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Delovno področje Agencije RS za okolje je tesno povezano z naravnim okoljem, saj je
njeno poslanstvo spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in
procesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in njihovega
premoženja. Te naloge udejanjamo v okviru državnih služb za meteorologijo,
hidrologijo in seizmologijo ter z opravljanjem strokovnih nalog s področja varovanja
in upravljanja z vodami.
Svetovna meteorološka organizacija je pripravila pregled naravnih nesreč v svetu. Ta
pregled je osnova tudi temu pregledu naravnih nesreč, ki pa smo mu dodali še
pregled naravnih nesreč v Sloveniji.

NARAVNE NESREČE
Nekatere naravne nesreče so vremenski dogodki, kot so tropski in izventropski
cikloni, tornadi, neurja, strele, neurja s točo, močni vetrovi, snežna neurja, zmrzujoči
dež, gosta megla in temperaturni ekstremi. Druge so povezane z vremenom,
podnebjem in vodo: navadne in hudourniške poplave, nalivi, visoki morski valovi,
peščeni viharji, požari, smog in dim, zemeljski, blatni in snežni plazovi, roji
puščavskih kobilic in suša.

Časovna in prostorska razsežnost naravnih nesreč
Vsaka naravna nesreča je v nekem pogledu edinstvena. Tornadi in hudourniške
poplave so kratkotrajni in siloviti dogodki, ki prizadenejo relativno majhno območje.
Drugi, npr. suša, se razvijajo počasi, vendar lahko prizadenejo obsežno območje in
celotno prebivalstvo za več mesecev ali celo let.

Hkratnost nesreč
Ekstremni vremenski dogodek lahko vključuje več nesreč hkrati ali njihovo hitro
zaporedje. Tropsko neurje lahko ob močnem vetru in obilnem deževju povzroči
poplave in blatne tokove. V zmernih geografskih širinah lahko poletno vreme z
nevihtami in tornadi spremljajo debela toča in hudourniške poplave. Snežna neurja z
močnim vetrom in težkim snegom ali zmrzujočim dežjem lahko prav tako prispevajo
k plazovom na nekaterih pobočjih in k naraslim vodam oz. poplavam v sezoni
taljenja.

Geofizične naravne nesreče
Nekatere državne meteorološke in hidrološke službe ter specializirani centri
spremljajo geofizične naravne nesreče vključno s potresi, vulkanskimi izbruhi,
cunamiji, nevarnimi zračnimi snovmi (radionuklidi, biološke in kemične snovi) in
močnim onesnaževanjem v mestih.
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TEMPERATURNI EKSTREMI
Vročinski valovi so najbolj smrtonosni v zmernih geografskih širinah, ko v toplem delu
leta vročina in vlažen zrak vztrajata več dni zapored. Soparna zračna gmota lahko v
mestnem okolju povzroči precej smrtnih žrtev, največ med majhnimi otroki,
starostniki in kroničnimi bolniki. Močne ohladitve prav tako ogrožajo zdravje in
življenje ljudi, saj povzročajo podhladitev in poslabšajo simptome bolezni obtočil in
dihal.
V poletju 2003 so vročinski valovi prizadeli zahodno in srednjo Evropo. Skupno število
žrtev v Franciji, Italiji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji in Veliki Britaniji se
je približalo 50 000.

T E M P E R A T U R A (°C )

V Sloveniji je bilo poletje 2003 najtoplejše doslej, izjemno vroča sta bila predvsem
junij in avgust. Vročina, ki se je iz junija nadaljevala v julij in avgust, je povzročila
precej nelagodja in težav.
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Povprečna temperatura poleti 2003 je presegla
dolgoletno povprečje za več kot 4 °C. (vir:
Mesečni bilten ARSO).

