Agencija RS za okolje

Suša v Sloveniji – stanje 03. april 2012

Povzetek stanja
Padavinski primanjkljaj traja že pet mesecev, začel se je že ob koncu oktobra in se od takrat ni
dvignil na mejo povprečnih vrednosti. V noči s sobote, 31.3., na nedeljo, 1.4., je deževalo. V
večjem delu Slovenije je padlo pod 10 mm dežja. Največ dežja je bilo v pasu od osrednje Slovenije
proti jugovzhodu. Največ padavin, 19,6 mm, je padlo v okolici Litije. V severovzhodnem in
zahodnem delu Slovenije je padlo le nekaj kapelj dežja, zato se sušne razmere tam nadaljujejo.
Razmere so še vedno najslabše v Prekmurju in na Obali.
Pretoki rek po Sloveniji so mali in ustaljeni. Izjema je le reka Mura, ki ima srednji pretok.
Predvidene padavine v prihodnjih dneh bodo povzročile porast pretokov rek na zahodnem in v
osrednjem delu države do srednjih vrednosti, drugod po državi pa bo porast pretokov rek nekoliko
manjši.
Količinsko stanje podzemnih voda je nizko, gladine podzemnih voda se znižujejo povsod po državi.
Sušo v vodonosnikih spremljamo v vodonosnikih Krške in Dravske kotline, vrednosti gladin so v
teh vodonosnikih mestoma najnižje v primerjavi z dolgoletnim nizom opazovanj. Za ta letni čas so
zelo nizke vodne razmere tudi v vodonosniku Murske kotline, ki pa še niso dosegle sušnih razmer,
značilnih za poletno obdobje. Zaloge podzemnih voda se zmanjšujejo tudi v kraških vodonosnikih,
najbolj ogroženi so vodni viri Dolenjskega krasa. Količinsko nekoliko manj ranljivi so vodonosniki
Alpskega krasa, ki se napajajo z raztaljeno snežnico iz visokogorja. Ob napovedanih padavinah ne
pričakujemo bistvenega izboljšanja količinskega stanja v trenutno najbolj ogroženih prodno
peščenih vodonosnikih Dravskega in Krškega polja.
Stanje površinskega sloja kmetijskih tal se je ob dežju rahlo popravilo le v pasu od osrednje
Slovenije v smeri proti jugozahodu. Najslabše so razmere še vedno v Prekmurju, v Podravju in na
Obali. Povsod tam, kjer dežja ni bilo, voda v tleh drsi na lažjih tleh proti meji rastlini dostopne vode
v tleh, kar pomeni, da bo v tleh ostala le najbolj močno vezana voda, ki jo rastline na začetku
vegetacijske sezone ne bodo zmožne počrpati. Suša se odraža na vseh nenamakanih kmetijskih
površinah. Tla bi potrebovala enakomeren dolgotrajnejši dež. Da bi bilo stanje vodne bilance
kmetijskih tal blizu povprečnih vrednosti, bi v najbolj sušnih območjih potrebovali od 100 do 200
mm dežja. Ob suši cvetoče sadno drevje in vzbrstelo vinsko trto pa je ponekod prizadela še
spomladanska pozeba.
Vremenska prognoza v prihodnjih dneh obeta delno izboljšanje razmer glede vlažnosti tal zlasti v
zahodni in osrednji Sloveniji. V Obalno-kraški regiji lahko do konca tedna pade lokalno tudi do
100 mm padavin, drugod predvidoma okoli 30 mm. Najmanj padavin bo v severovzhodni Sloveniji.
Zaradi opisanih razmer pozivamo vse prebivalce, da s svojim ravnanjem ne poslabšujejo
količinskega in kakovostnega stanja voda, še zlasti na najbolj ranljivih območjih.
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Meteorološka situacija
V noči s sobote, 31.3. na nedeljo,
1.4. je v večjem delu Slovenije
deževalo (količina padavin je
prikazana na sliki levo). Količine
so bile vglavnem majhne,
večinoma je padlo pod 10 mm
dežja. Največ dežja je padlo na
območju v pasu od osrednje
Slovenije
v
smeri
proti
jugovzhodu (Brežice 12,5 mm,
Cerklje-letališče
10,7
mm,
Jesenice na Dolenjskem 11,3
mm, Litija 19,6 mm, Malkovec
13,3 mm, Krško–NEK 8,5 mm, Krško-papirnica 7,3 mm, Hrastnik 5,6 mm). V pasu okrog
padavinskega jedra so se količine padavin zmanjševale, do 10 mm dežja je padlo v osrednji
Sloveniji in delu Štajerske (Ljubljana-Hrastje 7,5 mm, Ljubljana-Bežigrad 5,6 mm, Novo
mesto 2,1, Lisca 5,6 mm, Suha 5,1 mm, Celje 1 mm, Rogla 2,8 mm). Ob ohladitvi je ponekod
tudi snežilo, vendar je sneg hitro skopnel. V severovzhodnem (Ptuj 0,3 mm, Maribor –
letališče 0,3 mm) in zahodnem delu Slovenije (Lesce 1,1 mm) je padlo le nekaj kapelj dežja,
zato se sušne razmere tam nadaljujejo.
