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COP 21 v Parizu: posvečen predvsem 
blaženju podnebnih sprememb 









Podnebne spremembe 
Naraščanje T zraka 

Prostorske spremembe količine padavin 

Večja pogostnost ekstremnega vremena 
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Vplivi podnebnih sprememb in  

povečane vsebnosti CO2 na rastlinsko pridelavo  



danes 

2070 

Acidofilna bukovja     

Acidofilna rdečeborovja   

Predgorska  bukovja    

Gorska bukovja     

(Visoko)gorska bukovja v (pred)alpskem območju 

(Visoko)gorska bukovja v (pred)dinarskem območju  

Termofilna bukovja    

Kolinska hrastova-belogabrovja  

Nižinska vrbovja, jelševja in dobovja  

Termofilna črnogabrovja, hrastovja, rdečeborovja in črnoborovja 

Jelovja      

Smrekovja     

Ruševja 



Pozitivni vplivi 

Gnojilni učinek povečane koncentracije CO2 

Daljša vegetacijska doba 

Primernejše razmere za toplotno zahtevne rastline 

 

Negativni vplivi 

Prehiter razvoj rastlin 

Vodni stres 

Več napadov (novih) škodljivcev in bolezni 

Več ekstremnih vremenskih dogodkov 
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Poletne kmetijske suše po letu 1990 
 
  

1992,1993, 1994, 2000, 2001, 

2003, 2006, 2007, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2015 
 





 





 



VZGORNIK 

VNOS 

REAGENTA 

V OBLAK 
PODHLAJENI 

DEL OBLAKA 

0oC  

VNOS OD ZGORAJ: reagent pada v podhlajeni 
                                  del oblaka in mora zadeti vzgornik 

VNOS POD BAZO OBLAKA: reagent odnaša 
vzgornik v višino 

-10oC  



1. Boljši način vnosa zaledenitvenih jedr je v 
hladni del oblaka (rakete, ki jih prožimo s tal 
ali iz letal od zgoraj). 

2. Slabši je vnos v topli del oblaka s talnimi 
generatorji ali letal, ki letijo pod bazo oblaka  
 jedra se trosijo tam, kjer ne delujejo 

zamrznitveno 

 preden se dovolj dvignejo, se jih večina 
deaktivira, ker se omočijo.  

 premajhno število jeder ne doseže 
zadostnega učinka.  

 obstaja tudi možnost, da tedaj točo celo 
ojačijo 



 



• Podnebne spremembe so izmerjeno dejstvo. 
Podnebni scenariji lahko tudi podcenjujejo 
hitrost in velikost bodočih sprememb. 

• Vplive podnebnih sprememb na kmetijstvo že 
čutimo.  

• S prilagajanjem v Sloveniji zamujamo na 
vseh področjih, ne le v kmetijstvu. 

• Obramba pred točo ni dokazano uspešna. 
Možno je, da je v nekaterih primerih celo 
škodljiva.  

 

Povzetek 



Rezervni slajdi 



Spomini na “jugo” raketno obrambo pred točo 



Temeljni dve ideji za preprečevanje rasti toče 

Toča raste s primrzovanjem podhlajenih vodnih kapljic na 

maloštevilne lebdeče ali padajoče zametke ledenih zrn.  

• nižanje trajektorij padavin, ki naj  zmanjša dotok kapljic v podhlajeni del 
vzgornika, temelji na dejstvu, da če bi v spodnjem delu vzgornika nastajale dovolj 
debele kaplje namesto običajnih drobnih, bi morda iz vzgornika izpadle, preden bi 
jih ponesel dovolj visoko. Zato vnašamo debela higroskopična jedra, npr. kristale 
navadne soli. Na njih se kondenzira vodna para v debele kaplje. Ali izpadejo ali ne,  
je odvisno od moči vzgornika. Pri razvitih oblakih je praviloma premočen za to.  

• konkurenca zametkov toče. Da bi se podhlajene kapljice ne lepile na zametke 
ledenih zrn preprečimo tako, da jih spremenimo v ledene kristale, ki se slabo lepijo 
na ledena zrna.  Namesto majhnega števila debelih zrn toče bi tako nastalo veliko 
drobnih zrn, ki bi se do tal večinoma stalila. Zatovnašamo snov, ki ima podobno 
kristalizacijsko strukturo kot voda, na primer AgJ, v podhlajeni del oblaka. Kristali 
AgJ delujejo kot kristali pravega ledu: debelijo se na račun podhlajenih kapljic.  