MOČNO DEŽEVJE IN SNEŽENJE, MOČNI VETROVI
Močno deževje in sneženje lahko po večji nesreči
dodatno prizadene prebivalce, saj otežuje
reševanje in odpravljanje posledic naravnih nesreč.
Uničujejo ceste, železnice, infrastrukturo in
telekomunikacijsko mrežo.
Močni vetrovi predstavljajo nevarnost za letalstvo,
pomorstvo in ribištvo, prav tako za visoke stavbe,
stolpe, stebre in žerjave.
Snežni viharji so silovita neurja z močnim vetrom
in sneženjem. So nevarni za življenja ljudi in živali.
Močno ovirajo cestni in železniški promet, zaradi
njih zapirajo letališča.
Posledica vetroloma na Pokljuki (vir: Mesečni bilten ARSO)
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SUŠA
Osnovni vzrok vsake suše je pomanjkanje padavin. Suša se razlikuje od drugih
naravnih nesreč, saj se razvija počasi, včasih več let, njen nastop pa lahko povzroči
več dejavnikov. V nekaterih primerih jih zaznamo prepozno, zato je preprečevanje
neučinkovito.
Suša je lahko uničujoča: vodne zaloge se izsušijo, kmetijski pridelki ne uspevajo,
živali izstradajo, podhranjenost in bolezni se razširijo. Najbolj pogosta je v sušnih
predelih Afrike, posebno v Sahelu. V zadnjih letih je suša prizadela tudi Indijo in dele
Kitajske, Srednji vzhod, Avstralijo, dele Severne Amerike in Evropo.
V tem stoletju se je suša pojavila v letih 2000 od konca maja do začetka julija ter v
2. in 3. tretjini avgusta, avgusta 2001; suša leta 2003 je bila dolgotrajna, trajala je
od marca do septembra. Škoda je največja v kmetijstvu (predvsem v vzhodni
Sloveniji in na Primorskem), pojavljajo se težave z vodno oskrbo, poveča se število
požarov (URSZR). V preteklih šestih letih v strukturi vseh naravnih nesreč suša s 30
% predstavlja največji delež. Sicer pa struktura škod zaradi naravnih nesreč v
Sloveniji zelo variira, od več kot 80 % leta 2003, 70 % leta 2000 in 60 % leta 2001.
Leta 2003 je bil zabeležen rekordni primanjkljaj vode v tleh za kmetijske rastline v
vseh kmetijsko-pridelovalnih regijah Slovenije. Suše se v zadnjih letih pojavljajo tudi
na območjih, kjer jih v preteklosti nismo beležili.

Huda suša ima za prebivalstvo katastrofalne posledice (vir:
revija PM).

Suša v avgustu 2003 pri nas; posušena
koruza v Prekmurju (vir: Mesečni bilten
ARSO)

NAVADNE IN HUDOURNIŠKE POPLAVE
Ob močnem deževju lahko pride do poplav kjerkoli. Ranljive so vse poplavne ravnice
in močna neurja lahko povzročijo poplave v katerem koli delu sveta. Lahko se
pojavijo tudi po sušnem obdobju, ko ob močnem deževju voda ne more pronicati v
izsušena tla.
Poplave se pojavljajo v več oblikah, od majhnih hudourniških do obsežnih poplav na
večjih območjih. Lahko jih sprožijo močna neurja, tornadi, tropski in izventropski
cikloni, monsuni, ledeni zamaški in taljenje snega. V obalnih območjih lahko poplave
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povzročijo neurja ob tropskih ciklonih, cunamiji ali reke, narasle zaradi izjemno visoke
plime. Ko reke narasejo zaradi obilnega taljenja snega, nasipi popustijo.
Katastrofalne poplave lahko povzročita tudi popustitev jezu ali nenadna regulacija.
Poplave ogrožajo življenja ljudi in imetje povsod po svetu. V zadnjem desetletju 20.
stoletja so poplave prizadele približno 1,5 milijarde ljudi.
V Sloveniji poplave ogrožajo več kot 3000 km2 oz. slabih 15 % površine državnega
ozemlja. Največ, kar polovica poplavnih območij, je v porečju Save, 40 % v porečju
Drave in 4 % v Posočju. Ogrožene so predvsem hudourniške grape, dolinska dna in
marsikje pozidane aluvialne ravnice (http://www.zrc-sazu.si/giam). Med najhujše
poplave v Sloveniji štejemo poplave novembra leta 1901, ko je bilo prizadeto ozemlje
skoraj celotne Slovenije, novembra 1925 na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju (2
človeški žrtvi in poplavljenih okoli 100 000 ha obdelovalnih površin); poplava
septembra 1926 je na območju Ljubljana-Vrhnika-Škofja Loka terjala 10 življenj;
junija 1954 v porečju Savinje, Pake, in Hudinje 7 življenj; poplava novembra 1990 v
porečju Kamniške Bistrice pa 2 življenji (Natek, 2004).
V letu 2004 so konec marca reke in
potoki poplavljali predvsem v vzhodni polovici Slovenije. V letu 2005
je bilo v drugi polovici avgusta močno neurje, ki je pustošilo po vsej
Sloveniji; poleg plazov in hudournikov so bile tudi lokalne poplave, škode je bilo za več milijard
tolarjev.
Poplava v Sevnici, 21. 8. 2005 (foto: Z.
Vičar)