Zadnje padavine niso imele večjega vpliva na petmesečni padavinski deficit, ki se še naprej
povečuje. Od 1. oktobra 2011 je v večjem delu Slovenije padlo le polovica običajne količine
padavin glede na dolgoletno obdobje. Najslabše so razmere še vedno v Prekmurju in na obali.
Stanje vodotokov
Nizkovodne razmere po vsej državi
se nadaljujejo tudi v začetku aprila.
Pretoki rek po državi so mali in
ustaljeni. Izjemi sta le reki Mura in
Drava, ki imata srednji pretok.
V začetku aprila dosegajo pretoki
rek v srednjem in spodnjem toku
Save, v Pokolpju ter na porečjih
Dravinje in Meže med 20 in 30 %
običajnega aprilskega pretoka
(deleži običajnih pretokov so
narisani na sliki levo). Nekoliko
boljše razmere so ob Muri in Dravi,
kjer pretoki dosegajo nad 70 %
srednjega aprilskega pretoka. Drugod po Sloveniji je vodnatost rek manjša od 20 % srednjega
aprilskega pretoka, najmanjša pa na širšem območju obale ter na porečju Sotle.
Trenutna vodnatost rek v primerjavi z letnimi povprečji izkazuje najmanjšo vodnatost v
osrednji in severozahodni Sloveniji ter na širšem območju obale. Trenutni pretoki na tem
območju so manjši od 5. percentila, kar je eden od kriterijev za določitev hidrološke suše
površinskih voda.
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Predvidene padavine v prihodnjih
dneh bodo povzročile prehoden
porast pretokov rek na zahodnem in
v osrednjem delu države do srednjih
pretokov, drugod po državi pa bo
porast rek nekoliko manjši, pretoki
na teh območjih bodo ostali
predvidoma mali.

Stanje podzemnih voda
Sušo v vodonosnikih v prvem
tednu aprila še vedno spremljamo
v prodno peščenem vodonosniku
Dravskega polja in na več
merilnih mestih Krške kotline. Na
Dravskem polju je presušilo kar
nekaj vaških vodnjakov, vodnjak
Vodnjak suh
v Staršah prvič v preko
petdesetletnemu nizu opazovanj
(slika levo). Trenutno so gladine
podzemnih vod v osrednjem in
južnem delu Krškega polja nižje
od najnižjih izmer v dolgoletnem obdobju opazovanj, zaradi česar je na teh območjih velika
ogroženost vodnih virov.
Za april nizko količinsko stanje
Izvir Rižane
160
spremljamo tudi v ravninskih
140
vodonosnikih Murske kotline, kar
120
lahko
predstavlja
količinsko
100
ogroženost vodnih virov v poletnem
80
času. Zaloge podzemnih voda
60
dinarskega krasa se znižujejo,
40
izdatnost izvira Težka voda na
20
dolenjskem krasu je trenutno nižja
kot v preteklem 7 letnem obdobju
meritev. Nekoliko bolj ugodne so
vodne razmere na kraškem območju jugozahodne Slovenije, vendar se tudi tam vodne gladine
nahajajo v območju nizkih vodnih zalog. Izvir Rižane, ki predstavlja najpomembnejši vodni
vir obalne regije trenutno še ni količinsko ogrožen, vendar stanje ne nakazuje dobrih obetov
za poletno sezono, za katero so značilne povečane potrebe po pitni vodi (slika levo). Izviri
alpskega krasa so količinsko najmanj ogroženi zaradi procesa taljenja preostalega snega v
visokogorju. Ocenjujemo, da napovedane padavine ne bodo izboljšale stanja količinsko
trenutno najbolj ranljivih prodno peščenih vodonosnikov na severovzhodu in vzhodu države,
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kratkoročno izboljšanje pa zaradi tega dogodka pričakujemo na območju vodonosnikov
zahodne Slovenije.
Stanje vodne bilance tal
Kmetijska suša se nadaljuje. S 1. aprilom smo vstopili v začetek vegetacijske sezone. Za nami
je izjemno padavinsko podhranjeno zimsko mirovanje rastlin (to je obdobje od oktobra do
aprila). Vodna bilanca (to je razlika med padavinami in izhlapelo vodo) v tem času v zgornjih
plasteh tal bi morala biti zadovoljiva (povprečje 1971-2000) glede na to da padavine v
dolgoletnem povprečju presežejo količino izhlapele vode iz vrhnjega sloja tal. Letos je vodna
bilanca od oktobra 2011 do 3. aprila 2012 daleč pod običajnimi vrednostmi. Najslabše so
razmere na Primorskem in v Pomurju ter ponekod na osrednjem Štajerskem, kjer se bilanca že
nagiba v negativno smer (spodnja slika), kar povzroča težave s sušo na začetku vegetacijske
sezone. V preteklih dneh se je popravilo le stanje površinskega sloja kmetijskih tal v pasu od
osrednje Slovenije v smeri proti jugozahodu. Povsod tam, kjer dežja ni bilo, je vsebnost vode
zlasti v lažjih tleh blizu meje rastlinam še dostopne količine vode v tleh, kar pomeni, da bo v
tleh ostala le najbolj močno vezana voda, ki jo rastline na začetku vegetacijske sezone ne
bodo zmogle črpati.
