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DOLOČANJE OGROŽENOSTI ZARADI SNEŽNIH PLAZOV V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH S
POMOČJO GEOGRAFSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Izvleček
Snežni plazovi so v gorskem svetu zelo pogost pojav in lahko ogrožajo objekte v visokogorju
in vedno večje število obiskovalcev gora. Glavni namen raziskave je bil z uporabo geografskih
informacijskih sistemov ugotoviti ogroženost planinskih poti, planinskih koč in
turnosmučarskih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer nevarnost snežnih plazov še ni bila
podrobneje proučena. Z metodo obtežene linearne kombinacije smo izračunali nevarnost
snežnih plazov na območjih proženja, pri čemer smo kot dejavnike, ki vplivajo na snežne
plazove uporabili: naklon, ukrivljenost plastnic, ukrivljenost profila, nadmorsko višino,
Sončevo sevanje, veter, število dni s snežno odejo, skupno višino novozapadlega snega,
najvišjo višino snežne odeje in vegetacijo. V nadaljevanju smo nato z modelom večsmernega
gibanja snežnih plazov izračunali še obsege celotnih potencialnih plaznic. Rezultate smo
primerjali z obstoječim lavinskim katastrom, digitalnimi ortofoto posnetki in terenskim
preverjanjem. V zaključku smo ugotovili še ogroženost planinskih poti in koč ter
turnosmučarskih poti zaradi snežnih plazov.
Ključne besede: snežni plazovi, Kamniško-Savinjske Alpe, geografski informacijski sistemi,
ogroženost

AVALANCHE THREAT DETERMINATION IN THE KAMNIK-SAVINJA ALPS USING GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEMS
Abstract
Avalanches are very common in the mountain areas and can threaten buildings and the
increasing number of visitors in the high mountain environment. In the Kamnik-Savinja Alps,
the danger of avalanches has not been studied in greater detail, so the main purpose of the
research was to identify the avalanche threat to mountain paths, mountain huts and ski
touring routes in the Kamnik-Savinja Alps using geographic information systems. By using
method of weighted linear combination, we calculated the risk of avalanches in their release
areas. Slope, plan curvature, profile curvature, altitude, solar radiation, wind, number of
days with snow cover, total height of fresh snow, maximum height of snow cover and the
vegetation cover were used as factors influencing the triggering of the avalanches.
Furthermore, we calculated the potential avalanche paths with the D-Infinity Avalanche
Runout tool. We compared the results with the existing avalanche cadastre, digital
orthophoto andfieldwork. In conclusion, we identified the avalanche threat to the mountain
huts, the mountain paths and the ski touring routes.
Key words: avalanche, the Kamnik-Savinja Alps, geographic information systems, avalanche
risk
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1 Uvod
Snežni plazovi se najpogosteje sprožijo spontano, nastanejo pa tudi zaradi zunanjih vzrokov
(pohodniki, smučarji, potresi …). Snežni plaz se sproži, ko se zaradi nekega vzroka (nove
padavine, sprememba trajanja Sončevega obsevanja …) poruši ravnovesje sil v snežni odeji.
Stopnja nevarnosti za snežne plazove je najbolj odvisna od količine in intenzitete
novozapadlega snega. Za gornike in smučarje lahko že 30 – 50 cm novozapadlega snega v 24
urah predstavlja krajevno nevarnost snežnih plazov (Izdelava prostorske baze …, 2016). V
zadnjih letih je prisoten trend naraščanja obiskovalcev gora (tudi pozimi), zato jih je vedno
več izpostavljenih morebitnim snežnim plazovom.
Snežni plazovi so v gorskem svetu zelo pogost pojav. Večina se jih sproži, ne da bi povzročali
materialno škodo, nekateri pa lahko ogrožajo objekte v visokogorju in tudi vedno večje
število obiskovalcev gora. Verjetno najbolj »znan« primer snežnih plazov v Sloveniji, ki
ogrožajo planince in planinske objekte, so plazovi s pobočja Kanjavca, ki so že večkrat
poškodovali Kočo na Doliču, ter snežni plazovi v okolici Zelenice v Karavankah, ki so bili
usodni že za več planincev. Nevarnost zaradi snežnih plazov v omenjenih pogorjih, v
Karavankah in Julijskih Alpah, je bila že podrobno proučena, to pa nekoliko manj velja za
območje Kamniško-Savinjskih Alp, kateremu se posvečamo v raziskavi.

1.1 Namen in cilji
Glavni namen raziskave je z večkriterijskim vrednotenjem ugotoviti ogroženost planinskih
poti, planinskih koč in turnosmučarskih poti v Kamniško–Savinjskih Alpah zaradi snežnih
plazov ter ugotoviti dejansko ujemanje ogroženih območij z obstoječim lavinskim katastrom.
V raziskavi smo opredelili naslednje cilje:
- opredeliti območje proučevanja;
- na podlagi literature opredeliti dejavnike, ki vplivajo na nevarnost snežnih plazov;
- z metodo obtežene linearne kombinacije izvesti večkriterijsko vrednotenje;
- izdelati karto nevarnosti proženja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah;
- na podlagi rezultatov obtežene linearne kombinacije izračunati območja gibanja in
zaustavljanja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah;
- primerjati ujemanje v raziskavi ugotovljenih nevarnih območij zaradi snežnih plazov z
obstoječim lavinskim katastrom;
- primerjati rezultate in dejansko stanje s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov ali s
terenskim preverjanjem;
- analizirati ogroženost planinskih poti, planinskih koč in turnosmučarskih poti zaradi
snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah.

1.2 Delovne hipoteze
V nadaljevanju podajamo 4 delovne hipoteze, in sicer:
1. V Kamniško-Savinjskih Alpah je nevarnost snežnih plazov velika.
2. Nekaj planinskih koč v Kamniško-Savinjskih Alpah je danes še vedno ogroženih zaradi
snežnih plazov, kljub temu, da so jih v preteklosti prestavljali.
3. Ker je na preučevanem območju gostota planinskih poti velika, jih je precej ogroženih
zaradi snežnih plazov.
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4. Turnosmučarske poti so prilagojene zimskim razmeram, zato so manj ogrožene zaradi
snežnih plazov.

2 Teoretična izhodišča
V nadaljevanju podajamo opredelitev snežnega plazu, njegove splošne značilnosti in različne
delitve snežnih plazov. Podana je razlika med pojmoma nevarnost in ogroženost, razloženi
pa so še nekateri drugi temeljni pojmi, uporabljeni v raziskavi.

2.1 Snežni plazovi
Opredelitev snežnega plazu je najbolje podal Šegula (1986, str. 81), povzema jo tudi Pavšek v
svoji monografiji Snežni plazovi v Sloveniji (2002): »Snežni plaz je gibajoči del snežne odeje,
ki drsi, teče ali, zvrtinčen v zrak, pada v globino.« Gre torej za zdrs večje ali manjše gmote
snega po pobočju navzdol. Če snežna gmota zdrsne vsaj za 50 m, govorimo o večjem plazu,
če pa je zdrs krajši, imenujemo to osip snega ali plazič (Šegula, 1986). Snežni plazovi se
najpogosteje sprožijo spontano (zaradi novih padavin, spremembe vetra, temperature …),
lahko pa nastanejo tudi zaradi zunanjih vzrokov (npr. pohodniki). Sprožijo se, ko se poruši
ravnovesje sil v snežni odeji (zaradi prej omenjenih vzrokov) (Izdelava prostorske baze …,
2016).
Pri snežnem plazu praviloma ločimo tri območja: območje proženja, gibanja in odlaganja.
Območje proženja je del pobočja, od koder se plaz sproži do mesta, kjer se njegova hitrost
ustali. Tu prevladuje zbiranje snežnih gmot. Območje gibanja je osrednji del plazu, kjer ima
plaz največjo in enakomerno hitrost ter kjer prevladuje transport snega. Območje odlaganja
plazu pa je del, kjer poteka akumulacija snega in kjer je prostornina plazu največja (Pavšek,
2002).
Slika 1: Razlike v snežnih plazovih sprijetega in nesprijetega snega ter različna območja
plazov.

Vir: Izdelava prostorske baze …, 2016.
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Poznamo več delitev snežnih plazov. Glede na navzočnost vode v plazovini lahko ločimo
plazove mokrega in suhega snega. Plazovi suhega snega pridejo dlje, vendar niso tako siloviti
kot plazovi mokrega snega. Glede na način gibanja ločimo počasneje tekoče in hitrejše pršne
plazove, le-ti so zaradi velikih hitrosti med največjimi po obsegu. Snežne plazove lahko
ločimo tudi na vrhnje, talne ali kombinirane plazove. Pri vrhnjih plazovih zdrsne ena ali več
višje ležečih plasti po spodaj ležečih, pri talnih pa gre za zdrs vseh plasti snežne odeje do
kopne podlage. Kombinirani plazovi so na območju proženja talni, na območju gibanja in
odlaganja pa vrhnji. Razlikujemo tudi plazove nesprijetega in sprijetega snega. Plazovi
nesprijetega snega se začnejo s točkasto napoko in se na poti navzdol vse bolj širijo, medtem
ko se plazovi sprijetega snega začnejo z večjo linijsko napoko (glej Sliko 1) (Izdelava
prostorske baze …, 2016).

