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Sibirsko jutro na Komni –
rekordni mraz 9. januarja 2009
Gregor Vertačnik, Agencija RS za okolje,
gregor.vertacnik@gov.si,
Slovenski meteorološki forum
Neuradno spletno združenje vremenskih navdušencev (http://www.slometeo.net/forum/index.php)

Povzetek
Raziskava mrazišč, ki od leta 2005 poteka v okviru Slovenskega meteorološkega foruma in Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, je 9. januarja privedla do izmere neuradno najnižje
temperature zraka v Sloveniji. Na planoti Komna nad Bohinjem se je ob odličnih vremenskih pogojih
ohladilo do –49,1 °C. Rekordni mraz je potrdil domnevo o izjemnosti mrazišča Mrzla Komna in jo
postavil ob bok najhladnejšim mraziščem v Alpah.

Uvod

Znanstvene raziskave

Pojem mrazišča

Začetek sistematičnih raziskav temperaturnih razmer v mraziščih sega v leto 1928. F. Ruttner, vodja
biološke postaje Lunz-Seehof in W. Schmidt, profesor
na Inštitutu za meteorologijo in geofiziko na Dunajski
univerzi sta tistega leta na širšem območju mrazišča
Grünloch v Spodnji Avstriji namestila številne termometre in termohigrografe za spremljanje klimatskih
razmer (Pospichal, 2004). V mrazišču na nadmorski

Mrazišče je po definiciji Slovenskega meteorološkega
foruma območje, kjer se v jasnih in mirnih nočeh
temperatura zraka spusti precej nižje kot v okolici
na podobni nadmorski višini. Običajno so mrazišča
konkavne oblike in po premeru segajo od majhnih,
nekajmetrskih kotanj do večkilometrskih kraških polj

Slika 1. Manjše mrazišče okoli Srednjega Kriškega jezera (levo) in večje Babno polje (desno)

(slika 1). Najpogosteje mrazišča najdemo v kraškem
svetu, mednje sodijo tudi izraziti meteoritski kraterji.
Kot lahko sklepamo že iz imena, so mrazišča območja
pogostega mraza. Posledica nižjih temperatur je
pogostejše pojavljanje megle in primanjkljaj sončnega
obsevanja. Zaradi zaprte oblike je veter šibkejši,
snežna odeja pa dolgotrajnejša kot v okolici. Pogosto
se po jasnih in hladnih nočeh čez dan močno ogreje,
temperaturni hod lahko preseže celo 30 °C. Opisana
mikroklima se odraža zlasti na rastlinstvu in stanju tal.

višini 1270 m so do leta 1942 s klasičnim alkoholnim
termometrom v osmih od štirinajstih zim namerili
–50 °C ali manj. Najnižja temperatura obdobja je
bila zabeležena februarja 1932, ohladilo se je do
–52,7 °C. Izmerjena vrednost še vedno velja za
neuradni alpski rekord in eno najnižjih temperatur v
Evropi brez Rusije. Izjemne razmere je izkoristila tudi
nemška nacistična vojska za preizkušanje orožja pri
»sibirskih« temperaturah. Leta 1984 so pričeli meriti
v švicarskem Glattalpu, plitvem mrazišču na 1858 m
nad morjem. Tam so februarja 1991 izmerili –52,6 °C,
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in le za las zgrešili avstrijski rekord (Medmrežje 2).
Mrazišča so v tistem času proučevali tudi Američani,
1. februarja 1985 so v Peter Sinks-u v Utahu izmerili
–56,1 °C. Tam je l. 1999 potekala tudi posebna merilna kampanja (Clements in sod., 2003). Ob koncu
90. let in v začetku tega stoletja so se raziskave z
razvojem tehnike, zlasti s cenovno dostopnimi elektronskimi termometri, razširile v Nemčijo, Italijo in
Slovenijo. V bavarskem Funtensee-ju, tik ob avstrijski meji, so 25. decembra 2001 namerili –45,9
°C (Medmrežje 3), v italijanskem mrazišču Busa di
Manna pa 9. januarja 2009 –43,8 °C (Bruno Renon,
osebna komunikacija). Tudi v Grünloch-u so meritve l.
2001 zopet zaživele (Pospichal, 2004).

