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GORE KOT REGULATORJI ZRAČNIH TOKOV 

 

Potem, ko ste že marsikaj slišali o koristnosti našega Grossglocknerja, in se vam zdi, da je o tem že skoraj 

vse povedano, se gotovo sprašujete: "Kakšno koristno naravno lastnost bi takšna gora lahko imela poleg 

vsega, kar smo slišali ?" 

 

To vprašanje je res dobro; kajti temelj tega vprašanja je ravno še večja potreba, da bi radi še kaj 

koristnega zvedeli o tej gori. Ker se pa nikjer ne more izraziti kakšna potreba ali kakršna koli lakota po 

nečem, ki je ne bi bilo mogoče kakor koli nasititi, tako je tudi potrebo, ki se skriva v tem vprašanju, 

zagotovo mogoče potešiti. 

 

Torej pazite! Pri priči bomo odprli našo shrambo in v njej boste našli za potešitev svoje potrebe veliko 

najboljšega kruha. 

 

Torej kaj še zmore naš Grossglockner in tako tudi vsi ledeniki in druge gore na Zemlji? 

 

Gotovo vsi dobro veste, da se Zemlja vsakih 24 ur in nekaj čez, zavrti okrog svoje osi; poleg tega vam 

najbrž ni neznano, da ima Zemlja tudi precejšen obseg. 

 

Če vzamete Zemljin obseg, ki meri precej več kot 5000 nemških milj (nemška geografska milja je bila 

7420 m), in ga razdelite na toliko delov, kolikor minut vsebuje 24 ur in nekaj minut čez, boste 

presenečeno odkrili, da pride na vsako minuto nekaj milj. 

 

Zdaj pa si zamislite Zemljo kot gladko kroglo brez gora, ki je vsaj še deset milj visoko deloma obdana s 

težkim atmosferskim zrakom! 

 

Da bi pa lahko čim bolj dojeli izjemnost tega pojava, morate vzeti samo stekleno kroglo in jo v posodi, 

napolnjeni z vodo, ali v sončnem žarku, ki sije v sobo skozi kakšno okno in je precej poln običajnega 

sončnega prahu, pa tudi morebitnega sodobnega, urno zavrtite okrog njene osi. Prepričali se boste, da 

ta vrteča se krogla ne potegne s seboj niti delca vode, niti še tako lahkega praška, če se ta ne prilepi 

nanjo zaradi električne privlačnosti krogle, to pomeni da ga ne prisili v isto gibanje, v katerem je sama. 

 

In ker smo ta poskus v duhu nekako že naredili, si oglejmo za primerjavo našo zemeljsko kroglo! 

 



Povejte Mi: Kaj bi prisililo atmosferski zrak, da bi se vrtel skupaj z Zemljino kroglo okrog njene osi, če bi 

bilo Zemljino površje popolnoma gladko? Če pa atmosferski zrak ne bi krožil skupaj z Zemljo, kakšnemu 

zračnemu toku bi bila izpostavljena vsa živa bitja? 

 

Če pa so že tako imenovani naravoslovci precej natančno določili najsilnejši vihar - da tam zrak ustvarja 

tako hiter tok, da preteče v eni sekundi skoraj 80 čevljev (26 m), pri tem razvije zračni tok že tolikšno 

silo, da z največjo lahkoto rova iz tal najdebelejša in najmočnejša. drevesa kakšne posledice bi šele 

imel tisti zračni tok, ki bi v eni minuti pretekel nekoliko nemških milj (to je v eni sekundi približno 5000 

metrov)? 

 

Ni potrebno, da bi vam nadrobneje opisoval posledice takšnega poskusa; kajti, če le nekoliko premislite, 

boste v trenutku morali nadvse jasno spoznati, da se pri takšnem zračnem pišu ne bi mogel obdržati niti 

kamniti mah. Kaj šele kakršna koli druga stvar. In kaj bi ob takšnem zračnem pišu reklo šele morje, bo 

zlahka doumel tisti, ki je vsaj enkrat videl morje tedaj, ko je divjal čez njegovo gladino močan vihar in 

so se vodne plasti dvigale druga nad drugo kot gore. 

 

Če zdaj vse to nekoliko upoštevate, vam bo iz tega vendar morala biti očitna Moja očetovska skrb, ker 

sem v ta namen tako urejeno postavil in utrdil gore po Zemljinem površju, da je zrak zaradi njih prisiljen, 

da se vrti skupaj z Zemljo. 

 

O tem boste seveda rekli: "Zakaj niso potem zaradi takšne uporabnosti gore vse enako visoke in ne 

potekajo enako kot meridiani od pola do pola?"   

 

Na ta vprašanja lahko podamo tri veljavne odgovore. 

 

Prvič so gore oblikovane tako, kot so, ker nočem in ne morem s postavitvijo kakšne stvari vedno dosegati 

samo enostranskega koristnega delovanja; in tako je prvi razlog že v prej oznanjenem koristnem 

delovanju gora očitno pred vami, zakaj so nekatere zelo visoke, nekatere manj visoke, in nekatere samo 

nepomembni hribi na ravninah. 

 

Drugi pa je tale: Če bi bile vse gore enako visoke in bi se premočrtno vlekle od pola do pola, bi s tem 

nastopilo večno mirovanje zraka: zaradi tega bi kmalu. spodnje plasti začele trohneti in bi postale 

takšne kot v podzemnih katakombah. Povejte, kako bi bilo v takšnih razmerah z naravnim življenjem?! 

 

Vidite, zaradi tega so gore postavljene navidezno najbolj nepravilno po Zemljinem površju. Jaz pa vam 

pravim, da je ta postavitev tako urejena z najvišjo znanostjo, da ima ravno zaradi nje zrak nenehno 

dovolj svobode in se mora razširjati križem kražem prek Zemlje, ter se s tem mešati in treti; zaradi te 

dejavnosti se potem nad vsem Zemljinim površjem zmeraj znova v zadostnih količinah proizvaja tako 

imenovana elektrika ali bolje naravni življenjski fluid. 

 

Če to samo nekoliko opazujete, se vam postavitev gora po Zemljinem površju, kot tudi njihove različne 

višine, ne bi več zdela nerodna in naključna, temveč nadvse modro urejena. 
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