti Agencije RS za okolje (ARSO). 
Na meteoroloških postajah Bilje pri Novi Gorici in 
Dolenje pri Ajdovščini meritve izvajajo že od začetka 
90. let prejšnjega stoletja. V okviru projekta BOBER 
(Medmrežje 1) sta bili v zadnjih letih dodani merilni 
mesti Podnanos in Nanos. Fakulteta za znanosti 
o okolju Univerze v Novi Gorici (UNG) je leta 2015 
postavila merilnik na streho Univerzitetnega središča 
v Ajdovščini (Medmrežje 2), Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) pa v okviru 
projekta WindRisk (Medmrežje 3) od leta 2013 izvaja 
meritve vetra na ajdovskem stadionu.

Slika 1. Karta merilnih postaj vetra v Vipavski dolini.
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Preglednica 1. Osnovni podatki o merilnih postajah vetra v Vipavski dolini.

št. upravljalec ime postaje

višina
meritev

nad
terenom

merilna
naprava

tip
merilne
naprave

začetek
meritev

1

Agencija RS za
okolje (ARSO)

Bilje 10 m Vaisala 
WMT702

2D ultrazvočni 1991

2 Dolenje 10 m Vaisala WAA 
151, WAV 151

optoelektronski 
Robinsonov

1993

3 Otlica 10 m Vaisala 
WMT702

2D ultrazvočni 2006

4 Podnanos 10 m Vaisala 
WMT702

2D ultrazvočni 2015

5 Nanos 10 m Vaisala 
WMT702

2D ultrazvočni 2016

6

Družba za avtoceste 
v RS  (DARS)

viadukt Šumljak

3 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

8 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

7 Viadukt Lozice

3,5 m Vaisala 
WXT520

2D ultrazvočni 2011

8 m Davis Vantage 
Pro 2

Robinsonov 2011

8 Viadukt Tabor 8 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

9 strčišče Mlake 8 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

10 izpostava Vipava 10 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

11 Zemono 8 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

12 nadvoz 
Ajdovščina

12 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

13 viadukt 
Ribnik

8 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

14 viadukt 
Selo

8 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

15 viadukt 
Lijak

8 m Vaisala 
WS425

2D ultrazvočni 2011

16
Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za 
gradbeništvo in 

geodezijo (UL FGG)

Ajdovščina
(stadion)

2 m nad streho Gill Instruments 
WindMaster 

Pro

3D ultrazvočni 2013

17
Univerza v Novi 

Gorici, Fakulteta za 
znanosti o okolju 

(UNG)

Ajdovščina 
(Univerzitetno 

središče)
na strehi

Vaisala 
WMT702 2D ultrazvočni 2015

Analiza meritev vetra

Analiza meritev vetra je bila izvedena v sklopu projekta 
LIFE ViVaCCAdapt (Medmrežje 4), ki se ukvarja z 
zaščito kmetijskih zemljišč v Vipavski dolini pred 
podnebnimi vplivi, med drugim tudi pred posledicami 
močne burje. Ker je za kmetijstvo pomemben 
predvsem ravninski del Vipavske doline, smo se 
omejili na izbrane postaje DARS in ARSO (Preglednica 

2) in analizirali meritve iz obdobja 2011-2016, ki je 
skupno vsem merilnim mestom. Meritve UL FGG in 
UNG so manj zanimive, saj so pridobljene na urbanem 
območju in le za krajše časovno obdobje. 

DARS-ove postaje zbirajo podatke v triminutnih 
intervalih. Za vsak interval sta na voljo povprečna 
hitrost s pripadajočo smerjo ter največji sunek, ki 
smo mu pripisali isto smer kot povprečni hitrosti. 
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št. upravljalec ime postaje povprečna hitrost 
(m/s)

najvišja hitrost 
(m/s)

najmočnejši 
sunek (m/s)

1
ARSO

Bilje 1,87 12,2 31,4

2 Dolenje 1,52 20,9 35,9

9

DARS

strelišče Mlake 2,22 24,6 41,2

10 izpostava Vipava 3,05 26,9 56,0

11 Zemono 3,04 22,6 36,7

12 nadvoz Ajdovščina 2,93 28,6 42,8

13 viadukt Ribnik 2,34 25,0 39,1

14 viadukt Selo 2,46 35,7 51,9

15 viadukt Lijak 1,59 28,1 48,6

Preglednica 2. Osnovna statistika za analizirane postaje za veter v Vipavski dolini.