Temperaturni obrat
V troposferi, spodnji plasti Zemljinega ozračja, temperatura z naraščajočo nadmorsko višino običajno pada.
Povprečno se na vsak kilometer višinske razlike temperatura zraka zniža za 6,5 °C (Rakovec in Vrhovec,
2000). Včasih pa temperatura v bolj ali manj debelih
plasteh zraka z višino narašča. Takšnemu pojavu
pravimo temperaturna inverzija ali temperaturni obrat
(slika 2).
Eden od vzrokov nastanka temperaturnega obrata je
zaradi negativne sevalne bilance v jasnih in mirnih
nočeh hlajenje tal in posledično zraka. V kotanje
(doline, kotline…) se steka hladnejši zrak, ki se zaradi
velike statične stabilnosti navpično slabo meša (slika
3). Temperaturni obrat je najbolj izrazit v mraziščih.
Časovni potek temperature in relativne vlažnosti zraka
v mrazišču je na tipičen jasen in miren dan sledeč (slika 4). Po popoldanskem temperaturnem višku se tla
in ozračje ob spuščanju Sonca proti obzorju začneta
hladiti, okoli zaida je hitrost ohlajanja največja. S
kopičenjem ohlajenega zraka se v mrazišču debeli

Slika 2. Primer temperaturnega obrata v plasti med 600 m in
1100 m, kjer se temperatura dvigne za 13 °C. Vir: Agencija
RS za okolje, http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20
in%20podatki/vertikalna_sondaza.html

jezero hladnega zraka in sčasoma se hladen zrak
začne prelivati prek najnižjih sedel oziroma iztokov
v okolico. Tekom noči se ohlajanje umirja in temperatura doseže najnižjo raven približno ob Sončevem
vzidu. Ko jutranje Sonce obsije večji del mrazišča, se
temperatura nekaj ur naglo vzpenja. Po razkroju jezera
hladnega zraka se prej ujeta zračna masa v mrazišču
začne mešati s prostim ozračjem in naraščanje temperature se skorajda ustavi.

Meritve Slovenskega meteorološkega foruma in
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Prvo spletno združenje vremenskih navdušencev,
Prvi slovenski vremenski forum, je ustanovil Marko
Korošec v oktobru 2004. V oktobru 2007 je forum
zamrl, del njegovega »poslanstvo« od takrat opravlja Slovenski meteorološki forum (SMF). Neuradno
združenje temelji na poročanju o vremenskih dogodkih po Sloveniji, spremljanju podnebnih razmer in

Slika 3. Shema nastanka (zgoraj) in razpada (spodaj) temperaturnega obrata in jezera hladnega zraka v mrazišču.

Slika 4. Tipični dnevni hod zgodaj poleti in zgodaj pozimi na
podlagi meritev v mrazišču Luknja na Komni. Zimski in poletni hod se precej razlikujeta zaradi razlike v dolžini dneva,
navidezne poti Sonca čez nebo in stanja tal.
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raziskavah. Trenutno sta v teku dve večji raziskavi:
temperaturne meritve v mraziščih in merjenje vodnatosti snežne odeje v Julijskih Alpah.
Prvi, ki je v Sloveniji pričel s sistematičnimi, neprekinjenimi meritvami v mrazišču, je po podatkih, ki so
dostopni SMF, njegov član Martin Gustinčič. Od aprila
2004 beleži temperaturo zraka v majhni kraški kotanji
Dolinca na Zaplani nad Vrhniko. Prve meritve, ki so
pokazale »naravo« mrazišč v sredogorju in visokogorju,
je v zimi 2004/05 izvedel dr. Matej Ogrin. Naslednjo
zimo sta dr. Matej Ogrin in Iztok Sinjur postavila prve
postaje – na Planini Govnjač, v Luknji in Mrzli Komni
meritve potekajo še dandanes. Meritve, ki potekajo v
sodelovanju med SMF in Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, niso omejene zgolj
na Komno, temveč potekajo v nekaterih mraziščih tudi
drugod po Sloveniji. Nekaj članov SMF samostojno
opravlja meritve v številnih mraziščih na posameznih
območjih v Sloveniji. Vseh postaj je trenutno nad 20
(slika 5).