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Na Primorskem stanje rastlin ob suši še dodatno poslabšujejo posledice zimske pozebe. Ob
suši cvetoče sadno drevje in vzbrstelo vinsko trto je prizadela še spomladanska pozeba.
Vrhove hribov in del jugozahodne Slovenije je za kratek čas celo pobelil sneg. Po skromnem
dežju, ki je v večjem delu Slovenije prinesel le borih 10 mm, je bil 1. april hladen,
temperature zraka so v najbolj izpostavljenih legah padle krepko pod 0 °C. Na Obali,
Vipavskem in Goriškem so v polnem cvetenju marelice, le z nekajdnevnim zaostankom jim
sledijo slive, zgodnje breskve in nektarine, ki cvetijo do 10 dni prej kot običajno. Po podatkih
avtomatskih meteoroloških postaj Agencije RS za okolje se je v Beli Krajini, v Zgornjesavski
dolini, na Notranjskem ter v Posavju ohladilo pod –4 °C (Rateče –4,7 °C, Postojna –4,6 °C,
Črnomelj –4,0 °C), v nižjih predelih Gorenjske, Notranjske, Koroške, v delu Štajerske in
Obsotelja so temperature zraka padle pod –3 °C (Lesce –3,8 °C, Ilirska Bistrica –3,1 °C,
Šmartno pri Slovenj Gradcu –3,0 °C, Maribor-letališče –3,7 °C, Podčetrtek –3,5 °C), v delu
severovzhodne in osrednje Slovenije ter na celjskem in delu Dolenjske pa pod –2 °C (Ptuj –
2,0 °C, Murska Sobota –2,5 °C, Brnik –2,5 °C, Celje –2,8 °C, Radenci –2,6 °C, Cerklje ob
Krki –2,8 °C). Tudi drugod v celinskem delu Slovenije so bile temperature zraka pod 0 °C
(Novo mesto –1,6 °C, Ljubljana –0,1 °C ). Na Goriškem in Primorskem so bile temperature
zraka pozitivne (Bilje 1,5 °C, Portorož 2,6 °C). Povsod tam, kjer so mejne nizke temperature
zraka sovpadale s cvetenjem sadnih vrst in brstenjem vinske trte je nevarnost, da so brsti vsaj
deloma poškodovani, dokaj velika. Povsod tam, kjer so bile rastline v stresu in v slabši
kondiciji zaradi suše so lahko razmere še slabše. Pomanjkanje vode lahko zaplete tudi zaščito
sadnih rastlin pred pozebo z oroševanjem, kjer ti sistemi obstajajo.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijske svetovalne službe so izdale navodila in
ukrepe ob suši za posamezne kmetijske rastline – za delo na njivskih površinah, pri pripravi
tal, setvi, presajanju in oskrbi zelenjadnic ter pri delu v trajnih nasadih, travnikih in vrtovih. V
letošnji suhi pomladi je osnovna skrb obdelovalcev zemlje, da v čim večji meri ohranijo vodo
v tleh. Letos bo v sušnem marcu namakanje ponekod potrebno kmalu po presajanju sadik
zelenjadnic in tudi po direktni setvi vrtnin, če se tla ob prihajajočem deževju ne bodo dovolj
namočila. Ob tem naj bo glavno vodilo racionalna raba vodnih virov (uporaba deževnice,
shranjena sanitarna voda) in dosledno upoštevanje navodil pristojnih služb.
Navodila si lahko preberete na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice:
http://lj.kgzs.si/1/aktualno.aspx

Izgledi
Po zadnjih izračunih bodo v prihodnjih dneh naši kraji večinoma pod vplivom ciklonskega
območja. V višinah bo do nedelje, 8. aprila prevladoval jugozahodni veter, pritekal bo
razmeroma topel in vlažen zrak. Prognostični izračuni količine padavin so sicer precej
spremenljivi, vendar kažejo, da je večja verjetnost pojava relativno intenzivnih padavin. Na
podlagi vseh dostopnih modelskih prognostičnih izračunov je groba ocena kumulativne
količine padavin do nedelje opoldne sledeča: jugozahodna Slovenija 70 do 100 mm, severna,
osrednja in jugovzhodna Slovenija 30 do 70 mm, vzhodna in severovzhodna Slovenija 10 do
30 mm. Meja sneženja bo sprva na okoli 2000 m, od petka naprej se bo nižala in bo v soboto
popoldne pod 1000 m. Po nedelji bo suho vreme predvidoma do sredine tedna, nato pa lahko
ob jugozahodni situaciji spet pričakujemo nekaj dežja.
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