ONESNAŽEVANJE ZRAKA
Med onesnažitelje štejemo majhne delce in škodljive pline iz industrije, prometa in
drugih človekovih dejavnosti. Dim in suha meglica sta rezultat požarov v divjini,
požigalništva ali pepela ob vulkanskih izbruhih v stabilnih zračnih razmerah.
Dim, meglica in onesnaženost ogrožajo človekovo
zdravje; ob hudem onesnaženju se ljudje lahko
zavarujejo s plinskimi maskami. Ti pojavi zmanjšujejo vidljivost, kar ovira letalski in cestni promet.
Onesnaževanje zraka prav tako povzroča smog, kisli
dež, ozonsko luknjo in krepi učinek tople grede.
Stabilne razmere v ozračju pogosto vodijo k zgoščevanju onesnažiteljev.
Vulkanski pepel spada med onesnažitelje zraka (vir: revija PM).
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ZEMELJSKI IN BLATNI PLAZOVI
So lokalni dogodki in se ponavadi pojavijo nepričakovano. Nastanejo ob močnem ali
dolgotrajnem deževju ali hitrem taljenju snega ali ledu, iz prepolnega kraterskega
jezera se lahko izlije velika količina zemlje, kamenja, peska ali blata navzdol po
pobočjih, še posebno če so ti goli ali požgani.
Plazovi lahko dosežejo hitrost preko 50 km/h in pokopljejo, zrušijo ter odnašajo ljudi,
objekte in zgradbe. V Venezueli se je leta 1999 po dveh tednih neprestanega deževja
zrušila gora, plazovi so s seboj odnesli mesta, kar je terjalo 15 000 človeških žrtev.
Med najhujše plazove v Sloveniji štejemo zemeljski plaz v Logu pod Mangartom 15.
in 17. novembra leta 2000.
Zemeljski plaz v Logu pod Mangartom se je
utrgal 15. novembra na območju Šteng pod
Stovžjem in kasneje kot drobirski tok stekel
po dolini Mangartskega potoka. Na poti je
uničil most na predelski cesti in se ustavil na
sotočju Mangartskega potoka in Predelice.
Gmota je bila okoli 1,5 km dolga in iz nekaj
sto tisoč m3 gradiva.
Posledice plazu v Logu pod Mangartom (foto: F.
Štucin)

Ob obilnem deževju v naslednjih dneh se je gmota zaradi prepojenosti utekočinila in
se 17. novembra drugič premaknila; v nekaj minutah je drobirski tok dosegel Log.
Plaz je terjal sedem človeških življenj, porušenih in poškodovanih je bilo 18
stanovanjskih in 8 gospodarskih objektov. Na objektih, cestni in drugi infrastrukturi
ter na kmetijskih zemljiščih je nastalo skupno za 2,6 milijarde tolarjev škode (Komac,
Zorn, Geografski vestnik 74-1, 2002).

SNEŽNI PLAZOVI
Snežni plaz je gmota snega in ledu, ki se nenadoma
spusti po gorskem pobočju, in pogosto s seboj odnaša
tudi zemljo, skale in grušč. Lahko so močno uničujoči,
gibljejo se s hitrostjo preko 150 km/h. Premikajoči se
sneg potiska pred seboj zrak in nastali veter je lahko
dovolj močan, da povzroči precejšnjo škodo na
zgradbah, v gozdovih in gorskih letoviščih.
Vsako leto se sproži na tisoče snežnih plazov, v katerih
v povprečju življenje izgubi 500 ljudi
Vir: revija PM
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Najhujši snežni plazovi pri nas:
• na Vršič je marca 1916 snežni plaz zasul ruske ujetnike, ki so gradili cesto prek
prelaza, zahteval je okoli 110 človeških življenj
• v Zgornjem Posočju je februarja 1952 v več snežnih plazovih življenje izgubilo
okoli 15 ljudi (Natek, 2004).