Slika 5. Merilna mesta SMF na širšem območju Bohinja, v
katerih so vsaj mesec dni potekale meritve.

Poleg glavnega terenskega dela SMF – beleženja meritev in vzdrževanja postaj lahko izpostavimo še nekaj
manjših podprojektov. Sredi julija 2007 smo na Turški
vratcih, sedlu nad Planino na Kraju izvedli dvodnevne
meritve temperature in relativne vlažnosti zraka ter
vetra. Istega leta smo nad dnom dveh mrazišč dvakrat
poskusili z vertikalno sondažo; julijske meritve so bile
neuspešne, v decembru pa smo pridobili dvodnevni
niz podatkov iz mrazišča Mrzla Komna. Največ napora
sta v letih 2007 in 2008 zahtevali odpravi v Črno goro.
Na prvi od odprav smo postavili dve temperaturni
postaji, eno v mrazišču Reovački do pod Orjenom in
drugo v Valovitem do-ju v Durmitorju. Naslednje poletje smo pobrali podatke, ki sta jih postaji beležili od
novembra 2007 do aprila 2008.

Merilne naprave
Časovni potek temperature zraka v mraziščih merimo z elektronskimi registratorji i-button ameriškega
proizvajalca Dallas Semiconductor. Ti inštrumenti
beležijo temperaturo do –40 °C vsakih 15 minut na
0,5 °C natančno. Njihova napaka znaša pri temperaturah okoli in nad ničlo manj kot 1 °C, pri zelo nizkih
temperaturah pa naraste nad 1 °C (Medmrežje 4).
Zaradi slabše točnosti v hudem mrazu in »omejenem«
merilnem intervalu pri zelo nizkih temperaturah ponekod uporabljamo tudi alkoholne minimalne termometre znamke Thermo Schneider, ki merijo do –65 °C s
točnostjo 0,3 °C.
Digitalni termometri se nahajajo v posebnih sevalnih
zaklonih, sestavljenih iz vzporednih narobe obrnjenih
podstavkov za rože. Podstavki so zaradi zmanjšanja
vpliva sončne svetlobe na izmerjeno temperaturo
odeti v aluminijasto folijo (slika 6). Zakloni za minimalne temperature so večji in pločevinasti, njihova
funkcija pa je enaka (slika 6). V mrazišču Luknja pri
Domu na Komnu od julija 2006 merimo v standardni
meteorološki hišici, tako da so meritve primerljive z
uradnimi postajami (slika 7). Višina inštrumentov nad
tlemi je približno 2 metra, le v zimskem in pomladanskem času se zaradi sneženja in taljenja snežne odeje
spreminja – da so vseskozi vsaj nekaj decimetrov nad
snežno odejo, je potrebno višino zaklonov prilagajati
višini snežne odeje.

Slika 6. Temperaturna postaja
z digitalnim registratorjem
(spodaj levo) in minimalnim
termometrom (zgoraj desno)
v mrazišču pod Krajem Kala
na Lepi Komni. Foto: Gregor
Vertačnik

Slika 7. Meteorološka
hišica v mrazišču Luknja.
Foto: Gregor Vertačnik
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Rekordni mraz 9. januarja 2009
Odprava na Komno
Prvi namig na rekordni mraz je bila napoved
ameriškega svetovnega meteorološkega modela GFS
(»Global Forecast System«), ki je 5 dni prej, v nedeljo,
4. januarja, že kazal na izjemne razmere v noči z
8. na 9. januar. V naslednjih dneh smo se nekateri
člani postopno pripravljali na vzpon na Komno, saj so
meteorološki modeli po prehodu hladne fronte vse bolj
zanesljivo kazali na zelo suh in hladen zrak (slika 8).
V četrtek popoldne, 8. januarja, smo se štirje
»mraziščarji«, kot sebe poimenujemo raziskovalci
mrazišč, Andrej Trošt, Tjaša Zakšek, Iztok Miklavčič
in Gregor Vertačnik, podali na Komno. S parkirišča
pri slapu Savica smo odrinili pod nič kaj spodbudnim
oblačnim nebom. Na našo srečo se je že v začetku
noči zjasnilo in z Lunino svetlobo obsijana zasnežena
planota Komna se je pokazala v vsej svoji lepoti. Po
kratkem postanku v Domu na Komni se je moški del
ekipe malo po 20. uri odpravil v bližnjo Luknjo preverit
temperaturo, a smo nekoliko razočarani ugotovili, da
je »le« –27,7 °C. Sicer smo računali na dolgo zimsko
noč, a rekord še ni bil »zagotovljen«. Naslednje jutro
smo ob 7. uri, še v jutranjem mraku, odrinili proti Mrzli
Komni.