Slika 2. Vetrovne rože 
za izbrane postaje 
v Vipavski dolini. 
Številke po obodu 
kroga označujejo 
relativno frekvenco 
vetrov iz posameznih 
smeri in njihovo 
povprečno hitrost. 
Barve označujejo 
kumulativno relativno 
frekvenco vetrov 
v posameznem 
hitrostnem razredu.
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Preglednica 3. Relativna pogostost vetra (v %) po hitrostnih 
razredih in smereh za DARS postajo v Ajdovščini.

Preglednica 4. Relativna pogostost vetra (v %) po hitrostnih 
razredih in mesecih za DARS postajo v Ajdovščini.

Preglednica 5. Relativna pogostost sunkov vetra (v %) po 
hitrostnih razredih in smereh za DARS postajo v Ajdovščini.

Preglednica 6. Relativna pogostost sunkov vetra (v %) po 
hitrostnih razredih in mesecih za DARS postajo v Ajdovščini.

Podatki ARSO postaj se beležijo vsake pol ure, za vsak 
interval pa smo uporabili t.i. terminsko hitrost vetra 
(povprečna hitrost vetra zadnjih 10 minut časovnega 
intervala), njeno smer ter najmočnejši sunek v 
polurnem intervalu s pripadajočo smerjo. 

Primerjava v preglednici 2 pokaže velike razlike med 
postajami. Povprečna hitrost se giblje od 1,5 m/s 
(Dolenje, viadukt Lijak) do več kot 3 m/s (izpostava 
Vipava, Zemono), največja od 12 m/s (Bilje) do več 
kot 35 m/s (viadukt Selo). Največji izmerjeni sunek na  
postajah presega 30 m/s, najvišja vrednost (56 m/s) 
pa je bila dosežena na DARS postaji izpostava Vipava.

V podrobnejši analizi smo za vsako postajo narisali 
vetrovno rožo za hitrost in smer vetra (slika 2) ter 
izračunali relativno pogostost (v %) po hitrostnih 
razredih in smereh neba (preglednica 3) oz. mesecih v 
letu (preglednica 4). Enako smo naredili tudi za sunke 
vetra (preglednici 5 in 6). Veter s hitrostjo manjšo ali 
enako 0,3 m/s je obravnavan kot brezvetrje.

Na merilni postaji Bilje sta prevladujoči smeri vetra 
V in VJV, ki pokrijeta približno polovico vseh meritev 
(V 28 %, VJV 18 %). Pričakovano so povprečne 
hitrosti nad 10 m/s najpogosteje dosežene ravno 
pri teh smereh. Spremljajoči sunki lahko presegajo 
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hitrost 25 m/s, vendar so taki dogodki redki. Veter je 
najmočnejši pozimi, zlasti februarja.

Dolenje pri Ajdovščini odstopa od ostalih postaj po 
visokem deležu brezvetrja – skoraj 30 %, medtem 
ko ga je drugje 5-10 %. To je lahko posledica tudi 
drugačnega tipa merilnika. Sicer večino časa piha z 
vzhoda (VSV 11 %, V 15 % in VJV 8 %), najmočneje 
od novembra do marca, najvišje hitrosti (preko 14 
m/s) pa so bile izmerjene februarja iz smeri VSV. 
Dokaj pogosto piha tudi z zahoda (8 %), vendar so 
hitrosti bistveno nižje. Sunki vetra so najpogostejši 
z jugovzhoda in zahoda, a so zelo šibki. Močni sunki 
(nad 20 m/s) prihajajo iz smeri med JV in SSV v istem 
obdobju kot visoke povprečne hitrosti.

Zahodni veter večkrat nastopi tudi na strelišču Mlake 
(Z in ZSZ 14 %), a je tudi tu bistveno močnejši in 
pogostejši veter iz smeri med V in SV (skupaj 31 %). 
Hitrosti nad 14 m/s s spremljajočimi sunki nad 25 
m/s se pojavljajo skozi vse leto, najpogosteje od 
oktobra do aprila in najizraziteje iz VSV.