NEURJA S TOČO, ŽLED
Padavine v obliki velikih zrn toče lahko dosežejo premer preko 10 cm in lahko padajo
s hitrostjo več kot 150 km/h. Svetovna škoda v kmetijstvu znaša letno več kot 200
milijonov ameriških dolarjev. Neurja s točo povzročajo tudi smrtne žrtve in veliko
škodo v mestih.
Žled tvori plast ledu, ki lahko polomi električne in telefonske daljnovode ter lomi veje
dreves. Ledena prevleka pokrije ceste, tirnice in letališke piste, kar onemogoča
vožnjo, rezultat pa so zamude vlakov in zaprtja letališč.
V Sloveniji se toča pojavlja ob poletnih nevihtah. V strukturi vseh naravnih nesreč v
preteklih šestih letih se toča z 12 % uvršča na tretje mesto, za sušo in neurji.
Omembe vredno je silovito neurje avgusta 2004 predvsem v občinah Slovenske
Konjice in Zreče, ki je s točo v velikosti jajca za seboj pustilo pravo razdejanje; samo
v občini Slovenske Konjice je bilo poškodovanih 15 ljudi, 1046 objektov, škodo pa je
bila ocenjena na okoli 3 milijarde tolarjev (URSZR).
Najboljša obramba pred točo sta zaščitna mreža in zavarovanje. Preprečevanje
nastanka toče z izstreljevanjem raket in posipanjem oblakov s srebrovim jodidom ni
dokazano učinkovito in je morda celo škodljiva. Katastrofalni žled presega debelino 5
cm. V Brkinih se žled takšne debeline pojavlja v približno tridesetletnih presledkih;
leta 1980 je bila plast ledu debela do 10 cm, v Idrijskem hribovju pa so leta 1984
namerili tudi prek 15 cm debel sloj ledu (http://www.zrc-sazu.si/zgds).

Zrna toče so lahko precej debela. (foto: B. Rakovec)

Žled (foto: M. Bulc)
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SLABŠANJE OKOLJA
Neurja erodirajo obale in obalne linije. Poškodujejo občutljive in pogosto edinstvene
ekosisteme kot so mangrove in koralni grebeni. Višje temperature predstavljajo
nevarnost izginotja živalskih in rastlinskih vrst. Ti učinki ne zmanjšujejo samo biotske
raznovrstnosti, temveč tudi prehransko varnost. Dviganje morske gladine in poplave
povečujejo vdor slane vode v površinske in podzemeljske vodne vire ter zmanjšuje
življenjski prostor na obalah.
Med najbolj degradirane slovenske pokrajine se uvršča v preteklosti predvsem
metalurško usmerjena Mežiška dolina. Ima izrazito zaprto in zatišno lego, je globoka,
slabo prevetrena, ekološko zelo občutljiva pokrajina, največji onesnaževalci zraka pa
so ravno v najbolj zaprtem delu doline (Špes, Dela 13, 1998). Posledica je močno
poškodovan in ponekod povsem uničen gozd na pobočjih doline, poleg tega pa so
škodljive emisije (plinov in kovin) negativno vplivale na človekovo zdravje.

POŽARI V NARAVNEM OKOLJU
Do obsežnih in uničujočih požarov lahko pride med sušnimi obdobji in po njih, lahko
so posledica udara strele ali pa človekove malomarnosti. Požari uničujejo gozdove,
travnike in pridelke, ubijajo živino in divje živali, poškodujejo ali uničijo naselja in
ogrožajo življenja prebivalcev.
Najhujši požari pri nas od leta 2000 naprej:
• marec 2000 v kraju Juriščce
• požari kot posledica suše v avgustu leta 2000,
zlasti na Primorskem
• požari kot posledica suše v avgustu leta 2001;
zabeleženih je bilo skoraj 400 požarov, pri Komnu
konec avgusta eden največjih požarov na Krasu v
zadnjih desetih letih (vir: URSZR)
Požar v naravnem okolju (vir: WMO)

NEVIHTE, STRELE, TORNADI
Močne nevihte povzročijo nenadne električne pretoke v obliki strele. Nevihte pogosto
spremljajo močni nalivi ali toča, močan veter, včasih tudi sneg.
V nekaterih delih sveta nevihte spremljajo tornadi. Le-ti so pogosti predvsem v
Velikem nižavju Severne Amerike, vendar se lahko pojavijo kjerkoli, posebno v
zmernih geografskih širinah. Lahko so zelo uničujoči. Nevihte z močnimi nalivi lahko
povzročijo hudourniške poplave. V suhem obdobju lahko strele zanetijo požare v
divjini, gozdovih in na travnikih.
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Pri nas so nevihte poleti pogost pojav. Skoraj vsako leto se pojavljajo tudi manjši
tornadi, ki pa so zelo redko zabeleženi, saj so kratkotrajni in razmeroma majhni.
Avgusta leta 1986 je tornado, ki se je pomikal od Novega sveta pri Hotedršici do
Tomišlja, s hitrostjo vetra vsaj 216 km/h povzročil precejšnjo škodo na zgradbah, v
gozdovih in na polju (M. Trontelj, Kronika izrednih vremenskih dogodkov XX.
stoletja).