Slika 9. Prvi jutranji žarki so obsijali greben od Kala do
Lanževice. Foto: Gregor Vertačnik

v srebrnih odtenkih, prvi Sončevi žarki so dosegli greben med Kalom in Lanževico (slika 9). Že na začetku
sestopa v dno Mrzle Komne je digitalni termometer
pokazal –35 °C – ob zmagoslavnih krikih je bilo
jasno, da bo rekord padel. Ob prihodu v dno, malo po
osmi uri, smo začutili zares hud mraz, saj je minimalni
termometer kazal neverjetnih –43,3 °C (slika 10).

Slika 10. Prešerno vzdušje ob sibirskem mrazu ob postaji v
Mrzli Komni. Foto: Gregor Vertačnik

Slika 8. Napoved vertikalne sondaže modela GFS nad
Komno za jutro 9. januarja 66 ur prej. Avtorske pravice:
NOAA Air Resources Laboratory, http://www.ready.noaa.
gov/ready-bin/main.pl

Od Doma do Turških vratc se je temperatura gibala
okoli –15 °C. Pod sedlom je pihal izrazit gornik in nakazoval na izjemne razmere v mraziščih Lepe Komne.
Sneg se je pod kristalno čistim nebom bleščal

Slika 11 . Klasični alkoholni termometer je zabeležil –49,1
°C. Foto: Gregor Vertačnik

Še večji šok smo doživeli ob pogledu na plavač, ki se
je v pravkar končani noči ustavil na –49,1 °C (slika
11). Po podatkih, ki so dosegljivi SMF, je to daleč
najnižja izmerjena temperatura zraka na približno
dveh metrih (180 cm) nad tlemi v Sloveniji. S seboj
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Rekordni mraz in mediji
Novica se je razširila v večini domačih medijev in
tudi v tujini ni ostala neopažena. Člani foruma smo
pripravili nekaj prispevkov in imeli nekaj intervjujev,
saj so mrazišča širši javnosti dokaj nepoznan pojav,
ravno tiste dni pa se je tudi dosti govorilo o mrazu po
nižinah. Mnogi so o izmerjenem rekordu dvomili, kar je
glede na veliko odstopanje v primerjavi z naseljenimi
kraji in uradnim slovenskim rekordom –34,5 °C, ki ga
drži Babno Polje (Medmrežje 5), razumljivo. Poročanje
nekaterih medijev je bilo, morda tudi zaradi pomanjkljivega vedenja o mraziščih, pomanjkljivo ali močno
izkrivljeno. Tako je bilo na strani http://macedoniaonline.eu moč prebrati sledeče: »Slovenia registered the
lowest temperatures ever. At the Bohin resort, a half
frozen weatherman standing outside, reported minus
49°C«.
#SKLIC!

Planina Govnjač

Busa di Manna

MK-int.

-6
-10

Ob petih popoldne, malo po Sončevem zahodu, je
bilo v Mrzli Komni po meritvah digitalnega registratorja še znosnih –14 °C, nato je naravni zmrzovalnik
prestavil na najvišjo stopnjo hlajenja. Le uro kasneje
je bilo že –25 °C, ob osmi uri zvečer pa že –33,5 °C!
Po kratkem predahu se je do polnoči ohladilo že na
–40 °C, nenavadno izrazit padec, ki je privedel do
izjemnega rekorda, pa se je zgodil v poznih jutranjih
urah. Po primerjavi s časovnim potekom temperature
v drugih mraziščih sklepamo, da je bil rekord dosežen
med peto in šesto uro. Ob prihodu v mrazišče, malo
po osmi, je minimalni termometer kazal že –43,3 °C,
kar nakazuje na bodisi toplo, bodisi vlažno advekcijo
v ozračju. Tudi meritve pri Domu na Komni kažejo na
ogrevanje ozračja v zgodnjih jutranjih urah (slika 13).
Le nekaj ur odličnih pogojev za ohlajanje je bilo dovolj
za izjemni rekord. Okoli –40 °C smo zabeležili tudi v
komenskih mraziščih na planini Govnjač in v Luknji ter
na planini Javornik na Pokljuki. Poleg teh tudi neuradni italijanski rekord –43,8 °C v Busi di Manni potrjuje
rekord Mrzle Komne, ki je običajno naše najhladnejše
mrazišče z meritvami.
Govnjač - dno