Na DARS-ovi postaji v Vipavi so zastopane vse smeri 
vetrov. Najpogosteje piha z jugovzhoda, a so hitrosti 
večinoma nizke. Močan veter s hitrostmi nad 14 m/s 
je značilen za zimske mesece, zlasti januar, prihaja 
pa predvsem iz smeri VSV (povprečna hitrost skozi 
celotno obdobje 7,1 m/s), nekaj manj iz V in SV. 
Iz istih smeri in v istem obdobju se pojavljajo tudi 
najmočnejši sunki (nad 25 m/s), opazni pa so tudi iz 
smeri JJV. 

V Zemonu prevladuje severovzhodni veter (SV 22 %, 
VSV 15 %), ki je tudi najmočnejši. Najvišje hitrosti (nad 
14 m/s) dosega od oktobra do marca, najizraziteje 
februarja, ko so najmočnejši tudi sunki (25 m/s in 
več). Močno prevladujoča smer najvišjih hitrosti in 
sunkov je SV, omenimo lahko še VSV in SSV. 

Na merilni postaji v Ajdovščini skoraj polovico časa 
piha iz smeri med JV in SV, pri čemer so hitrosti s 
severa bistveno višje od tistih z juga. Izmed vseh 
analiziranih merilnih mest tu najpogosteje nastopajo 
povprečne hitrosti nad 16 m/s. Pojavljajo se skozi 
vse leto, a so bistveno pogostejše februarja, poleti pa 
nastopijo le redko. Značilne so za smeri SV in VSV, 
spremljajo pa jih sunki, ki presegajo 30 m/s.

Na viaduktu Ribnik več kot polovico meritev odpade 
na vzhodne smeri vetra (SV 11 %, VSV 16 %, V 
16 %, VJV 10 %). Povprečne hitrosti nad 14 m/s ter 
spremljajoči sunki nad 25 m/s so vezani na smeri 
med V in SV, najpogostejši so februarja, v ostalem 
delu leta pa so bolj izjema.

Viadukt Selo je edina od obravnavanih merilnih postaj, 
kjer prevladuje veter južnih smeri (J 12 %, JJV 12 %, 
JV 10 %). Najvišje povprečne hitrosti so običajno 

zabeležene februarja iz smeri J in JJV. V istem času 
se pojavljajo tudi najmočnejši sunki, ki so dokaj 
enakomerno razporejeni na smeri med J in V, lahko 
tudi do SV.

Na viaduktu Lijak je težko izbrati prevladujočo 
smer vetra, saj so precej enakomerno zastopane, 
najvišji deleži pa odpadejo tako na severne (S 9 %, 
SSZ 8 %), kot tudi južne smeri (J 8 %, JV 7 %). Veter 
je v splošnem nekoliko močnejši, kadar piha z juga, a 
tudi takrat hitrosti niso izjemno velike. Hitrosti preko 
10 m/s lahko nastopijo kadarkoli v letu in iz katerekoli 
smeri, vendar se to zgodi zelo redko. Podobno velja za 
močne sunke.

Sklepi

Za večino obravnavanih postaj je prevladujoča smer 
vetra od SV do V, iz teh smeri je veter tudi najmočnejši. 
Pri nekaterih merilnih postajah, kot npr. Dolenje, 
Mlake, Ajdovščina, se pojavlja tudi zahodnik, vendar 
je šibkejši. Za merilni postaji Selo in Lijak, ki ležita v 
spodnji Vipavski dolini, je veter močnejši z juga, v Selu 
tudi bolj pogost kot s severa. Vetrovi so najmočnejši 
v zimskih mesecih, zlasti v februarju, razen v Vipavi, 
kjer so najmočnejši v januarju in na postaji Lijak, 
kjer so enakomerni skozi vse leto. Visoke hitrosti so 
najpogostejše v zgornji Vipavski dolini (merilne postaje 
v Vipavi, Zemonu in Ajdovščini), v spodnji Vipavski 
dolini (merilne postaje Bilje, Lijak, Selo) pa so hitrosti 
nižje.
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Pomen vetra v jadralnem letenju
U. Bergant, B. Žorž

Uvod

Jadralno letenje je zelo odvisno od vremenskih 
razmer, še posebej od smeri in hitrosti gibanja zraka 
oz. vetra. Odvija se v t.i. vizualnih pogojih letenja, ko 
je baza oblakov dovolj visoko in vidnost dovolj dobra 
pri odsotnosti vseh vrst padavin. Vetrovne razmere 
v pogojih vizualnega letenja niso predpisane, kljub 
temu pa igrajo pri jadralnem letenju ključno vlogo, 
tako v smislu varnosti letenja kot razmer za jadranje.