Posledice silovitih neviht in tornado (vir: WMO)

Strela (vir: revija PM)

MEGLA IN SMOG
Megla predstavlja zelo majhne, navadno mikroskopsko majhne, vodne kapljice v
zraku. Gosta megla zaradi zmanjšane vidljivosti močno ovira promet, zaradi varnosti
celo zaprejo avtoceste, letališča in pristanišča. Megla lahko povzroči znatno
gospodarsko škodo. Kombinacijo megle in onesnaženega zraka imenujemo smog.
Ima resne posledice za človekovo zdravje. Tudi pri nas se pojavljata gosta megla in
smog, najpogosteje v večjih mestih. Poleti govorimo o fotokemičnem smogu, ki ga
megla ne spremlja; navadno je najbolj izrazit ob sončnem in toplem vremenu.

Gosta megla ovira promet
(vir: http://english.people.com.cn)

Najbolj znan primer smoga je iz Londona, t.i.
"Great smog" v letu 1952 je terjal 12 000 življenj,
trajal je od decembra pa vse do marca
naslednjega leta (http://en.wikipedia.org), (vir:
http://www.funkypancake.com).
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PUŠČAVSKE KOBILICE
Puščavske kobilice prizadenejo območja v Afriki, na Srednjem vzhodu, v Aziji in južni
Evropi. Ko so vreme in ekološke razmere primerni za razmnoževanje, se žuželke
zberejo na majhnem območju. V nekaj mescih se oblikujejo veliki roji, ki letijo nizko
in iščejo hrano.
Roji so lahko več deset kilometrov dolgi in prepotujejo do 200 km dnevno. Majhen
del povprečnega roja (oz. ena tona kobilic) v enem dnevu poje enako količino hrane
kot 10 slonov ali 25 kamel ali 2 500 ljudi. S tem ogrožajo življenja milijonov kmetov
in pastirjev na že tako občutljivih območjih. Kobilice lahko med ali takoj po sušni še
stopnjujejo katastrofo, tako kot so jo leta 2005 v večini sahelskih držav.

Invazija kobilic v zahodni Afriki (vir: http://www.worldvision.ie)

VISOKI VALOVI OB NEURJIH
Ob nizkem zračnem pritisku v središču tropskega ciklona se morska gladina dvigne in
izboči 2-5 m visoko in do 80 km široko. Močni obalni vetrovi vodo potiskajo pred
seboj in tako ustvarjajo ogromne valove, ki se ob približevanju k obali višajo.
Kombinacija takšnih valov in nizkega
zračnega
pritiska
povzročita,
da
ogromna količina vode z veliko hitrostjo
udari ob obalo in lahko odplavi vse, kar
je na poti. Leta 1970 je v obalnih
močvirjih Bangladeša takšen dogodek
terjal 300 000 človeških žrtev.
Visoki valovi so udarili
http://www.quietcity.org)

ob

obalo

(vir:
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TROPSKI CIKLONI
Tropski cikloni so območja zelo nizkega zračnega pritiska nad tropskimi in
subtropskimi morji, ki se oblikujejo v ogromno vrtečo se gmoto z neurji s premerom
do več sto km. Vetrovi ob površju lahko presežejo hitrost 200 km/h.
Vsako leto nastane približno 80 tropskih ciklonov. Tajfun jim pravijo na območju
zahodnega severnega Tihega oceana in Južnokitajskega morja, orkani so značilni za
Atlantski ocean, Karibsko morje in Mehiški zaliv ter severni in osrednji Tihi ocean,
tropski cikloni pa za Indijski ocean in območje južnega Tihega oceana.

Orkan Katrina šteje za enega izmed
najhujših v ameriški zgodovini (vir:
http://www.stormchaser.ca)

Posledice orkana Katrina – popolno opustošenje (vir:
http://www.stormchaser.ca)

PEŠČENI/PRAŠNI VIHARJI
Predstavljajo skupke prašnih delcev ali peska, ki jih močni in turbulentni vetrovi
dvignejo v višine. Najbolj pogosto se pojavljajo v delih Afrike, Avstralije, na Kitajskem
in v ZDA. Ogrožajo življenja in zdravje, posebno ljudi na odprtem in daleč stran od
zavetja. Ob močnem peščenem viharju se vidljivost zmanjša na le nekaj metrov.
Pesek viharjev lahko v sicer
zelo skromni količini doseže
tudi Slovenijo, kadar so južni
in jugozahodni vetrovi v višinah dovolj močni za prenos
peska iz Afrike. Pesek se dobro opazi na snegu in objektih.

Peščeni vihar (vir: revija PM)
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Naravne nesreče

IZREDNI VREMENSKI IN PODNEBNI DOGODKI V LETU 2005
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