2.2 Opredelitev temeljnih pojmov v raziskavi
Nevarnost in ogroženost sta si na videz zelo podobna pojma, ki ju pogosto zamenjujemo,
vendar se med sabo precej razlikujeta: »Naravni procesi delujejo že od nekdaj in so sestavni
del vsake pokrajine, ne glede na prisotnost človeka. Predstavljajo določene okoliščine ali
nevarnost, zaradi katere pride do škode ali nesreče. Obstoj pojavov v pokrajini, ki
napovedujejo, da se lahko človeku (ne pa naravi, zanjo je to sestavni del prilagajanja
naravnim spremembam oziroma del procesa vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja) zgodi
nekaj neprijetnega, pomenijo bolj ali manj očitno grožnjo za človeka in njegovo imetje.
Razmere ob prisotnosti takšnih groženj imenujemo ogroženost.« (Komac, Natek, Zorn, 2008,
str. 37). V raziskavi smo najprej ugotovili nevarnost proučevanega območja zaradi snežnih
plazov, nato pa smo proučevali še ogroženost planinskih poti in koč ter turnosmučarskih poti
z metodami geoinformacijske podpore odločanja.
Podpora odločanja je pojem, ki pomeni podporo ljudem pri sprejemanju odločitev. Orodja, ki
pomagajo pri reševanju prostorskih problemov, se imenujejo sistemi za podporo
prostorskemu odločanju. Eni takih sistemov so tudi geografski informacijski sistemi, s
katerimi lahko zajemamo, upravljamo, prikazujemo in analiziramo prostorske podatke, prav
tako pa s svojimi orodji podpirajo prostorske odločitve (Sugumaran, Degroote, 2011).
V pričujoči raziskavi smo uporabili metodo prostorskega odločanja, imenovano večkriterijsko
vrednotenje. Gre za postopek, pri katerem za dosego cilja ovrednotimo več različnih
kriterijev, kar nas pripelje do končnega rezultata – območij, ki ustrezajo vsem kriterijem
(Ciglič, 2008). Kriteriji, na podlagi katerih vrednotenje izvedemo, lahko nastopajo v obliki
omejitev ali dejavnikov. Omejitve imajo dve vrednosti: vrednost 0 predstavlja neustrezna
območja, vrednost 1 pa ustrezna območja. Dejavniki pa so kriteriji, s katerimi določamo
primernost določene alternative. Za izvedbo večkriterijskega vrednotenja morajo biti
dejavniki med seboj primerljivi, zato je potrebno izvesti standardizacijo, s katero jih
pretvorimo na isto mersko lestvico.
Na voljo so različne metode večkriterijskega vrednotenja. V programu Idrisi, ki smo ga
uporabili v raziskavi, so na voljo tri: Boolovo prekrivanje/logično prekrivanje kart, obtežena
linearna kombinacija (ang. weighted linear combination) in urejeno tehtano povprečje (ang.
ordered weighted average). Mi smo se odločili za uporabo obtežene linearne kombinacije,
kjer izbrane dejavnike standardiziramo na enotno mersko lestvico, nato pa jih obtežimo
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glede na njihov vpliv za dosego cilja, pri čemer mora biti vsota vseh uteži enaka 1. Uteži
morajo biti določene čim bolj objektivno. V programu Idrisi jih največkrat določimo z
analitično hierarhično analizo (orodje Weight). Pri tej analizi gre za primerjavo po dveh
dejavnikov med sabo, na podlagi česar jim določimo uteži, ki jih potem modul preračuna v
končne uteži. Na koncu se vse kriterije združi v enoten podatkovni sloj, za katerega program
za vsako celico izračuna končno vrednost. Rezultati imajo enake vrednosti kot vhodni podatki
(Ciglič, 2008).

4

3 Metode dela
V nadaljevanju poglavja je podan pregled literature o snežnih plazovih, podrobno je opisan
postopek geoinformacijske podpore odločanja, predstavljeni pa so tudi uporabljena
programska oprema ter sloji podatkov.

3.1 Pregled literature o snežnih plazovih
Marca 1916 se je sprožil snežni plaz z Mojstrovke, ki velja za najhujšo nesrečo, povezano s
snežnimi plazovi na ozemlju Slovenije, saj je pod seboj pokopal več kot 100 ljudi. Dogodek je
podrobneje šele 40 let po nesreči opisal Uran (Uran, 1957) v članku, ki ga je objavil v
Planinskem vestniku. V Planinskem vestniku je bilo objavljenih še veliko drugih prispevkov o
snežnih plazovih, v nadaljevanju izpostavljam le tiste, ki so se zgodili na območju KamniškoSavinjskih Alp in ki se navezujejo na ogroženost planinskih objektov. Že leta 1902 so v
Planinskem vestniku poročali o tem, da je snežni plaz poškodoval kapelico pod Ojstrico
(Društvene vesti, 1902). Leta 1907 je snežni plaz uničil planinsko kočo na Okrešlju
(Raznoterosti, 1907), januarja 1978 je snežni plaz uničil del strehe na novi koči ter staro kočo
na Grohatu pod Raduho (Povsod, 1978), februarja 1986 pa je snežni plaz porušil tudi novo
planinsko kočo na Grohatu (Ivič, 1986). Snežni plazovi niso prizanesli niti čistilni napravi na
Okrešlju (Pavšek, 2006). Poleg objav v Planinskem vestniku je o snežnih plazovih največ
poročal Pavle Šegula, ki je med drugim pripravljal letne preglede lavinske literature ter izdal
številne priročnike, najpomembnejša sta Sneg, led, plazovi (1986) in večjezični slovar Sneg in
plazovi (1995) (Pavšek, 2014).
Slika 2: Snežni plaz je leta 1907 porušil planinsko kočo na Okrešlju.

Avtorica: Petra Udrih, 2017.
V Sloveniji še nimamo lavinske službe, ki bi bila organizirana na način, kot ga poznajo v
drugih alpskih državah. Med najstarejše lavinske službe sodi Švicarski inštitut za raziskovanje
snega in snežnih plazov, ki že od leta 1945 naprej skrbi za opozarjanje pred snežnimi plazovi
(Stoffel, Brabec, Stöckli, 2001). V Švici imajo tako več kot 50 merilnih postaj, ki dnevno
merijo višino snega že več kot 50 let (Gruber, Bartelt, 2007). Pri nas so bile objave o
dogodkih s snežnimi plazovi in vremenskem dogajanju v preteklosti razpršene po različnih
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virih in tudi ne popolnoma dostopne. Leta 1975 so sicer ustanovili Službo za sneg in plazove,
ki danes deluje v okviru Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje,
vendar le-ta deluje v precej okrnjenem obsegu. V snežni sezoni (od sredine novembra do
začetka maja) dvakrat tedensko izdajo lavinski bilten oziroma poročilo o stanju snežne odeje
na podlagi podatkov, ki jih pridobijo z 9 lavinskih postaj. V njem so podane informacije o
splošni stopnji nevarnosti, ocenjene po Evropski petstopenjski lestvici nevarnosti proženja
snežnih plazov na štirih območjih: Južni in Zahodni Julijci, Osrednji Julijci in Zahodne
Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in Vzhodne Karavanke ter Ostala območja (Razlaga
biltena …, 2016).
Poleg omenjene lavinske službe se v Sloveniji s snežnimi plazovi največ ukvarjajo zaposleni
na Geografskem inštitutu Antona Melika. Eno pomembnejših znanstvenih monografij na to
temo, Snežni plazovi v Sloveniji, je leta 2002 napisal Miha Pavšek (Pavšek, 2002), v kateri je
med drugim izdelal tudi karto nevarnosti za slovenski alpski svet, ki pa je zaradi slabe
ločljivosti vhodnih podatkov precej groba (Pavšek, Komac, Zorn, 2010). Za nekatere občine
so v sklopu projekta Izdelava prostorske baze podatkov in spletnega informacijskega sistema
geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja, erozije ter snežnih
plazov (Izdelava prostorske baze …, 2016) izdelali karte nevarnosti zaradi snežnih plazov.
Karte nevarnosti zaradi snežnih plazov so bile poleg občin, zajetih v omenjenem projektu,
izdelane še za območje občine Tržič (Natek, 2010), za območje osrednjih Karavank (Stol –
Begunjščica) (Volk, 2010) ter za območje Julijskih Alp (Grilc, 2016). V Sloveniji je v petdesetih
letih prejšnjega stoletja začeli nastajati kataster snežnih plazov, ki vsebuje temeljne podatke
o lokacijah in obsegu snežnih plazov, ki neposredno ali posredno ogrožajo človeka. Kataster
je doživel že veliko dopolnitev in bil tudi računalniško obdelan, a je na območju KamniškoSavinjskih Alp še vedno zelo pomanjkljiv. Tako je v Kamniško-Savinjskih Alpah zabeleženih le
77 plazov (večina na pobočjih Grintovca in Storžiča) (Volk, 2011; Lavinski kataster, 2017).
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Slika 3: Centroidi snežnih plazov iz lavinskega katastra za Slovenijo.

Vir: Pavšek, 2002, str. 30.
V tujini je bilo v povezavi s snežnimi plazovi narejenih že ogromno različnih raziskav, zato jih
v tem poglavju posebej ne predstavljamo. Izpostavili bi le skupen projekt avstrijskih in
slovenskih raziskovalcev Naravne nesreče brez meja, ki je potekal v letih 2011-2014 in s
katerim so med drugim z vzpostavitvijo omrežja vremenskih postaj na območju osrednjih
Karavank izboljšali opozorila o nevarnostih zaradi snežnih plazov (Naravne nesreče …, 2016).

3.2 Metodologija
V prvi fazi raziskave smo temeljito pregledali literaturo in na podlagi tega najprej omejili
območje proučevanja, nato pa določili dejavnike, ki vplivajo na pojavljanje snežnih plazov.
Sledila je priprava podatkov oziroma dejavnikov, ki je podrobneje opisana v poglavju 5.
V drugi fazi dela je bilo potrebno dejavnike standardizirati na enotno mersko lestvico, da so
bili med seboj primerljivi. Uporabljena je bila kategorična standardizacija v 4 razrede glede
na stopnjo nevarnosti proženja snežnih plazov (1 - majhna nevarnost proženja snežnih
plazov, 4 – velika nevarnost), vrednost 0 pa smo določili omejitvam, kar pomeni, da se tam
snežni plazovi ne morejo sprožiti. Po standardizaciji je sledil postopek obtežene linearne
kombinacije, s katero smo izvedli večkriterijsko vrednotenje. Dejavniki različno vplivajo na
pojav snežnih plazov, zato smo jim s pomočjo Saatyjeve metode (analitična hierarhična
analiza), pri kateri primerjamo vsak dejavnik z vsakim in ocenimo razmerje med njima,
določili uteži, vsota katerih mora biti 1. Uteži morajo biti določene čim bolj objektivno,
določamo pa jih s pomočjo devetstopenjske lestvice (1/9, 1/7, 1/5, 1/3, 1, 3, 5, 7, 9). V
končni fazi smo dejavnike združili v enoten podatkovni sloj ter pomnožili z omejitvami
(Enačba 1) (Ciglič, 2008; Eastman, 2012).
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Enačba 1: Obtežena linearna kombinacija.
𝑆 = ∑𝑤𝑖 𝑥𝑖 ∙ ∏𝑐𝑗
𝑆 – primernost
𝑤𝑖 – utež dejavnika i
𝑥𝑖 – vrednost dejavnika i
∏𝑐𝑗 – zmnožek omejitev

Rezultat večkriterijskega vrednotenja je karta območij proženja snežnih plazov ter
posledično izračun ogroženosti planinskih koč, planinskih poti in turnosmučarskih poti na
območjih proženja snežnih plazov.
Slika 4: Shema raziskave.