Z vidika varnosti je pomembno, da hitrost vetra 
ne presega najvišje hitrosti jadralne naprave skozi 
zrak. Le tako je jadralna naprava v vsakem trenutku 
vodljiva v smer, ki jo določa pilot. V praksi se letenje 
zaradi varnosti opušča že pri precej nižjih hitrostih 
vetra. Močnejši veter v določenih pogojih povzroča 
tudi turbulenco -  kaotično gibanje zraka, ki v 

jadralnem letenju večinoma ni zaželena, saj povzroča 
nemirno letenje, težje vodenje, v določenih primerih 
pa lahko vodi tudi do poškodb jadralne naprave in v 
izjemnih primerih tudi do nesreč. 

Z vidika pogojev za jadranje je v določenih primerih 
veter zaželen, v določenih primerih pa moteč. Kadar 
ni termičnih dviganj, je veter za jadranje nujno 
potreben. Ko veter piha proti gorski pregradi, se zrak 
dvigne čez njo. Jadralni piloti to dviganje izkoriščajo 
za pridobivanje višine. Zrak se za gorsko pregrado 
spušča ter v določenih pogojih kasneje spet dvigne. 
Nastanejo zavetrni valovi, ki prav tako omogočajo 
jadranje. Nekatere jadralne naprave lahko izkoriščajo 
tudi dviganje zraka v vrtincih oz. rotorjih večjih 
dimenzij, ki nastanejo v zavetrju gorskih pregrad, 
vendar je tako letenje zaradi turbulence zelo naporno 
in v določenih pogojih tudi nevarno.

Slika 1. Finesa 
jadralnega letala.

Princip delovanja jadralnih naprav

Jadralna naprava nima lastnega pogona. Za gibanje 
izkorišča silo teže. Sila teže deluje navpično navzdol, 
jadralna naprava pa tok zraka preusmeri nazaj, kar 
jo pospeši naprej. Po določenem času se sila teže in 
aerodinamična sila na jadralno napravo izenačita, 
jadralna naprava leti v t.i. drsnem letu. V drsnem letu 
se jadralna naprava giblje s stalno hitrostjo skozi zrak 
in pod določenim drsnim kotom proti tlom. Razmerje 
med preleteno razdaljo in izgubljeno višino imenujemo 
drsno razmerje ali finesa jadralne naprave (slika 1).

Tipi jadralnih naprav

Poznamo več tipov jadralnih naprav, ki se močno 
razlikujejo po velikosti, teži in aerodinamičnih 
lastnostih, posledično pa tudi po svojih sposobnostih 
in vplivu vetra nanje.

Slika 2. Jadralno padalo.

Najlažja jadralna naprava je jadralno padalo, ki tehta 
okoli 5 kg, površina krila pa je okoli 25 m2 (slika 2). 
Drsno razmerje jadralnih padal je okoli 10, torej lahko 
v mirnem zraku z višine enega kilometra preletijo okoli 
10 km daleč. Značilne horizontalne hitrosti jadralnih 
padal so med 30 in 60 km/h. 
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Jadralni zmaji tehtajo okoli 30 kg, površina krila je 
okoli 15 m2, drsno razmerje pa okoli 15 (slika 3). 
Značilne hitrosti jadralnih zmajev so med 40 in 120 
km/h.   

Slika 3. Jadralni zmaj.

Jadralna letala tehtajo okoli 250 kg, površina kril je 
okoli 10 m2, drsno razmerje pa okoli 50 (slika 4). 
Značilne hitrosti jadralnih letal so med 60 in 280 
km/h.

Slika 4. Jadralno letalo.

Vpliv vetra na sposobnosti jadralne naprave

Horizontalno gibanje zraka na hitrost padanja naprave 
nima vpliva. Prav tako ne vpliva na hitrost gibanja 
jadralne naprave skozi zrak. Zaradi horizontalnega 
gibanja zraka pa se spremeni horizontalna hitrost 
gibanja jadralne naprave glede na tla ter s tem tudi 
drsno razmerje. Tako se npr. pri čelnem vetru s 
hitrostjo 20 km/h jadralnemu padalu drsno razmerje 
razpolovi. Obratno se pri hrbtnem vetru hitrost letenja 
glede na tla poveča, prav tako se izboljša tudi drsno 
razmerje.