-6

Govnjač - zg. kasarna

Dom na Komni

-10
-14
-18
temperatura (°C)

smo imeli še en termometer enakega tipa, ki je tik nad
snežno odejo ob pol devetih zabeležil –45 °C. Zaradi
hudega mraza smo po nekaj minutah dno mrazišča
zapustili in na soncu kljub temperaturi zraka globoko
pod –20 °C malce »ogreli«. Takrat sta do mrazišča
prispela ostala dva člana odprave, Matej Blatnik in
Matjaž Dovečar, ki sta jutranjo pot začela pri slapu
Savica. Kolegom »v dolini« smo hiteli sporočati novico
o rekordnem mrazu, marsikdo je le težko verjel, da je
bilo jutro tako zelo mrzlo – kako tudi ne, ko pa je bilo
po nižinah le okoli –15 °C. Imeli smo kar nekaj sreče
z vetrom, saj je kolega Jaka Ortar, ki je prenočil na
Hribaricah, poročal o »visokem« minimumu
–34 °C. V odsotnosti vetra bi tam temperatura prav
lahko zdrknila pod –50 °C, saj to odprto mrazišče leži
kakih 700 m nad višino Mrzle Komne.
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Slika 13. Časovni potek temperature zraka na dveh postajah na planini Govnjač in pri Domu na Komni v noči z 8. na
9. januar.
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Slika 12. Časovni potek temperature zraka v treh mraziščih
v noči z 8. na 9. januar. Črtkana črta je rekonstrukcija
poteka temperature v Mrzli Komni.

Analiza meritev
Ob prehodu hladne fronte se je v četrtek čez dan na
višini Komne ohladilo na okoli –10 °C (slika 12).

Primerjava z mrežo uradnih meteoroloških postaj govori o izjemnih mikroklimatskih značilnostih komenskih
in tudi nekaterih drugih mrazišč pri nas. Razlika je
najočitnejša pri absolutnih temperaturnih minimumih v zadnjih zimskih sezonah (preglednica 1). Med
Voglom in Mrzlo Komno, ki ležita na podobni nadmorski višini, omenjena razlika znaša kar od 18 °C do
35 °C. Težko je dojeti, da je v tej statistični kategoriji
celo Koper bližje razmeram na Voglu, kot le »streljaj«
oddaljena Mrzla Komna. Tudi v nižjeležečih mraziščih
so zime precej ostrejše kot v večini naseljenih krajev.
Velika Padežnica, snežniško mrazišče 260 m nad
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Preglednica 1. Najnižja izmerjena temperatura (°C) v nekaterih mraziščih in na nekaterih uradnih meteoroloških postajah v
zadnjih zimskih sezonah.
Postaja / zimska sezona

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

-19,1

–16,2

–18,4

–22,6

Hribarice (2306 m)

/

–36,5

–32,0

/

Planina Ovčarija (1633 m)

/

–31,0

–34,0

/

–41,7

–31,9

–34,1

–49,1

Vogel (ARSO, 1535 m)

–14,5

–11,5

–16,0

–13,8

Planina Govnjač (1455 m)

–40,2

–31,5

–32,5

–41,0

Medvedova konta (1310 m)

/

–32,0

–32,0

/

Velika Padežnica (1127 m)

–32,6

–28,0

–30,0

–30,0

Rateče (ARSO, 864 m)

–20,4

–14,0

–15,4

–17,6

Babno Polje (ARSO, 756 m)

–23,0

–17,8

–18,2

–21,6

Babno Polje (SMF, 750 m)

–26,0

–20,0

–18,5

–24,0

Podpreska (740 m)

–29,0

–18,0

–19,0/

/

Kredarica (ARSO, 2514 m)

