Agencija RS za okolje

Nas je poletje 2014 razočaralo?
Pregled podnebnih in vremenskih značilnosti junija, julija in avgusta
Letošnje poletje za razliko od lanskega ni izstopalo po temperaturi zraka, je pa bilo
nenavadno po padavinah in trajanju sončnega obsevanja. Prvi in edini vročinski val nas je
zajel razmeroma zgodaj, saj je vročina trajala od 7. do 12. junija. Sledilo je dokaj
nestanovitno vreme s pogostimi plohami in nevihtami, temperatura pa se ni več približala
35 ºC; le nekajkrat se je živo srebro ustavilo okoli ali nekaj nad 30 ºC. Precej nehvaležne
vremenske razmere za napovedovanje vremena, še bolj neprijazne pa do vseh, ki si na
dopustu želijo sončno in vroče vreme brez padavin, predvsem pa brez močnih nalivov ob
nevihtah. Vremensko občutljivim je tako spremenljivo vreme pogosto povzročalo težave.

Slika 1: Povprečna temperatura je bila nadpovprečna, vendar opazno nižja kot lani in
predlani. Odkloni niso presegli 2 °C, na zahodu je bil odklon manjši in ni presegel 1 °C.
Doslej najtoplejše je bilo poletje 2003, drugo najtoplejše pa 2012.
Letošnje poletje je bilo eno izmed redkih v tem stoletju, ko nas ni pestila suša; nekaterim
rastlinam je bilo moče celo preveč. Pogost dež je omogočil hitro širjenje fitoftore na
krompirju, plesni na paradižniku in gnilobe na solatnicah. Moč sončnih žarkov, predvsem
njihovega UV dela, je letošnje poletje ostala v mejah običajnih poletnih vrednosti in epizod
opazno povečanega UV sevanja v naših krajih nismo zabeležili. Ob nestanovitnem vremenu
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ni bilo epizod izrazitega onesnaženja prizemne plasti zraka z ozonom, ki v času vročinskih
valov draži oči in dihala. Pogoste padavine so izpirale cvetni prah iz zraka in olajšale
razmere za vse, ki jim cvetni prah povzroča težave. So pa vremenske razmere prizadele
čebele, saj ni bilo dovolj medičine. Prizanesljivo je bilo letošnje poletje do vseh, ki težko
prenašajo hudo vročino. Prvi vročinski val, je bil tako zgoden, da se stavbe še niso pregrele,
zato smo celo v mestih razmeroma dobro prenesli vroče obdobje.
Marsikdo bi sklepal, da se je z letošnjim poletjem prekinil niz vročih poletij in se je trend
ogrevanja svetovnega ozračja ustavil. A ni tako. V svetovnem merilu je bil junij najtoplejši
odkar spremljamo povprečno svetovno temperaturo, torej v zadnjih 134 letih, julij pa je bil
četrti najtoplejši.
O podnebnih razmerah vas vse leto sproti seznanjamo v mesečnem biltenu ARSO - Naše
okolje in v naši spletni rubriki Zanimivosti o podnebju, ki jo najdete pod bližnjicami v zgornjem
desnem kotu vstopne strani ARSO.

Slika 2: Osončenost je z izjemo dela Štajerske zaostajala za dolgoletnim povprečjem. Večina
ozemlja je za dolgoletnim povprečjem zaostajala za manj kot desetino, na severozahodu je
bil zaostanek do petine, v visokogorju je sonce sijalo le od 70 do 80 % toliko časa kot
običajno.

Slika 3: Po do zdaj zbranih podatkih je bilo
največ padavin v Julijcih, kjer so padavine
ponekod presegle 700 mm. Najmanj dežja je
bilo na severovzhodu države, južnem in
vzhodnem Štajerskem in Krško-Brežiškem
polju, kjer so namerili pod 400 mm.

Slika 4: Dolgoletno povprečje padavin so za
več kot dve petini presegli na Obali, Krasu in
Goriškem. Rateče in del Zasavja je zaostajal
za dolgoletnim povprečjem poletnih padavin.
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Slika 5: Od prikazanih postaj so za dolgoletnim povprečjem za spoznanje zaostali le v
Ratečah, drugod so padavine presegle dolgoletno povprečje. Padavin je bilo opazno več kot
v lanskem poletju.
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Slika 6: Število tropskih noči, to je noči, ko temperatura zraka ostane nad 20 ºC. Take noči so
izredno obremenilne, saj motijo nočni počitek.
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Slika 7: Tako število toplih kot tudi vročih dni je preseglo dolgoletno povprečje, vendar jih je
bilo povsod manj kot v nekaj zadnjih poletjih. Tako po številu toplih kot tudi vročih dni močno
izstopata poletji 2003 in 2012.