Za vzdrževanje ali povečevanje višine jadralne naprave 
je torej nujno potrebno vertikalno gibanje zraka. Če 
se zrak dviguje s hitrostjo 1 m/s, jadralna naprava 
lahko vzdržuje višino in teoretično preleti neomejeno 
razdaljo. V resnici so območja dvigajočega zraka 

omejena. Jadralni piloti v takih področjih običajno s 
kroženjem naberejo višino ter v drsnem letu letijo proti 
naslednjemu področju dvigajočega zraka.

Vpliv vetra na varnost jadralnega letenja

Če horizontalna hitrost vetra preseže hitrost letenja 
jadralne naprave skozi zrak, jadralna naprava, ki je 
obrnjena točno v veter, glede na tla leti vzvratno. Tako 
letenje je zelo nevarno, saj pilot jadralne naprave ne 
more usmerjati tja, kamor bi želel, npr. na primeren 
pristajalni prostor. Hitrost jadralne naprave skozi 
zrak je torej absolutna zgornja meja hitrosti vetra, 
nad katero letenje postane zelo nevarno. Za jadralna 
padala je to okoli 40 km/h, jadralne zmaje okoli 60 
km/h, jadralna letala pa okoli 120 km/h. V praksi 
se običajno izogibamo letenju pri vetru, ki presega 
polovico te hitrosti.

S hitrostjo vetra se povečuje tudi t.i. mehanična 
turbulenca, ki nastane v zavetrju ovir, zaradi 
hrapavosti tal ter v plasteh s striženjem vetra. 
Turbulenca pomeni kaotično gibanje zraka, ki lahko 
močno oteži vodenje jadralne naprave, v določenih 
primerih pa lahko povzroči celo poškodbe na jadralni 
napravi. Pri jadralnem padalstvu lahko turbulenca 
povzroči zapiranje kupole, kar je v bližini tal lahko zelo 
nevarno, saj pilot nima možnosti, da bi kupolo spet 
pravočasno odprl. Na sliki 5 je jadralno padalo, kjer je 
zaradi turbulence prišlo do delnega zapiranja kupole. 
Pilot je moral s pravilno reakcijo zagotoviti ponovno 
odpiranje kupole ali pa uporabiti rezervno reševalno 
padalo.

Jadralni zmaj se lahko v močni turbulenci prevrne 
naprej (angleško thumbling), pilot pa pade na krilo. 
Jadralna letala so na močno turbulenco najbolj 
odporna, kljub temu pa lahko pride v izjemnih primerih 
do mehanskih poškodb kril ali repnih površin. Take 
situacije navadno zahtevajo izmet rezervnega padala, 
ki pa je zadnja možnost s precej nepredvidljivimi 
posledicami. Letenje v močnejši turbulenci je psihično 

Slika 5. Jadralno padalo z delno zaprto kupolo.
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in fizično naporno, tako da se mu večina pilotov 
izogiba. Turbulenci se lahko izognemo pri letenju v 
šibkem vetru, letenju na privetrni strani gorskih ovir ter 
proč od tal in izven plasti s striženjem vetra.

Vpliv vetra na pogoje za jadranje

V sodobnem jadralnem letenju izkoriščajo večinoma 
termične vzgornike, pri čemer se od tal segret zrak 
dviguje v obliki zračnih balonov ali stebrov, kar 
jadralnim napravam omogoča dviganje. Veter za 
nastanek termičnih vzgornikov ni potreben. Šibak 
veter do 20 km/h je sicer ugoden za proženje 
termičnih dviganj, večje hitrosti pa onemogočajo 
lokalno pregrevanje zraka in s tem nastanek močnih 
termičnih stebrov. Močnejši veter termične stebre 
zanaša in jih zaradi turbulence raztrga. Za termično 
jadranje je torej močnejši veter večinoma moteč.