Avtorica: Petra Udrih, 2017.
V nadaljevanju smo se lotili tudi ugotavljanja območij gibanja in odlaganja snežnih plazov
oziroma obsega celotnih plaznic. Za to smo uporabili model večsmernega gibanja snežnih
plazov (ang. D-Infinity Avalanche Runout), kot ga je v svoji raziskavi poimenoval Grilc (2016),
ki je v programu ArcGIS na voljo v paketu orodij TauDEM. Model večsmernega gibanja
snežnih plazov na podlagi območij proženja, digitalnega modela nadmorskih višin (z
zapolnjenimi kotanjami) in smeri toka prepoznava območja, kjer potekajo plaznice snežnih
plazov. Plaznice obsegajo vse celice, ki so pod območji proženja snežnih plazov do
določenega mejnega kota, ki ga je pred tem potrebno nastaviti (Grilc, 2016; D-Infinity
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Avalanche …, 2017). Ker uporabljeno orodje pri izračunu plaznic ne upošteva fizičnih ovir
(npr. gozd), smo dobljene plaznice obrezali s slojem gozda. Predpostavljali smo, da se snežni
plazovi gibljejo po »ustaljenih« poteh, kjer gozda zaradi plazenja ni več. V nadmorskih višinah
nad večino območij z gozdom je sloj ruševja, ki pogosto ni povsem prekrito s snegom, tako
da snežni plazovi že za premagovanje ruševja izgubijo del svoje energije. Pri tem je potrebno
upoštevati, da uporabljen sloj gozda na nekaterih mestih odstopa od realnega stanja in da
lahko plazovi po grapah zaradi velikih hitrosti in moči, del gozda tudi podrejo. Vendar smo
mnenja, da so te napake še vedno manjše kot pri plaznicah, ki so neposreden rezultat
modela večsmernega gibanja snežnih plazov, zato smo v nadaljnjih analizah uporabili
korigirane plaznice, obrezane s slojem gozda. V nadaljevanju smo se posvetili primerjavi
rezultatov nevarnosti zaradi snežnih plazov z obstoječim lavinskim katastrom. Za območja,
kjer le-tega ni, pa smo preverjali rezultate s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov in s
terenskim delom. V končni fazi raziskave pa smo izračunali še ogroženost planinskih koč,
planinskih poti in turnosmučarskih poti zaradi snežnih plazov, kar je bil tudi glavni namen
naše raziskave.

3.3 Uporabljena programska oprema in sloji podatkov
Pri izdelavi magistrskega dela so bili uporabljeni naslednja geoinformacijska programska
orodja: ArcGIS 10.4.1, SAGA 2.2.7. in Idrisi 17.0 (The Selva Edition). Slednji je bil uporabljen
predvsem za obteženo linearno kombinacijo, kot tudi za določen del standardizacije
dejavnikov. Glavna priprava podatkov in standardizacija sta bili izvedeni v programu ArcGIS
10.4.1, kjer so bile izvedene tudi zaključne analize ter izdelane končne karte.
Podatki o snežni odeji in vetru so bili pridobljeni s strani Agencije RS za okolje. Kakovost teh
podatkov je nizka, saj je na območju Kamniško-Savinjskih Alp le ena meteorološka postaja,
Krvavec, zato so vsi podatki o snežnih razmerah in vetrovih, ki smo jih uporabili v magistrski
nalogi, interpolirani na podlagi razpoložljivih podatkov, pri tem pa ne upoštevajo
pomembnih dejavnikov za preobrazbo snega – lege pobočij glede na veter in sonce (Pavšek,
Komac, Zorn, 2010). Do večjih odstopanj od prikazanih na karti prihaja predvsem na zelo
strmih skalnih pobočjih gora ter na vrhovih in grebenih, ki so izpostavljeni močnim vetrovom
(Povprečna skupna višina …, 2016). Podatki o snegu in snežni odeji so na voljo za obdobje
med leti 1971 in 2000 oziroma za snežne sezone 1971/72-2000/01, povprečna hitrost vetra
pa je izračunana za obdobje 1994-2001. Smer vetra smo določili na podlagi fotografij
uporabnikov foruma Hribi.net. Digitalni modeli nadmorskih višin so na voljo na portalu
prostorskih podatkov Geodetske uprave RS, rabo tal smo pridobili s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, podatke o gozdovih so nam posredovali z Zavoda za
gozdove Slovenije, podatke o planinskih poteh pa s Planinske zveze Slovenije. S Planinske
zveze Slovenije smo pridobili tudi podatke o lokacijah planinskih koč (Seznam koč, …, 2017),
lokacije postaj oskrbovalnih žičnic smo ročno digitalizirali na podlagi poznavanja območja ter
digitalnih ortofoto posnetkov. Podatki o turnosmučarskih poteh niso na voljo, zato smo te
poti ročno digitalizirali predvsem na podlagi zemljevida (Kamniško-Savinjske Alpe, 2015) in
turnosmučarskega vodnika (Jenčič, 2013). Zaradi prostorske ločljivosti nekaterih drugih
podatkov in dejstva, da so turnosmučarske poti v omenjenih virih precej posplošene,
ocenjujemo, da napake, ki so nastale pri ročni digitalizaciji, minimalno vplivajo na končni
rezultat. Na koncu smo pridobili tudi lavinski kataster za proučevano območje, ki so nam ga
posredovali z Geografskega inštituta Antona Melika (Lavinski kataster, 2017).
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4 Kamniško-Savinjske Alpe
V preteklosti je nastalo več naravnogeografskih regionalizacij Slovenije, katerih avtorji so za
razlikovanje med regijami uporabili različne kriterije. Posledica tega so regionalizacije, ki se v
določenih delih precej razlikujejo druga od druge. Pri primerjavi štirih najbolj dodelanih in
uveljavljenih naravnogeografskih regionalizacij Slovenije (Melik, 1954; Ilešič, 1958; Gams,
1983; Gabrovec in sod., 1995) smo ugotovili, da se predvsem na vzhodnem območju
Kamniško-Savinjskih Alp pojavljajo razlike. Odločili smo se, da v nadaljevanju uporabimo t.i.
novo regionalizacijo Slovenije, ki kot glavna kriterija delitve upošteva površje in podnebje in
v kateri so Kamniško-Savinjske Alpe najširše opredeljene. V podobnem oziroma še nekoliko
širšem obsegu, glede na lokacije planinskih koč, Kamniško-Savinjske Alpe dojemajo tudi pri
Planinski zvezi Slovenije (Perko, 1998; Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001; Seznam koč, …,
2017).
Kamniško-Savinjske Alpe na severozahodu omejujejo Zahodne Karavanke, na severu
Vzhodne Karavanke, na severovzhodu Velenjsko hribovje, na vzhodu Ložniško gričevje in
Savinjska ravan, na jugu pa prehajajo v Posavsko hribovje in Savsko ravan. Izoblikovanost
površja je v veliki meri posledica delovanja ledenikov, ki so izoblikovali nekaj značilnih dolin
(kočni na Jezerskem, Logarska dolina, Matkov kot …), med njimi pa se vzpenjajo priostreni in
podolgovati grebeni (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001). Kamniško-Savinjske Alpe so
zgrajene pretežno iz apnencev in dolomitov, zaradi česar se je tu razvil tudi alpski kras, za
katerega je značilna močna navpična razčlenjenost površja, kar se kaže predvsem v razlikah v
nadmorskih višinah in visokih vrednostih naklona (Ogrin, Plut, 2012).
Kljub temu da gre za visokogorje, je povprečna nadmorska višina Kamniško-Savinjskih Alp le
962 m, saj območje obsega tudi Zgornjo Savinjsko dolino. Najvišja točka Kamniško-Savinjskih
Alp je Grintovec, ki meri 2558 m, najnižja nadmorska višina proučevanega območja pa je v
bližini Žovneškega jezera oziroma Braslovč, 310 m. Nad 1000 m je 41,5 % površja, nad 1500
m 10,5 % površja, nad 2000 m pa le še 1,3 % površja. Povprečen naklon Slovenije je 13°
(Slovenija: pokrajine in ljudje, str. 10), v Kamniško-Savinjskih Alpah pa je več kot dvakrat
večji, saj znaša 25°. Nizke naklone, pod slovenskim povprečjem, imajo dna dolin, na
proučevanem območju izstopajo predvsem del Zgornjesavinjske doline, med Ljubnim in
Mozirjem, Ravenska in Makekova kočna ter Logarska dolina. Največje naklone imajo severne
stene na območju osrednjega grebena med Kokrsko Kočno in Ojstrico. Na območju sta dve
glavni smeri slemenitve: od zahoda proti vzhodu in od jugozahoda proti severovzhodu
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001). Delež površja s posameznimi ekspozicijami je tako
razmeroma enakomerno razporejen. Največ je južnih in vzhodnih ekspozicij (29,0 in 26,0 %),
najmanj pa severnih in zahodnih (22,2 in 22,8 %).
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Slika 5: Pregledna karta Kamniško-Savinjskih Alp.
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Slika 6: Nakloni na proučevanem območju.