Potrebno storiti dvoje:  

(a) zmanjšati dotok kapljic v podhlajeni del vzgornika  

(b) preprečiti, da bi se podhlajene kapljice lepile na zametke ledenih zrn 



-10oC  

-40oC  

ZMANJŠAN 
KANAL ZA 
RAZVOJ TOČE 

NAKOVALO 

RAZVIJAJOČ SE 

VZGORNIK 

DEŽ DEŽ 

TOČA 

MANJŠE PRIMARNO 

OBMOČJE RASTI 

TOČE 

POSIPANI 

PODHLAJENI 

OBLAK 

PADAVINSKI 
KANAL 

1 Prenos energije (sproščanje latentne toplote ob zamrzovanju zmanjša območje rasti zrn) 

2 Znižanje trajektorij (zmanjšan dotok kapljic v podhlajeni del vzgornika) 

3 Konkurenca zametkov toče (podhlajene kapljice spremenimo v ledene kristale) 

4 Obteževanje vzgornika (ta slabi ker mora nositi novonastala manjša zrna) 

5 Zmanjševanje dotoka vlažnega zraka (zaradi zgodnješega proženja padavin) 

 ZREL 

VZGORNIK 



Sistem SIRAD meri atmosfero  

vsakih 10 minut, ena meritev  

traja ~ 5 minut. Slike so na  

razpolago ~10 minut po  

začetku meritve 
 

Iz jakosti odmeva ocenimo  

prisotnost zrn toče v oblaku. 

 

RADAR NA LISCI 
 

 

 

ZRNA TOČE 
 

 

 





Generator sredbrovega jodida na Cessni 210 oz. Cessni 172  



Plamenice za spuščanje z letala navzdol 

Montaža pod krilo, 

plamenice 

“bombandirajo” oblak 

od zgoraj med letom 

 

 

 

102 plamenic s 

srebrovim jodidom 

 



Avtomatski talni generatorji za izpust  (Ground Seeding System)  

 

Primer: Kalifornija 

• Daljinsko proženje plamenic  

• Vsaka plamenica gori cca 5 minut  

 



SKLEPI 

Obramba pred točo ni dokazano uspešna. Možno je, 
da je v nekaterih primerih celo škodljiva.  

Vpliv umetnih zaledenitvenih jeder na podhlajene 
kapljice je fizikalno utemeljen in potrjen s poskusi. 
Dobro deluje pri mirnih, slojastih oblakih. Za 
nevihtne oblake pa ni prepričljivih dokazov, da bi 
vnos zaledenitvenih jeder v nevihtne oblake 
statistično značilno zmanjšal točo na tleh.  

Poraba sredstev za operativno obrambo je na 
današnji stopnji poznavanja nevihtnih procesov 
nesmotrna.  

Najboljša obramba pred točo v kmetijstvu sta 
zaščitna mreža in zavarovanje, v gradbeništvu pa 
primerna arhitektura in izbira materialov. 

 



Anketa za kmetijske svetovalce: 

https://goo.gl/forms/hTgl63q8hM0D60qx

1 

  

Anketa za kmete: 

https://goo.gl/forms/Gh8WQWvJXU3FFV

ro1 

https://goo.gl/forms/hTgl63q8hM0D60qx1
https://goo.gl/forms/hTgl63q8hM0D60qx1
https://goo.gl/forms/Gh8WQWvJXU3FFVro1
https://goo.gl/forms/Gh8WQWvJXU3FFVro1


Pomurska regija 0 
Podravska regija 3 
Koroška regija 11 
Savinjska regija 34 
Zasavska regija 0 
Spodnjeposavska regija 0 
Jugovzhodna Slovenija 1 
Osrednjeslovenska regija 5 
Gorenjska regija 89 
Notranjsko - kraška regija 0 
Goriška regija 0 
Obalno - kraška regija 0 
Ljubljana 0 



Večcelična nevihta 

TOČA DEŽ 

RAZVIJAJOČ SE 

VZGORNIK 

NAKOVALO PRIMARNO 

OBMOČJE 

RASTI TOČE 

KANAL ZA 

RAZVOJ TOČE 

         ZREL 

VZGORNIK 

padavine ne padejo na tla skozi vzgornik, ampak poleg njega  

zdolnik sproži s spodrivanjem nov vzgornik ali pa okrepi dotedanjega... 

PADAVINSKI 
KANAL 