Nasprotno je za pobočno jadranje veter nujno 
potreben. Pri pobočnem jadranju se ob vetru zrak 
dvigne preko gorske pregrade in jadralnim napravam 
omogoča dviganje. Pobočno jadranje se izkorišča 
večinoma ob dnevih, ko termično jadranje ni mogoče, 
npr. ob oblačnem ali zelo stabilnem vremenu, ki ne 
omogoča nastanka termičnih vzgornikov. Veter mora 
biti zadosti močan ter pihati čim bolj pravokotno 
na gorsko pregrado. Gorske pregrade morajo biti 

praviloma daljši grebeni, da jih zrak ne more obliti. 
Osamljeni hribi so večinoma neprimerni ali pa je pas 
dvigajočega zraka zelo ozek. Za vzdrževanje višine 
jadralne naprave morajo biti hitrosti vetra nad 10 
km/h. Višje hitrosti vetra omogočajo pridobivanje 
višine, vendar so lahko za določene naprave že 
prevelike. Za jadralna padala so hitrosti nad 30 km/h 
lahko že nevarne, za jadralna letala pa ravno pravšnje.

Na zavetrni strani hriba se ob močnejšem vetru 
pojavita še dve obliki vzgornika, ki pa se redkeje 
izkoriščata in sta navadno dostopna le pilotom 
jadralnih letal, saj je hitrost vetra za jadralna padala 
in jadralne zmaje že prevelika. Pri hitrostih nad 50 
km/h in stabilnem ozračju se zrak v zavetrju gorske 
pregrade najprej spusti, potem pa spet dvigne. Ta 
vzorec se lahko večkrat ponovi, nastane zavetrno 
valovanje (slika 6). Če hitrost vetra z višino narašča, 
lahko zavetrni valovi večkrat presežejo višino ovire ter 
omogočajo jadranje celo do stratosfere. Na sliki 7 je 
prikazano letenje na zavetrnih valovih.

Pod zavetrnimi valovi se običajno pojavijo veliki vrtinci 
zraka (rotorji) značilnih dimenzij velikosti gorske 
pregrade in osjo vrtenja, ki je vzporedna z gorsko 
pregrado. Letenje v njih omogoča hitro dviganje 
in priključek na zavetrne valove, vendar zaradi 
spremljajoče turbulence predstavlja izziv tudi pilotom 
jadralnih letal.

Slika 6. Zavetrni valovi.
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Slika 7. Jadranje na 
zavetrnih valovih.

Idealen veter za prelete z jadralnimi 
napravami

Ob pojavu jadralnih naprav in začetkih jadralnega 
letenja so bile sposobnosti jadralnih naprav zelo 
slabe. Takrat je bil prvi cilj jadralnega letenja čim 
dlje ostati v zraku. S povečevanjem sposobnosti 
jadralnih naprav in povečevanjem razumevanja in 
boljšega napovedovanja vremena pa so piloti želeli 
leteti tudi čim dlje in čim hitreje. V jadralnem letenju 

takemu načinu letenja pravimo prelet. Običajno je čas 
letenja omejen z dolžino dneva, v katerem pilot skuša 
preleteti čim večjo razdaljo. V tekmovalnem letenju pa 
se vnaprej določijo obratne točke, ki jih je potrebno 
čim hitreje obleteti.

Pri točkovanju preletov so največ vredni preleti v 
obliki t.i. trikotnika FAI (Federation Aeronautique 
Internationale , mednarodna letalska zveza), ki ne 
sme biti preveč ploščat, najkrajša stranica ne sme biti 

Slika 8. Svetovni rekord v preletu z 
jadralnim padalom v Braziliji.
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krajša od 28 % dolžine celotnega trikotnika. Letenje 
po takem trikotniku zahteva letenje ves čas po novem 
terenu, prav tako pa se vsaj del letenja odvija proti 
vetru, kar je najbolj zahtevno. Za te vrste preletov je 
ugodno, da je vetra čim manj. Z jadralnim padalom 
so bile v trikotniku dosežene razdalje prek 300 km, z 
jadralnim letalom pa prek 1750 km.

Preleti vrste cilj-povratek so po vrednosti na drugem 
mestu. Običajno jih izvajajo vzdolž daljših gorskih 
verig, ki so praviloma obrnjene v smeri vzhod-zahod, 
kar je ugodno za nastanek termičnih vzgornikov na 
sončni strani grebena. Taki preleti pa so možni tudi 
brez termičnih vzgornikov ob dovolj močnem vetru, 
ki piha pravokotno na gorsko verigo. Veter mora 
biti ravno prav močan za nastanek dovolj močnega 
pobočnega vzgornika, ne pa premočan za določeno 
jadralno napravo. Prav tako se ob močnejšem bočnem 
vetru zmanjša hitrost napredovanja vzdolž grebena.
V letu med tremi točkami je svetovni rekord pri 
jadralnih letalih čez 3000 km. Odleten je bil v 
Argentini na zavetrnih valovih na višinah med 4000 in 
9000 m. Čas preleta je omejen s sončnim vzhodom in 
zahodom.