Na proučevanem območju prevladuje gorsko podnebje višjega in nižjega gorskega sveta. Zanj
so značilne povprečne temperature najhladnejšega meseca manj kot -3 °C in najtoplejšega
meseca do zgornje gozdne meje več kot 10 °C. Poletja so zaradi razvoja konvektivne
oblačnosti slabo osončena, medtem ko imajo gorski vrhovi zelo sončne zime (Ogrin, Plut,
2012). Na območju Kamniško-Savinjskih Alp je le ena meteorološka postaja, Krvavec (Merilna
mesta …, 2016), ki med drugim meri tudi snežne padavine, vendar so podatki zaradi
pomanjkanja meteoroloških postaj v visokogorju zelo grobi. Najvišja povprečna skupna višina
novozapadlega snega, več kot 4,2 m (Povprečna skupna višina …, 2016), je značilna za
najvišja območja – Storžič, Raduho, Veliko planino in osrednji greben med Kočnama,
Krvavcem in Ojstrico, posledično imajo ta območja tudi največ dni s snežno odejo na leto
(med 150 in 200) (Povprečno letno število …, 2016). Ob snežno ugodni zimi lahko na
območju Grintovca zapade tudi več kot 5 m snega (Najvišja višina snežne …, 2016).
Pričakovano najmanj snega pade v najnižjih delih proučevanega območja (ob vznožju
Krvavca, med Mozirjem in Gornjim Gradom ter v okolici Vranskega).
Na območju Kamniško-Savinjskih Alp je po podatkih Statističnega urada RS (STAGE, 2017) v
letu 2016 živelo 23.644 prebivalcev (število prebivalcev je izračunano na mrežo 100 x 100 m,
zato se lahko dejansko število prebivalcev na območju Kamniško-Savinjskih Alp nekoliko
razlikuje od izračunanega). Gostota poselitve je zelo redka, 26,6 prebivalcev/km2 (gostota
prebivalstva v Sloveniji je bila leta 2016 101,8 prebivalcev/km2) (Prebivalstvo, 2017).
Prebivalstvo je skoncentirano predvsem v Zgornji Savinjski dolini (naselja Ljubno ob Savinji,
Rečica ob Savinji, Mozirje, Gornji Grad) ter v večjih naseljih na obrobju Kamniško-Savinjskih
Alp (Stahovica, Preddvor, Bistrica pri Tržiču, Jezersko). V osrednjem, visokogorskem delu
prevladujejo manjše vasi, zaselki ter samotne kmetije, med njimi je tudi najvišje ležeča
kmetija v Sloveniji, kmetija Bukovnik (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001).
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Slika 7: Gostota poselitve na območju Kamniško-Savinjskih Alp.

Turizem ima v Kamniško-Savinjskih Alpah že dolgo tradicijo. Prve planinske koče so začeli v
tem delu graditi na prelomu 19. v 20. stoletje, mnoge med njimi so zaradi neprimerne lege
porušili snežni plazovi. Gradnjo planinskih koč so nadaljevali tudi po 2. svetovni vojni. Danes
so na območju celotnih Kamniško-Savinjskih Alp štirje bivaki in 27 planinskih koč. Na
proučevanem območju je po podatkih Katastra planinskih poti PZS (2015) 852,9 km
planinskih poti. Največja zgostitev planinskih poti v Sloveniji je v visokogorju, še posebej v
Triglavskem narodnem parku, kjer je koncentracija planinskih poti preko 1000 m na km2
(Rejec Brancelj, Smrekar, 2000). Vendar je tudi na proučevanem območju zgostitev
planinskih poti velika, saj znaša kar 958 m na km2. Dolžina turnosmučarskih poti v KamniškoSavinjskih Alpah je 116,5 km, gostota turnosmučarskih poti pa 131 m na km2.
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Slika 8: Lokacija planinskih koč v Kamniško-Savinjskih Alpah.
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5 Omejitve in dejavniki povzročitve snežnih plazov
Za pojav snežnih plazov morajo biti izpolnjeni različni pogoji. Osnovni pogoj za nastanek
snežnih plazov je zadostna debelina snežne odeje. Snežni plaz se lahko sproži na vsakem delu
površja, če je to dovolj strmo, slabo ali povsem neporaščen ter je na njem dovolj debela
snežna odeja. Večja območja snežnih plazov se večinoma pojavljajo nad zgornjo gozdno
mejo, vendar se lahko pojavijo tudi nižje (Izdelava prostorske baze …, 2016). V raziskavi smo
opredelili 10 dejavnikov, ki po našem mnenju vplivajo na pojav snežnih plazov. Kot omejitev
smo določili le območja z naklonom 10° ali manj, saj se tam snežni plazovi ne morejo sprožiti
(Pavšek, 2002). Poleg tega smo uporabili še naslednje dejavnike: naklon, ukrivljenost plastnic
in profila, nadmorsko višino, Sončevo sevanje ter deloma tudi veter, ki smo jih vse izračunali
na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin z ločljivostjo 12,5 m. Na voljo je sicer tudi
digitalni model nadmorskih višin z ločljivostjo 5 m, vendar vrednosti zaradi napak pri
fotogrametrični obdelavi niso zanesljive in je digitalni model nadmorskih višin posledično
hidrološko netočen (Sodnik in sod., 2012). Najnatančnejši dostopen digitalni model
nadmorskih višin je iz projekta LIDAR, vendar zaradi prevelike količine podatkov ni primeren
za uporabo na tako velikem območju, saj programska in strojna oprema, ki sta nam bili na
voljo, nista dovolj zmogljivi. Ostali dejavniki, ki smo jih uporabili v raziskavi so: število dni s
snežno odejo, skupna višina novozapadlega snega, najvišja višina snežne odeje in vegetacija.
V raziskavi bi kot enega izmed dejavnikov lahko upoštevali tudi razgibanost površja, ki je v
raziskavah o proženju snežnih plazov pogosto zapostavljena (Bühler in sod., 2007). Bolj kot je
površje razgibano, manj je nevarno za pojav snežnih plazov, saj večje skale, balvani in podrta
drevesa delujejo kot sidra za snežno odejo in omejujejo njeno plazenje ter preprečujejo
nastanek sklenjenih šibkih slojev v njej. V kolikor pa je snežna odeja tako visoka, da prekrije
ovire in ustvari na videz gladko površje, lahko večja razgibanost površja pripomore tudi k
večji nevarnosti snežnih plazov, saj ovire v tem primeru predstavljajo dodaten stres za
stabilnost snežne odeje (Šegula, 1986; McClung, Schaerer, 2006). V Kamniško-Savinjskih
Alpah snežna odeja ni dovolj debela, da bi prekrila večje balvane, zato je tu za vpliv na
snežne plazove pomembna res drobna razgibanost površja. Izračun le-te bi morali izvesti na
podlagi LIDARskega digitalnega modela nadmorskih višin, za katerega pa se že iz zgoraj
opisanih razlogov nismo odločili.
Za izbrane dejavnike smo izvedli kategorično standardizacijo, s čimer smo vrednosti
dejavnikov razporedili v 4 razrede glede na nevarnost snežnih plazov. Mejne vrednosti
posameznih razredov smo določili na podlagi že opravljenih podobnih raziskav in ekspertnih
ocen in so razložene v nadaljevanju. Rezultati predstavljajo predvsem območja proženja
snežnih plazov, delno tudi območja gibanja, ne pa tudi območij odlaganja. Pri rezultatih pa je
potrebno upoštevati, da so zemljevidi nevarnosti ali ogroženosti »model in prikazujejo le tisti
del dejanske ali resnične ogroženosti, ki jo določajo uporabljene spremenljivke. Dejanska
ogroženost je lahko večja od ugotovljene, saj na nastanek snežnih plazov vplivajo tudi drugi
dejavniki (nenapovedljivi, slabše poznani …)« (Komac, Zorn, 2007, str. 142).
V nadaljevanju so izbrani dejavniki podrobneje opisani. Najprej smo predstavili dejavnike, ki
smo jih izračunali na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin. Sledijo dejavniki, povezani
s snežno odejo. Kot zadnji, a ne najmanj pomemben, je predstavljen dejavnik vegetacije.
Pomembnost oziroma vpliv posameznega dejavnika na pojav snežnih plazov smo ugotavljali
z metodo obtežene linearne kombinacije (poglavje 6).
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Prikazane so standardizirane vrednosti za pomladno situacijo. Za zimsko situacijo so vrednosti obrnjene (vrednosti nad 185,89 kWH/m so v prvem razredu, vrednosti pod
2
90,13 kWH/m so v četrtem razredu).
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Preglednica 1: Izbrani dejavniki za določanje nevarnosti snežnih plazov.
Sončevo
Nevarnost
Ukrivljenost Ukrivljenost Nadmorska
sevanje
snežnih Naklon (°)
plastnic
profila
višina (m)
plazov
(WH/m2) ∗

5.1 Naklon
Ustrezen naklon je osnovni predpogoj za sprožitev snežnega plazu (Pavšek, 2002), zato je
tudi najpomembnejši izmed izbranih dejavnikov. Natančne, enoznačne spodnje naklonske
meje, pod katero se snežni plazovi ne bi prožili, ne moremo enotno določiti, saj je odvisna od
vrste snega oziroma zgradbe snežne odeje. Od naklona je odvisna tudi hitrost plazovine
(Pavšek, 2002; McClung, Schaerer, 2006).
Povprečni naklon Kamniško-Savinjskih Alp je 25°, kar je precej več, kot je povprečen naklon
Slovenije, ki znaša 13° (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001, str. 10), kar tudi potrjuje veliko
razgibanost območja. Kot najprimernejše naklone za proženje snežnih plazov smo določili
naklone med 35 in 45°. Take naklone ima 15,6 % Kamniško-Savinjskih Alp. Najmanj ogrožena
so območja z zelo nizkim (pod 10°) ali zelo visokim (nad 60°) naklonom, kar predstavlja 13,7
% površja Kamniško-Savinjskih Alp. Mejo 10° smo tudi določili kot omejitev pri izračunu
nevarnosti snežnih plazov. Nizke naklone imajo dna dolin, na proučevanem območju
izstopajo predvsem del Zgornjesavinjske doline, med Ljubnim in Mozirjem, Ravenska in
Makekova kočna ter Logarska dolina. Največje naklone, kjer se sneg sproti osiplje, imajo
severne stene na območju osrednjega grebena med Kokrsko Kočno in Ojstrico.
Slika 9: Za Kamniško-Savinjske Alpe so značilni visoki nakloni (na sliki območje ob Hudičevem
borštu).