Izredni vremenski dogodki poleti 2014 v Sloveniji
Nekateri padavinski dogodki so bili neobičajni, a na srečo niso povzročili izjemno velike
gmotne škode.
Nalivi, obilno deževje in neurja so se pojavljala v vseh treh poletnih mesecih, a izpostavili
bomo štiri avgustovske dogodke.
V noči s 4. na 5. avgust je močneje in dlje deževalo ponekod v notranjosti Slovenije, še
posebej Polhograjskih dolomitih (slika 8). V Črnem Vrhu so izmerili 134 mm, še na nekaj
postajah pa nad 50 mm dežja. Že 9. avgusta so znova divjala neurja, tokrat na
severovzhodu. Proti večeru je v približno dveh urah ponekod padlo okoli 50 mm dežja, na
območju Podvelke in Sv. Jurija ob Ledavi tudi precej več. V mreži uradnih postaj smo največ
padavin, 62 in 57 mm, izmerili na Remšniku in v Šalovcih. Na slednji postajo so imeli
podobno močan naliv tudi 30. julija, ko je padlo 62 mm padavin v poldrugi uri.
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Slika 8: Izmerjena 24-urna višina padavin na samodejnih meteoroloških postajah in
prostorska razporeditev na podlagi meritev meteoroloških radarjev na Lisci in Pasji ravni
(barvna lestvica) od 4. avgusta zjutraj do 5. avgusta zjutraj. Količina padavin narašča od
modrikaste prek zelene in rumene do rdečkaste in roza barve.
Prostorsko bolj razsežne so bile padavine 13. in 14. avgusta in v noči z 20. na 21. avgust.
Med prvim dogodkom je močneje deževalo zlasti ob prehodu hladne fronte, najobilneje v
delu vzhodne Slovenije (slika 9). Na Bizeljskem je v dveh dneh padlo 142 mm in v Metliki
132 mm dežja, kar je dogodek z okoli stoletno povratno dobo. Ponekod so bili nenavadno
obilni tudi krajši nalivi, recimo 15 mm v 5 minutah v Postojni ali 32 mm v 20 minutah v
Kosezah pri Ilirski Bistrici.
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Slika 9. Časovni potek polurne višine padavin v Novem mestu, od poldneva 13. do
popoldneva 14. avgusta
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Med drugim dogodkom skupna količina dežja ni bila tako velika, a so škodo povzročali močni
nalivi in sunki vetra. Na Otlici nad Ajdovščino in v Zadlogu nad Idrijo je padlo 30 oziroma 29
mm v 15 minutah, na Suhi pri Škofji Loki pa 19 mm v 10 minutah. Močni sunki vetra so
pustošili zlasti po Krasu (na primer v Mahničih) in ponekod v hribovitem svetu zahodne
Slovenije (slika 10).
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Slika 10. Časovni potek polurne povprečne hitrosti vetra (sivo) in najmočnejših sunkov
(rdeče) v Postojni v noči z 20. na 21. avgust
Po temperaturi zraka so najbolj izstopali vroči dnevi okrog 9. junija in zelo hladen 10. julij. V
času edinega letošnjega vročinskega vala se je po nižinah ogrelo do okoli 34 °C. V Biljah pri
Novi Gorici, Ljubljani in v Staršah pri Mariboru se je živo srebro 11. junija povzpelo do 35,0
°C. Dne 10. julija je bilo nasprotno zelo hladno, sredi dneva redkokje nad 15 °C. Ob 15. uri
so v Novem mestu izmerili 13,2 °C, Mariboru 13,3 °C, v Ljubljani 14,0 °C in na Letališču
Portorož 17,0 °C. Omenjene vrednosti so sicer za zadnjih 10 let izjemno nizke, v preteklih
desetletjih pa smo ob istem času dneva izmerili tudi občutno nižje temperature (recimo 8,0
°C 1. julija 1948 v Ljubljani in 10,1 °C 5. julija 1962 v Novem mestu).