Najmanj so vredni (ne pa tudi cenjeni) preleti v ravni 
črti. Pri tem se smer letenja praviloma izbere v smeri 
vetra, saj hrbtni veter povečuje hitrost letenja in 
izboljšuje drsno razmerje. Tako letenje se večinoma 
odvija v termičnih vzgornikih na ravninskih terenih, 
kjer je manj mehanične turbulence, kar omogoča 
razmeroma varno letenje pri višjih hitrostih vetra. 
Z jadralnim padalom so bile na ta način dosežene 
razdalje preko 550 km, z jadralnim zmajem pa preko 
750 km.

Slika 9. Karta temperatur 
in vetrov na višini 18000 
čevljev.

Na sliki 8 je zapis GPS za svetovni rekord v preletu 
z jadralnim padalom na severovzhodu Brazilije 13. 
oktobra 2016. Pilot je v 12 urah preletel razdaljo 
564 km. Pri tem je izkoriščal termična dviganja za 
pridobivanje višine, v ravnem letu pa so mu pomagali 
vzhodni pasatni vetrovi, ki v teh zemljepisnih širinah 
pihajo zelo zanesljivo. Brez vetra bi bila preletena 
razdalja približno pol manjša.

Napovedovanje vetra

Veter napovedujemo s pomočjo meteoroloških 
modelov. Za dobre napovedi vetra je zelo pomembna 
natančnost prikaza površja. Gostejša kot je mreža 
modelskih točk, bolj realno je površje, ki ga model 
uporablja, še vedno pa je to le približek in ne dejansko 
stanje v naravi. V splošnem je veter precej dobro 
napovedljiva količina. To pomeni, da se rezultati 
meteoroloških modelov običajno dobro ujemajo z 
dejanskim stanjem. Treba pa je upoštevati, da na 
veter vpliva precej lokalnih dejavnikov in da lahko 
prihaja do večjih odstopanj glede na površje v naravi, 
posebno v hribovitih območjih. V višinah je napoved 
vetra precej dobra, niže pa je zaradi vpliva tal slabša. 

Modeli dobro napovedujejo splošen veter, ne znajo 
pa dobro upoštevati lokalnih procesov, na primer 
dolinskih vetrov. Ti nastanejo kot posledica termike v 
hribih. Nad s soncem obsijanimi pobočji se zrak dviga, 
zato ga pri tleh nadomešča zrak iz spodnjega dela 
doline in s tem povzroči nastanek dolinskega vetra. 
Ta čez dan vedno piha od nižjega proti višjemu delu 
doline. Tudi ob sami termiki prihaja do sprememb 
vetra. Ko se balon toplega zraka odlepi od tal in potuje 

VETER



25

navzgor, ga nadomešča okoliški zrak, zato bo veter 
zapihal od spodnjega proti zgornjemu delu doline. 

Tudi ob nevihtah je veter lahko zelo drugačen od 
splošnega, saj pogosto piha iz povsem druge smeri 
kot splošni veter. Razlog za to so zelo močna dviganja 
in spuščanja v nevihtnem oblaku, ki povzročijo, da na 
nekaterih delih zrak srka v oblak, na drugih delih pa 
piha iz njega. Pri tleh se ti tokovi obrnejo vodoravno in 
zato na nekaterih delih pri tleh piha proti nevihtnemu 
oblaku, drugje stran od njega. Ti vetrovi so zelo 
nevarni, saj dosegajo precejšnje hitrosti in so lahko 
nepredvidljivi. Dodatna težava je, da ne moremo 
dovolj natančno napovedati posameznih neviht niti 
krajevno niti časovno in torej tudi ne z njimi povezanih 
vetrov. 

Ob močnem vetru v zavetrju hribov je veter spremenljiv 
ob rotorjih. Ne glede na splošen veter lahko občasno 
piha tudi v nasprotni smeri.

Zaradi omenjenih razlogov modelski izračuni služijo 
kot ocena splošnega vetra, posebno v zapletenem 
gorskem terenu pa se lahko dejansko stanje vetra zelo 
razlikuje od napovedanega. 