Avtor: Nejc Bobovnik, 2014.
Mejne vrednosti standardiziranih razredov smo določili na podlagi več raziskav (Šegula,
1986; Pavšek, 2002; McClung, Schaerer, 2006). Določili smo omejitev za območja z naklonom
10° ali manj, saj večina omenjenih raziskav ta območja obravnava kot nenevarna za sprožitev
snežnih plazov oziroma so to območja, kjer se plazovi zaustavljajo in se odlaga plazovina
(Šegula, 1986).
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Slika 10: Nakloni, standardizirani v štiri razrede glede na nevarnost snežnih plazov.

5.2 Ukrivljenost plastnic
Za vsako rastrsko celico (ploskev) lahko ugotavljamo dve oddaljenosti, nagnjenosti in
ukrivljenosti, glede na vodoravno in navpično ravnino. Oddaljenost glede na vodoravno
ravnino imenujemo nadmorska višina, nagnjenost glede na vodoravno ravnino je naklon.
Oddaljenost glede na navpično ravnino je razdalja med točkama, nagnjenost glede na
navpično ravnino pa je ekspozicija. Sekundarni parameter površja oziroma naklon naklona ali
naklon ekspozicij imenujemo ukrivljenost površja (Perko, 2002; Repe, 2016). Ločimo
vertikalno in horizontalno ukrivljenost. Ukrivljenost površja so kot dejavnik, ki vpliva na
nastanek snežnih plazov, uporabili v številnih raziskavah (Maggioni, Gruber, 2003; Pavšek in
sod., 2010; Bühler in sod., 2013; Snehmani in sod., 2014; Peitzsch in sod., 2015).
Horizontalna ukrivljenost ali ukrivljenost plastnic predstavlja ukrivljenost pravokotno na
smer največje strmine. Vpliva na raztekanje ali stekanje snega pod vplivom gravitacije ali/in
vetra. Na karti ukrivljenosti plastnic so še posebej izpostavljeni grebeni in doline. Pozitivna
ukrivljenost površja pomeni, da je površina celice konveksna (izbočena), negativna
ukrivljenost pa, da je površina celice konkavna. Vrednost nič nakazuje, da je površina ravna
(Buckley, 2010; Curvature …, 2011; Repe, 2016). Z vidika vpliva ukrivljenosti plastnic na pojav
snežnih plazov so najnevarnejše konkavne oblike, grape. V njih se namreč zbira sneg, ki je
pogosto nestabilen in prestavlja veliko nevarnost proženja snežnih plazov že ob najmanjših
obremenitvah. Območja grebenov, slemen so z vidika ukrivljenosti površja varni pred plazovi
(Šegula, 1986).
V magistrski nalogi smo ukrivljenost plastnic izračunali na podlagi digitalnega modela višin
ločljivosti 12,5 m, ki smo ga nato s filtrom glajenja dvakrat zgladili, da smo ohranili le večje
oblike ukrivljenosti, saj manjše neravnine z vidika območij proženja snežnih plazov niso
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pomembne (Maggioni, Gruber, 2003). Mejne vrednosti smo na podlagi ekspertnih ocen
določili pri vrednostih 0,5, 0 in -0,5, pri čemer vrednosti nad -0,5 predstavljajo razred z veliko
nevarnostjo snežnih plazov (12,9 % Kamniško-Savinjskih Alp), vrednosti pod pa 0,5
predstavljajo razred z majhno nevarnostjo snežnih plazov (13,8 % območja).
Slika 11: Ukrivljenost plastnic, standardizirana v štiri razrede glede na nevarnost snežnih
plazov.

5.3 Ukrivljenost profila
Z vertikalno ukrivljenostjo oziroma ukrivljenostjo profila opišemo konveksnost ali konkavnost
pobočij v smeri največje strmine. Vpliva na pospeševanje ali upočasnjevanje toka oziroma v
našem primeru snežnih delcev. Na konveksnih delih pobočjih se poveča strmina ter
posledično tudi hitrost drsenja snežne odeje, prav tako pa je značilna velika nestabilnosti. V
konkavnih predelih se sneg nabira, zato je tam manjša nevarnost snežnih plazov. V primeru,
da gre za območja z napihanim snegom, pa tudi tu obstaja veliko tveganje za snežne plazove.
Karta ukrivljenosti profila nam poudari predvsem stopnje v pokrajini oziroma terasiranost
pokrajine (Šegula, 1986; Buckley, 2010; Repe, 2016).
Tudi tu smo ukrivljenost profila izračunali na podlagi digitalnega modela višin ločljivosti 12,5
m, ki smo ga nato s filtrom glajenja dvakrat zgladili, saj so tudi tu pomembne le večje oblike
ukrivljenosti. Mejne vrednosti smo določili pri vrednostih 0,5, 0 in -0,5, pri čemer razred z
veliko nevarnostjo snežnih plazov predstavljajo vrednosti nad 0,5 (11,8 % KamniškoSavinjskih Alp). Vrednosti pod -0,5 predstavljajo razred z majhno nevarnostjo snežnih plazov
(10,3 % območja).
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Slika 12: Ukrivljenost profila, standardizirana v štiri razrede glede na nevarnost snežnih
plazov.

5.4 Nadmorska višina
Nadmorska višina je posreden dejavnik pri proženju snežnih plazov. Vpliva na večino drugih
dejavnikov, povezanih z nastankom snežnih plazov. Z nadmorsko višino se namreč
spreminjajo delež snega v letni količini padavin, veter, temperature in rastje, pomembna pa
je tudi pri vsakokratnem sneženju v zvezi z mejo sneženja (Pavšek, 2002; McClung, Schaerer,
2006). V splošnem velja, da višja kot je nadmorska višina, boljši so pogoji za nastanek snežnih
plazov, vendar se z nadmorsko višino zmanjšuje delež površja. V Kamniško-Savinjskih Alpah
je tako nad 1500 m le 10,5 % površja, nad 2000 m pa le še 1,3 % površja.
Mejne vrednosti standardiziranih vrednosti smo določili na osnovi več dejavnikov. Razred z
najvišjo nevarnostjo plazov je navzdol omejen z mejo 1600 m n. v., ki v večjem delu
slovenskega alpskega sveta predstavlja gozdno mejo (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001;
Pavšek, 2002). V ta razred se uvršča 7,4 % površja Kamniško-Savinjskih Alp. 1200 m n. v.
predstavlja ločnico pri zimskem toplotnem obratu (Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001). To
vrednost smo vzeli za ločnico med razredoma z zmerno (32,5 % območja) in znatno (19,5 %
območja) nevarnostjo snežnih plazov. Razred z majhno nevarnostjo snežnih plazov smo
navzgor omejili z višino 800 m. V ta razred se uvršča večina preučevanega območja, zajema
pa predvsem dolinska dna na območju (40,6 % območja).
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Slika 13: Nadmorska višina, standardizirana v štiri razrede glede na nevarnost snežnih plazov.

5.5 Sončevo sevanje
Večina raziskav (Pavšek, 2002; Natek, 2010; Selçuk, 2013; Snehmani in sod., 2014; Peitzsch in
sod., 2015; Grilc, 2016) kot enega izmed dejavnikov uporablja ekspozicije površja, ki pa so
deloma zajete že tudi v drugih dejavnikih (npr. severne stene so strmejše kot južne, gozdna
meja je na južnih pobočjih višja kot na severnih …), zato smo se mi odločili za nadgradnjo
obstoječih raziskav in smo kot dejavnik uporabili prejeto energijo Sončevega sevanja.
Na Zemljinem površju ločimo dve vrsti sevanj: direktno, ki prihaja neposredno od Sonca, in
razpršeno sevanje, ki vpada z vseh strani neba. Gostota moči Sončevega sevanja se stalno
spreminja glede na vremenske razmere (ob oblačnem vremenu prispe do Zemljinega površja
le razpršeno sevanje) ter glede na čas dneva in letni čas (Sončno sevanje …, 2016). Na razlike
v prejeti količini Sončevega sevanja na lokalni ravni pa vplivajo višina južnega obzorja,
ekspozicija in naklon površja. Največje razlike v prejeti energiji Sončevega sevanja med
posameznimi ekspozicijami so pozimi (Ogrin in sod., 2016), vplivajo pa na temperaturo in
povezanost snežne odeje. Pozimi se na sončnih pobočjih (južne ekspozicije) sneg zaradi višjih
temperatur hitreje preobrazi, vzpostavijo se trdne vezi med posameznimi plastmi snega. Na
senčnih pobočjih (severne ekspozicije, dna dolin) se sneg zaradi nižjih temperatur počasi
preobraža, zaradi česar pa med posameznimi plastmi snega nastajajo številne šibke plasti.
Nasprotno pomladi prisojna pobočja predstavljajo večjo nevarnost za snežne plazove, saj se
zaradi hitrega segrevanja in taljenja snega vezi med plastmi zrahljajo (McClung, Schaerer,
2006; Cloud Cover …, 2017; Sun exposure, 2017).
Prejeto energijo Sončevega sevanja smo izračunali na podlagi digitalnega modela višin
ločljivosti 12,5 m s pomočjo orodja Solar radiation (v programu ArcGIS 10.4.1), ki upošteva
astronomske dejavnike, oblikovanost reliefa in atmosferske dejavnike (Ogrin in sod., 2016).
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Prejeto energijo Sončevega sevanja smo izračunali za obdobje med 1. januarjem in 31.
marcem, saj je glede na razpoložljive podatke z meteoroloških postaj (upoštevali smo
predvsem podatke s postaje Krvavec, ki je edina na tem območju, ter podatke s postaj
Rateče in Kredarica, ki tudi še ležita v Alpskih pokrajinah) v teh mesecih največ snežnih
padavin ter posledično tudi več snežnih plazov (Podnebje …, 2016; Izpeljane …, 2017).
Kamniško-Savinjske Alpe v obravnavanem obdobju prejmejo med 19,24 kWH/m2 in 280,13
kWH/m2 Sončeve energije. Zaradi že omenjenih razlik pri preobrazbi snega pozimi in pomladi
smo se odločili, da izdelamo dve karti standardiziranih vrednosti Sončevega sevanja, zaradi
česar smo v nadaljevanju postopek obtežene linearne kombinacije izvedli dvakrat. Vrednosti
smo razvrstili v štiri razrede. Za določitev mej med njimi smo uporabili enako metodologijo
kot so jo v svoji raziskavi uporabili Ogrin in sod. (2016). Za pomladno situacijo, ko so za
proženje snežnih plazov nevarnejša prisojna pobočja, smo mejo med razredoma z majhno in
zmerno nevarnostjo snežnih plazov določili pri 90,13 kWH/m2 ( x - δ), med razredoma z
zmerno in znatno nevarnostjo pri 138,01 kWH/m2 ( x ), razreda z znatno in veliko nevarnostjo
snežnih plazov pa smo razmejili pri 185,89 kWH/m2 ( x + δ) . Za zimsko situacijo, ko so za
proženje snežnih plazov nevarnejša osojna pobočja, smo vrednosti obrnili (vrednosti nad
185,89 kWH/m2 so v prvem razredu, vrednosti pod 90,13 kWH/m2 so v četrtem razredu).
Slika 14: Prejeta energija Sončevega sevanja, standardizirana v štiri razrede glede na
nevarnost snežnih plazov v zimski situaciji.
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Slika 15: Prejeta energija Sončevega sevanja, standardizirana v štiri razrede glede na
nevarnost snežnih plazov v pomladni situaciji.