Mrzla Komna (1592 m)

višino Rateč je od slednjega po absolutnem minimumu hladnejša za 12 °C do 15 °C; tudi središče
Babnega polja je znatno hladnejše od Rateč. Medtem
ko na Gorenjskem izrazita mrazišča praktično niso
poseljena, je na Notranjskem in Dolenjskem drugače.
V številnih naseljenih kraških kotanjah se ob ugodnih
vremenskih razmerah ozračje ohladi pod –30 °C.
Od naselij lahko omenimo npr. slovito Babno Polje,
Podpresko, Retje, Travnik, vasi na Blokah, Rakitno,
Ambrus itn.

Komenski rekordi
Izmerjen rekord je potrditev domneve nekaterih članov
SMF, da temperatura pod –40 °C v Mrzli Komni ni
skrajno redek pojav. Na podlagi meritev drugod po
Alpah, zlasti v Grünlochu, smo sklepali, da je za pomanjkanje temperatur pod –40 °C kriv zgolj niz slabih
zim oziroma neugodnih vremenskih razmer. Matej

Slika 14. Poletna slana v mrazišču Mrzla Komna. Foto: Iztok
Sinjur

Slika 15. Večji del planine Govnjač se decembra in januarja
ves dan skriva v senci. Foto: Gregor Vertačnik

Ogrin je sicer že 2. marca 2005 na terenski meritvi
namerili –41 °C, naslednjo zimo januarja se je celo
trikrat ohladilo pod –40 °C, letos 9. januarja pa je bil
močno presežen prejšnji rekord –41,7 °C 25. januarja
2006. Tudi poleti je to mrazišče pravo leglo mraza.
Jutro prvega avgusta 2007 je postreglo z –6,5 °C,
negativna temperatura zraka na 2 metrih se v tem
mrazišču pojavi približno vsako drugo poletno jutro
(slika 14). Med zanimivosti s Komne velja omeniti še
izjemno hud mraz na dnu planine Govnjač, kamor
Sonce v decembru in januarju ne posije. 12. januarja
2006 se je tako »ogrelo« le do –29,8 °C, v številnih
dneh od začetka meritev decembra 2005 pa se temperatura ni dvignila nad –20 °C (slika 15). Mrazišča
slovijo tudi po velikem temperaturnem hodu, v noči
rekorda je ta v Mrzli Komni dosegel okoli 39 °C, kar
je približno dvakrat toliko kot v Ljubljani ob največjih
amplitudah.
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Večletni trud članov Slovenskega meteorološkega
foruma v navezi z Oddelkom za geografijo Filozofske
fakultete v Ljubljani se je 9. januarja 2009 ponovno
obrestoval. Skupina šestih »mraziščarjev« je v jutranjih urah dosegla Mrzlo Komno, ki je tistega jasnega
zimskega jutra več kot opravičila svoje ime: minimalni
termometer je kazal –43,3 °C, nočni minimum pa
je znašal kar –49,1 °C. Rekordna vrednost je Mrzlo
Komno postavila ob bok svetovno znanemu avstrijskemu mrazišču Grünloch, ki se še vedno ponaša z
neuradnim alpskim rekordom –52,7 °C. Primerjava
z meritvami po drugih mraziščih Julijskih Alp v noči
z 8. na 9. januar je potrdila izmerjeni rekord. Poleg
izjemnega temperaturnega minimuma je bil v Mrzli
Komni zabeležen doslej največji dnevni padec temperature, okoli 39 °C, kar še enkrat potrjuje teorijo
o intenzivnem ohlajanju v mraziščih. Primerjava z
državno, torej uradno mrežo meteoroloških postaj
kaže, da so mrazišča pravzaprav naravni laboratoriji
in temperaturno gledano daleč od razmer v okolici in
v naseljenih krajih. Meritve v komenskih in tudi drugih
mraziščih se (tudi) v upanju na ponovitev izjemnih
vremenskih razmer nadaljujejo in v prihodnosti se
morda iz teh naravnih zmrzovalnikov obeta še kakšno
presenečenje.

Ogrin, D., Ogrin, M., 2005. Predhodno poročilo o
raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih
pozimi 2004/2005. Dela, 23, str. 221–233
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