Meteorološki produkti za veter

Veter lahko na vremenskih kartah predstavimo na 
več načinov, vsak pa ima nekaj dobrih lastnosti in 
nekaj pomanjkljivosti. Zaradi zgodovinskih razlogov 
obstaja nekaj vrst kart, ki so precej standardizirane 
in jih v podobni obliki lahko dobimo povsod po 
svetu, recimo karte značilnega vremena in karte 
vetra in temperatur. To so karte za neko območje 

za določen čas in višino, ki prikazujejo vetrovno 
polje in polje temperature. Tu imamo pregled nad 
dvodimenzionalnim vetrovnim poljem na določeni 
višini, vendar potrebujemo precejšnje število kart, 
če želimo pregledati veter na različnih višinah in ob 
različnih časih. Lahko se omejimo samo na Slovenijo 
z okolico, lahko pa prikažemo večje geografsko 
območje. Po višinah uporabljamo standardne nivoje 
leta v letalstvu, na primer 5000 in 10000 čevljev, 
kar ustreza približno 1500 in 3000 m. Na sliki 9 je 
primer karte temperatur in vetrov na višini 18000 
čevljev, kar je 500 hPa oz. približno 5500 m. Veter je 
ponazorjen z vetrovnimi zastavicami, kjer je smer vetra 
od repa proti konici, hitrost vetra pa je ponazorjena s 
črticami in zastavicami na repu. Mala črtica pomeni 
5 vozlov (približno 10 km/h), velika črtica 10 vozlov 
(približno 20 km/h) in trikotnik 50 vozlov (približno 
100 km/h). Dve veliki in ena manjša črtica torej 
pomenijo hitrost vetra 25 vozlov. Temperatura je 
predstavljena s številkami. Namesto točkovno bi lahko 
veter in temperaturo predstavili tudi kot polje in zaradi 
preglednosti tudi obarvali glede na hitrost vetra oz. 
temperaturo. 

Lahko pa se odločimo za prikaz vetra v neki točki. Na 
navpično os nanašamo veter po višini, na vodoravni 
pa se premikamo po času. Na ta način dobimo zelo 
dober pregled vetra po višini in času, nevarnost pa 
je, da je ravno v tej točki kakšna posebnost in veter 
ni ravno najbolj značilen za neko območje. Če je 
točka npr. v zavetrju ovire, je izračunani veter lahko 
bistveno šibkejši od dejanskega. Na sliki 10 je primer 
karte vetrov za primorsko regijo. Veter je ponazorjen z 
vetrovnimi zastavicami, hitrost vetra pa je  prikazana 
tudi z barvno lestvico. 

Slika 10. Karta vetrov po 
višini za Primorsko za dva 
dni.
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Podatki so lahko na voljo tudi v obliki preglednice, kot 
to prikazuje slika 11. 

Vse napovedi za letalstvo za Slovenijo in bližnjo 
okolico so dostopne na spletni strani Državne 
meteorološke službe: http://meteo.arso.gov.si/met/
sl/aviation/ (slika 12).

Na tej strani si lahko ogledamo trenutno vreme po 
letališčih in napovedi za letališča v skrajšani besedilni 
obliki (METAR in TAF). Na naslednjem zavihku 
imamo karte značilnega vremena ter karte vetrov in 
temperatur za različne časovne termine ter različne 
nivoje leta. Sledijo napovedi za odprtost zračnih poti 
vrste GAFOR ter podatki o vzidu in zaidu Sonca v 
različnih krajih.

Slika 11. Temperatura in veter nad Primorsko za izbrani primer.

Zelo pomemben zavihek so Opozorila. Če so v veljavi 
opozorila za letalstvo glede neviht, turbulence, 
zaledenitev ali zavetrnih valov, so predstavljena tu, v 
besedilni in slikovni obliki.
Sledi sklop produktov za jadralce. Tu najdemo 
besedilno napoved, vertikalno sondažo (navpični 
presek) ozračja, veter na različnih višinah v slikovni 
obliki in sklop napovedi termike po regijah. Sem 
spadajo napoved termike za dva dni po urah in 
višini, časovni potek vetra in vlage po višini. Veter 
in temperatura po višini sta na voljo tudi v obliki 
preglednice. Zelo uporabne so tudi radarske in 
satelitske slike, pa tudi z mrežo spletnih kamer si 
lahko ustvarimo dobro sliko o vremenu.
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Slika 12. Spletna stran ARSO za letalstvo.
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