5.6 Veter
Orientacija pobočij glede na smer vetra je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na nevarnost
snežnih plazov. Privetrna pobočja imajo praviloma tanjšo snežno odejo, lahko pa se zaradi
močnih vetrov naredijo trde klože, zaradi česar niso nujno bolj varna kot zavetrna pobočja,
saj se zaradi njih snežni plaz lahko sproži že ob majhni obremenitvi (Griljc, 2011). Na
zavetrnih pobočjih pa veter izgubi svojo moč, zato se na grebenih, ob konstantni smeri vetra,
delajo opasti, pod njimi pa nastajajo neenakomerno globoki zameti. Zameti so še nevarnejši
na delih pobočij, kjer so prisotna prečna rebra, za njimi pa zaradi bočnih vetrov poteka
odlaganje snega (ang. cross-loading). Višja kot je hitrost vetra, več snega lahko prenese. Od
vrste snega je odvisno, kakšna hitrost vetra je potrebna za prenos snega. Pri nizkih hitrostih
lahko veter premika le zelo suh sneg, v povprečju pa so optimalne hitrosti vetra za prenos
snega med 9 in 27 m/s (Šegula, 1986; Wind, 2017; Wind exposure, 2017).
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Slika 16: Vpliv vetra na prenos snega.

Vir: prirejeno po: Šegula, 1986; O'Bannon, Clelland, 2012.
Ker ni podatkov o smeri vetra, smo si pomagali s fotografijami uporabnikov foruma Hribi.net
(Hribi.net, 2017). Ugotovili smo, da na območju predvsem ob snežnih padavinah v povprečju
prevladuje jugozahodni veter (vsaj v osrednjem grebenu), kar smo tudi upoštevali pri
izračunu podatkov (uporabili smo orodje Wind Effect v programu SAGA 2.2.7.), vendar pa je
ob nevarnosti plazov v realnosti potrebno upoštevati vse lokalne vetrne razmere. Podatki o
hitrosti vetra so nam na voljo le kot povprečne letne hitrosti vetra, iz katerih ne moremo
ugotoviti največjih hitrosti, ki so pomembne za prenos snega. Sklepali smo, da so te hitrosti
največje tam, kjer so najvišje tudi povprečne letne hitrosti vetra. Za potrebe združitve obeh
vetrnih dejavnikov smo pridobljene podatke o smeri in hitrosti vetra normalizirali. To je
postopek, pri katerem se vrednosti pretvorijo na razpon od 0 do 1 (Enačba 2) (Etzkorn, 2011;
cv: Bobovnik, 2016).
Enačba 2: Normalizacija.
𝑧𝑖 =

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

zi – standardizirana vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
xi – vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
xmax – maksimum med podatki
xmin – minimum med podatki
Združene vrednosti smo nato razvrstili v štiri razrede glede na nevarnost snežnih plazov,
meje med razredi smo določili na podlagi ekspertne ocene. V razredu z največjo nevarnostjo
snežnih plazov so predvsem jugozahodni in južni deli najvišjih grebenov, kjer pihajo
najmočnejši vetrovi. Skupaj predstavljajo 5,4 % Kamniško-Savinjskih Alp. Razred z zmerno
nevarnostjo snežnih plazov sestavljajo nižji deli večinoma zahodnih in južnih pobočij
Kamniško-Savinjskih Alp, kjer je veter šibkejši (32,1 %). V razred z najmanjšo nevarnostjo
plazov pa sodijo dolinska dna na območju (26,2 %).
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Slika 17: Vrednosti vetra, standardizirane v štiri razrede glede na nevarnost snežnih plazov.

5.7 Število dni s snežno odejo
Število dni s snežno odejo je odvisno od več dejavnikov, predvsem od višine snežne odeje,
pomembni pa so tudi nadmorska višina, rastje, lega pobočij glede na veter in sonce in drugi
(Pavšek, 2002). Ker je na območju Kamniško-Savinjskih Alp le ena meteorološka postaja, so
podatki interpolirani na podlagi vrednosti okoliških meteoroloških postaj ter geografskih
spremenljivk v teh točkah. Večja odstopanja pri podatkih so zaradi pomanjkanja
meteoroloških postaj nad 1000 m nadmorske višine ter na zelo strmih skalnih pobočjih gora
in na grebenih, ki so izpostavljeni močnim vetrovom. Ločljivost izdelanih kart je 1 do 2 km
(Povprečno letno število …, 2016). Do odstopanj pa prihaja tudi zaradi neupoštevanja za
preobrazbo snega pomembnih dejavnikov, lege pobočij glede na veter in sonce (Pavšek in
sod., 2010).
Mejne vrednosti posameznih razredov smo povzeli po Pavšku (2002, str. 126) s
predpostavko, da dlje kot je prisotna snežna odeja, večja je nevarnost snežnih plazov. V
razred z veliko nevarnostjo pojava snežnih plazov smo tako uvrstili območja, kjer je bila
snežna odeja v povprečju v sezonah 1971-2000 prisotna več kot 150 dni na leto. To zajema le
5,9 % Kamniško-Savinjskih Alp, gre pa za najvišje grebene med Krvavcem, Grintovcem in
Ojstrico ter za območje Raduhe. Znatno nevarnost snežnih plazov predstavljajo območja, ki
so imela sneg med 75 in 150 dni na leto. Teh območij je največ, saj prekrivajo polovico
proučevanega območja (50,9 %). Ostale predele (43,4 %), ki so imeli manj kot 75 dni s snežno
odejo, smo uvrstili v razred z zmerno nevarnostjo.
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Slika 18: Številno dni s snežno odejo, standardizirano v štiri razrede glede na nevarnost
snežnih plazov.

5.8 Skupna višina novozapadlega snega
Ob močnem sneženju (2,5 – 10 cm snega v eni uri oziroma do 60 cm snega v enem dnevu) se
napetosti v snežni odeji povečujejo. Sneg se ne more tako hitro uležati in ko so obremenitve
prevelike, se sproži snežni plaz, ki je lahko le plaz novega snega, velikokrat pa se zaradi slabe
povezanosti posameznih plasti in zmanjšanja stabilnosti snega splazi tudi stara snežna odeja
(Šegula, 1986). Višina novozapadlega snega narašča z nadmorsko višino. O višini
novozapadlega snega so nam na voljo podatki, pridobljeni na podlagi tridesetletnih povprečij
za referenčno obdobje od zime 1971/1972 do zime 2000/2001 in so zaradi pomanjkanja
meteoroloških postaj v visokogorju interpolirani (Povprečna skupna višina …, 2016).
Glede na razpoložljive vrednosti skupne višine novozapadlega snega in ekspertno oceno smo
določili mejne vrednosti posameznih razredov. Več kot polovica Kamniško-Savinjskih Alp
(54,5 %) ima povprečno skupno višino novozapadlega snega nad 2 m. Ta območja smo
uvrstili v razred z veliko nevarnostjo snežnih plazov. Na nižje ležečih območjih, večinoma gre
že za doline, pade manj snega, ta območja smo glede na količino novozapadlega snega
uvrstili v razrede z znatno, zmerno in majhno nevarnostjo snežnih plazov. Zgornje mejne
vrednosti omenjenih treh razredov smo postavili pri 2 m, 1,4 m in 1 m novozapadlega snega.
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Slika 19: Skupna višina novozapadlega snega, standardizirana v štiri razrede glede na
nevarnost snežnih plazov.

5.9 Najvišja višina snežne odeje
Podobno kot pri predhodnih podatkih o snegu so tudi podatki o najvišji višini snežne odeje s
povratno dobo 50 let interpolirani, saj jih pestijo enake težave kot druge podnebne podatke
na območju Kamniško-Savinjskih Alp (Najvišja višina snežne …, 2016). Na najvišjo višino
snežne odeje ima precej velik vpliv nadmorska višina, saj se z njenim višanjem viša tudi višina
snežne odeje.
Enako kot pri podatkih o številu dni s snežno odejo smo tudi tu mejne vrednosti posameznih
razredov povzeli po Pavšku (2002, str. 126). Veliko nevarnost imajo območja, kjer je najvišja
višina snežne odeje več kot 3 m. Gre za grebene, ki skupaj prekrivajo 8,5 % območja, poleg
osrednjega grebena Kamniško-Savinjskih Alp (Krvavec-Grintovec-Ojstrica) še Storžič in del
grebena med Raduho in Smrekovcem. Znatno nevarnost snežnih plazov smo pripisali
območjem z najvišjo višino snežne odeje med 1 in 3 m (80,7 % proučevanega območja). V
najnižjih delih Kamniško-Savinjskih Alp (10,8 %) je najvišja višina snežne odeje manj kot 1 m,
ta območja smo uvrstili v razred z zmerno ogroženostjo.
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Slika 20: Najvišja višina snežne odeje, standardizirana v štiri razrede glede na nevarnost
snežnih plazov.

5.10 Vegetacija
Velik vpliv na pojav snežnih plazov ima raba tal oziroma poraslost površja. Najboljšo zaščito
pred snežnimi plazovi nudi iglasti gozd, saj drevesne krošnje zaustavljajo veter, na vejah pa
se lahko zadrži tudi do 50 % snežnih padavin, zaradi česar je snežna odeja na tleh tanka,
neenakomerno debela in mestoma nepovezana. Listnati gozd in macesni lahko zadržujejo
uležan in sprijet sneg, vendar se zaradi odpadlega listja in iglic povečuje možnost splazitve
snega, prav tako gole drevesne veje ne zadržijo nič snega in se le-ta lahko preoblikuje brez
motenj. Gost gozd torej lahko preprečuje nastanek snežnih plazov, vendar se le-ti lahko
pojavijo v območjih nad gozdom. V tem primeru gozd predstavlja območje gibanja plazov in
jih ne zaustavlja. Manjši plazovi tečejo med drevesi, večji plazovi pa lahko podrejo gozd in s
tem ustvarijo še večjo rušilno moč. Ruševje in gosta podrast preprečujeta nastanek plazov,
dokler nista popolnoma zasnežena, najnevarnejša območja za splazitev pa so travnata in
druga gola pobočja (Šegula, 1986; McClung, Schaerer, 2006).
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Slika 21: Iglavci (v ospredju) na vejah zadržijo snežne padavine, medtem ko pri listavcih (v
ozadju) sneg neovirano pade do tal.

Avtorica: Petra Udrih, 2017.
Za izračun standardizirane karte vegetacije smo uporabili dva vira podatkov, grafični sloj rabe
tal z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Grafični podatki RABA …, 2016) ter
podatke o gozdnih sestojih z Zavoda za gozdove Slovenije (Gozdni sestoji, 2015). Slednjega
smo uporabili predvsem za ločevanje gozda na listnatega in iglastega, kot tudi za izračun
površin, ki jih prekriva ruševje. Za ruševje namreč ni podatkov, tako da smo ga izračunali kot
razliko med območjem gozda iz sloja rabe tal in območjem gozda iz sloja gozdnih sestojev, ki
smo ga pred tem na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov ročno popravili. Osredotočili smo
se na pregled ujemanja gozdov z dejanskim stanjem v osrednjem delu Kamniško-Savinjskih
Alp, pri čemer še vedno prihaja do napak. Tako so v sloj gozda lahko še vedno zajete
posamezne jase sredi gozdov oziroma ruševje zajema tudi del drugih grmov in podrasti,
predvsem v nižinskem delu proučevanega območja, kar pa ne vpliva na končni izračun
nevarnosti snežnih plazov.
Pridobljene kategorije rabe tal smo na koncu standardizirali v 4 razrede. V razred z največjo
nevarnostjo snežnih plazov smo uvrstili travnate in druge odprte površine brez pomembnega
rastlinskega pokrova. Razred z znatno nevarnostjo snežnih plazov (5,7 % območja) sestavljajo
predvsem sloj ruševja, kot tudi kmetijska zemljišča v zaraščanju ter neobdelana zemljišča.
Razreda z najmanjšo nevarnostjo snežnih plazov, ki zavzemata večino območja (76 %),
sestavljajo gozdovi. Kot že omenjeno, je glede vpliva na nevarnost pojava plazov razlika med
listnatimi in iglastimi gozdovi, zato smo jih na podlagi ekspertne ocene razvrstili v ločena
razreda. Gozd je moralo sestavljati vsaj 66,67 % listavcev, da smo ga uvrstili v razred z
zmerno nevarnostjo plazov.
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Slika 22: Vegetacija, standardizirana v štiri razrede glede na nevarnost snežnih plazov.
Kategorije v legendi so posplošene.
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6 Obtežena linearna kombinacija
Izbrani dejavniki različno vplivajo na pojav snežnih plazov, vendar je njihov vpliv težko
določiti. V obstoječih raziskavah na to temo se dejavniki in posledično tudi uteži posameznih
avtorjev med seboj močno razlikujejo, prav tako so avtorji različno presojali vplive istih
dejavnikov, kar je v določeni meri tudi posledica različnih območij proučevanja. V našem
primeru bi bilo najbolj smiselno, če bi se zgledovali po raziskavah v Sloveniji (Pavšek, 2002;
Volk, 2010; Grilc, 2016), vendar so le-ti za določevanje območij proženja uporabili drugačne
metode, zato smo uteži določili na podlagi ekspertnih ocen s pomočjo Saatyjeve metode.
Preglednica 2: Uteži posameznih dejavnikov.
Dejavnik
Utež
Naklon
0,2320
Vegetacija
0,1670
Sončevo sevanje
0,1669
Ukrivljenost profila
0,1171
Veter
0,1016
Ukrivljenost plastnic
0,0842
Skupna višina novozapadlega snega
0,0385
Najvišja višina snežne odeje
0,0385
Nadmorska višina
0,0289
Število dni s snežno odejo
0,0254
Najvišje uteži smo pripisali dejavnikom naklona, vegetacije in Sončevega sevanja, najmanj pa
dejavnikom, povezanih s snežno odejo, ter nadmorski višini, ki pa je posredno že zajeta tudi v
drugih dejavnikih. Čeprav je prisotnost snežne odeje nujen pogoj za nastanek snežnih plazov,
smo tem dejavnikom določili majhne uteži, predvsem zaradi nizke kakovosti podatkov, ki bi
lahko pretirano vplivali na končen izračun.
Slika 23: Shematski prikaz obtežene linearne kombinacije.

Avtorica: Petra Udrih, 2017.
Za končni rezultat obtežene linearne kombinacije smo uteži pomnožili z dejavniki, nato pa lete med seboj sešteli, jih znova razporedili v razrede od ena do štiri glede na nevarnost
snežnih plazov ter v končni fazi še pomnožili z omejitvijo naklonov. Postopek obtežene
linearne kombinacije smo izračunali dvakrat, saj smo pri dejavniku Sončevega sevanja
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uporabili dve različni situaciji. Za celotno območje Kamniško-Savinjskih Alp smo izračunali
prejeto količino Sončevega sevanja, vrednosti pa smo nato razvrstili v štiri razrede, ki smo jih
v nadaljevanju nato različno ovrednotili (poglavje 5.5). Za izračun nevarnosti proženja
snežnih plazov pozimi smo v razred z največjo nevarnostjo snežnih plazov uvrstili najmanjše
vrednosti prejete energije Sončevega sevanja (pod 90,13 kWH/m2), saj so pozimi bolj
nevarna senčna območja, kjer se sneg zaradi nižjih temperatur počasneje preobraža.
Nasprotno, smo pri izračunu nevarnosti proženja snežnih plazov pomladi kot najnevarnejša
območja vrednotili območja z največjimi vrednostmi prejete energije Sončevega sevanja
(nad 185,89 kWH/m2).
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7 Analiza rezultatov obtežene linearne kombinacije
Rezultat obtežene linearne kombinacije sta karti nevarnosti proženja snežnih plazov pozimi
in pomladi, ki pa sta zgolj približek dejanskega stanja, saj bi za izračun dejanskega stanja
potrebovali bolj kakovostne in prostorsko natančne podatke, prav tako pa v rezultatih ni
upoštevana velika raznolikost snežnih plazov (plazovi sprijetega snega, plazovi nesprijetega
snega …). Zaradi omejitve naklona je 13,0 % Kamniško-Savinjskih Alp povsem neogroženih
zaradi proženja snežnih plazov. To so predvsem območja dolinskih dnov ter nekaterih planot
v visokogorju (Okrešelj, Korošica, deli Velike planine in Dleskovške planote …).
Slika 24: Območja, ki so bila izločena z omejitvijo.

7.1 Nevarnost proženja snežnih plazov pozimi
Pozimi so za proženje snežnih plazov najnevarnejša osojna območja, saj se sneg na sončnih
pobočjih zaradi višjih temperatur hitreje preobrazi in postane stabilen (McClung, Schaerer,
2006; Cloud Cover …, 2017; Sun exposure, 2017). Vendar pa to ne pomeni, da se snežni plaz
tudi pozimi ne more sprožiti tudi na prisojnih pobočjih, saj na sprožitev vplivajo tudi drugi
dejavniki. Glede na našo obtežitev dejavnikov je največja nevarnost proženja snežnih plazov
pozimi na 2,4 % Kamniško-Savinjskih Alp. Večji del teh območij se nahaja na zgornjih delih
severnih pobočij v osrednjem delu Kamniško-Savinjskih Alp, med Kočno in Ojstrico ter med
Grintovcem in Vrhom Korena, kjer so tudi najvišje nadmorske višine, posledično tudi višja
snežna odeja in hitrosti vetra ter območje brez pomembnega rastlinskega pokrova oziroma v
določenih predelih ruševje. Z nižanjem nadmorske višine se manjša tudi stopnja nevarnosti
snežnih plazov. Območja z znatno nevarnostjo snežnih plazov tako prekrivajo južne in
srednje dele pobočij (30,9 % proučevanega območja), kjer je sicer naklon za sprožitev
snežnih plazov najugodnejši, a so območja večinoma že poraščena z ruševjem ali iglastim
gozdom, medtem ko območja z zmerno nevarnostjo prekrivajo spodnje dele pobočij (49,1 %
Kamniško-Savinjskih Alp), ki so popolnoma poraščena z gozdom oziroma imajo manjše
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naklone. Najmanj je območij z majhno nevarnostjo snežnih plazov (4,6 % proučevanega
območja), saj smo jih večino že izločili z omejitvijo.
Slika 25: Nevarnost proženja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah pozimi.

7.2 Nevarnost proženja snežnih plazov pomladi
Nasprotno kot pozimi pomladi največjo nevarnost proženja snežnih plazov predstavljajo
prisojna pobočja, kjer se zaradi hitrega segrevanja in taljenja snega vezi med različnimi
plastmi snega zrahljajo (McClung, Schaerer, 2006; Cloud Cover …, 2017; Sun exposure, 2017).
Tako ima največjo nevarnost proženja snežnih plazov pomladi 2,9 % Kamniško-Savinjskih Alp,
večinoma gre za zgornje dele južnih pobočij osrednjega grebena Kamniško-Savinjskih Alp ter
za vrhnje dele južnih pobočij Kriške gore, Storžiča in Krvavca. Razporeditev v razreda z znatno
in zmerno nevarnostjo snežnih plazov je podobna kot pri zimski situaciji, le območja se
nekoliko razlikujejo, vendar pa z nižanjem nadmorske višine do izraza prihajajo tudi drugi
dejavniki, predvsem rastje, zato Sončevo sevanje nima več tolikšnega vpliva in so rezultati
podobni. V razredu z znatno nevarnostjo je tako 30,7 % proučevanega območja, v razredu z
zmerno nevarnostjo pa 48,2 % Kamniško-Savinjskih Alp. 5,3 % območja se uvršča v razred z
majhno nevarnostjo snežnih plazov.
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Slika 26: Nevarnost proženja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah pomladi.

7.3 Skupna nevarnost proženja snežnih plazov
Rezultate nevarnosti proženja snežnih plazov pozimi in pomladi smo sešteli in tako dobili
splošno nevarnost proženja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah (Slika 27). Skoraj
polovica območja (48,9 %) spada v enake razrede nevarnosti proženja snežnih plazov tako
pozimi, kot tudi pomladi. Gre predvsem za območja zmerne (31,6 %) ter znatne nevarnosti
proženja (14,7 %), kjer prevladuje gozd (oziroma vsaj ruševje) in Sončevo sevanje nima več
tako velikega vpliva kot pri območjih z veliko nevarnostjo proženja snežnih plazov. Območja
velike nevarnosti proženja tako pozimi kot pomladi zavzemajo le 0,7 % Kamniško-Savinjskih
Alp.
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Slika 27: Nevarnost proženja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah.
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Preglednica 3: Nevarnost proženja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah po
posameznih razredih nevarnosti.
Nevarnost snežnih
Nevarnost snežnih
Delež (%)
plazov (zima/pomlad)
plazov - skupno
4/4
velika
0,7
4/3
znatna do velika
1,7
3/4
znatna do velika
2,2
3/3
znatna
14,7
3/2
zmerna do znatna
14,0
2/3
zmerna do znatna
14,2
2/2
zmerna
31,6
2/1
majhna do zmerna
3,3
1/2
majhna do zmerna
2,7
1/1
majhna
2,0
0/0
ni nevarnosti
13,0
Opombe: 4 - velika nevarnost; 3 - znatna nevarnost; 2 - zmerna nevarnost; 1 - majhna
nevarnost; 0 - ni nevarnosti. 4/3 pomeni veliko nevarnost proženja snežnih plazov pozimi in
znatno nevarnost pomladi, 3/4 je ravno obratno.
Veliko nevarnost proženja snežnih plazov v vsaj eni situaciji ima 4,6 % Kamniško-Savinjskih
Alp. Največji delež površja je v razredih z znatno in zmerno do znatno nevarnostjo proženja
(43 %), to so predvsem ne povsem grebenski in srednji deli pobočij, ki so že poraščeni vsaj z
ruševjem. Čeprav se del območij v zimski in pomladni situaciji uvršča v druge razrede, je ta
razlika največ za en razred nevarnosti. Tako imajo območja, kjer je velika nevarnost proženja
snežnih plazov pozimi, vsaj znatno, če ne veliko nevarnost proženja snežnih plazov tudi
pomladi in obratno, območja z veliko nevarnostjo proženja snežnih plazov pomladi imajo
vsaj znatno nevarnost proženja tudi pozimi. Enako velja tudi za območja v nižjih razredih
nevarnosti.
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Slika 28: Nevarnost proženja snežnih plazov v osrednjem grebenu Kamniško-Savinjskih Alp.
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8 Nevarnost snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah
V nadaljevanju smo se lotili ugotavljanja območij gibanja in odlaganja snežnih plazov oziroma
obsega celotnih plaznic. Na območju gibanja, ki je osrednji del plazov, ima plaz največjo
hitrost in posledično tudi največjo erozijsko moč, ki narašča s padcem nadmorske višine in
premagano razdaljo (Izdelava prostorske baze …, 2016). Zaradi tega smo, pred izračunom
plaznic, območja proženja, ki so rezultat obtežene linearne kombinacije, nekoliko zmanjšali.
Za izračun plaznic smo uporabili le območja z znatno do veliko in veliko nevarnostjo proženja
snežnih plazov, med temi pa smo nato še izločili območja proženja, krajša od 50 m, saj
predpostavljamo, da, zaradi razmeroma majhne količine snežnih padavin v KamniškoSavinjskih Alpah, ne morejo sprožiti večjih snežnih plazov, ki bi ogrožali ljudi ali planinske
objekte. Območja proženja, ki smo jih uporabili v izračunu celotnih plaznic, obsegajo 3,1 %
Kamniško-Savinjskih Alp.
Za izračun obsega celotnih plaznic smo uporabili model večsmernega gibanja snežnih plazov,
ki na podlagi območij proženja in digitalnega modela nadmorskih višin ter smeri toka
prepoznava območja, kjer potekajo plaznice snežnih plazov. Pred zagonom orodja je
potrebno zapolniti manjše kotanje v digitalnem modelu nadmorskih višin, saj le-te ne
vplivajo na hitrost in smer gibanja snežnega plazu. Prav tako je pred izračunom potrebno
nastaviti mejno vrednost naklona, do koder še sega snežni plaz (ang. Alpha Angle). Po več
poskusih smo se odločili, da kot mejno vrednost uporabimo vrednost 35°. To pomeni, da je
celica v območju plaznice, kjer je naklon med izvorno celico in najbolj oddaljeno celico večji
od 35°, in obratno (Grilc, 2016; D-Infinity Avalanche …, 2017). Rezultat orodja je karta
nevarnosti snežnih plazov na območju Kamniško-Savinjskih Alp (Slika 29).
Slika 29: Izračunana nevarnost snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah.
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Uporabljen model večsmernega gibanja snežnih plazov pri izračunu plaznic ne upošteva
fizičnih ovir (rastje, stavbe), zato je izračunana nevarnost snežnih plazov v KamniškoSavinjskih Alp precenjena. Izračunane plaznice tako obsegajo 8,9 % proučevanega območja
in v večini primerov segajo povsem do dna dolin. Zaradi tega smo se odločili, da dobljene
plaznice obrežemo s slojem gozda. Predpostavljali smo namreč, da se snežni plazovi gibljejo
po že ustaljenih plaznicah, kjer gozda zaradi tega ni več. Nadalje, obstoječi gozdovi zaustavijo
snežne plazove, saj so nad večino območij, poraslih z gozdom, tudi območja ruševja, ki
velikokrat zaradi manjše količine snežnih padavin ni povsem prekrito s snegom, in snežni
plazovi del energije izgubijo že tam ter se zaustavijo. Vseeno je potrebno upoštevati, da sloj
gozda ni povsem natančen in da lahko plazovi na določenih območjih (predvsem v grapah)
zaradi velike moči del gozda podrejo. Kot je že omenjeno v poglavju o metodologiji (poglavje
3.2), smo mnenja, da so te napake manjše kot pri plaznicah, ki niso obrezane z gozdom, zato
smo jih uporabili v nadaljnjih analizah. V končni fazi smo izbrisali še območja izračunanih
plaznic, ki niso sklenjena z območji proženja, saj se večinoma pojavljajo predvsem v dolinskih
dneh.
Končni rezultat je karta območij snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah (Slika 30).
Potencialna območja snežnih plazov prekrivajo 5,8 % proučevanega območja. Najvzhodnejša
območja večjih snežnih plazov so na severnih pobočjih Raduhe (vzhodneje so le posamezne
skoraj točkovne plaznice, ki so posledica napak v izračunu), zato so v nadaljevanju rezultati,
zaradi boljše preglednosti, prikazani le za območje Kamniško-Savinjskih Alp zahodno od
Raduhe. Največja območja snežnih plazov so pričakovano v osrednjem grebenu KamniškoSavinjskih Alp, prav tako so za pojav snežnih plazov nevarna tudi vsa pobočja Storžiča ter
pobočja Kalškega grebena. Posamezne krajše plaznice so še na pobočjih Kriške gore in
Tolstega vrha, Srednjega vrha nad Preddvorom ter na določenih pobočjih Velike planine. Pri
interpretaciji rezultatov pa moramo upoštevati, da gre le za potencialna območja snežnih
plazov in da je dejansko stanje lahko precej drugačno, kar smo ugotavljali v nadaljevanju
raziskave.
Iz zgoraj napisanega torej lahko ovržemo prvo hipotezo raziskave, da je nevarnost snežnih
plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah velika, saj je več kot 90 % območja relativno
neogroženega. Vendar pa gre pri tem za območja, ki so ali prekrita z gozdom ali pa so v nižjih
predelih, kjer se snežni plazovi zaradi več dejavnikov (nižja nadmorska višina, posledično
premalo snežnih padavin …) ne morejo sprožiti. Ugotovimo lahko, da na le 27,4 % površja
Kamniško-Savinjskih Alp prevladuje drugačna raba tal kot gozd in da je okoli 10 % površja
nad zgornjo gozdno mejo, kjer se snežni plazovi večinoma pojavljajo. Tako velja, da je na
območjih nad zgornjo gozdno mejo, ki so najbolj izpostavljena snežnim plazovom, nevarnost
zaradi njih velika.
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Slika 30: Izračunana območja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah.
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9 Preverjanje rezultatov
Obsege izračunanih plaznic smo v nadaljevanju primerjali z dejanskim stanjem plaznic.
Najprej smo izračunana območja snežnih plazov primerjali s plazovi v lavinskem katastru, v
katerem pa je na območju Kamniško-Savinjskih Alp zabeleženih le 77 snežnih plazov (Lavinski
kataster, 2017), zato smo nekatera ostala izračunana območja plaznic preverili s pomočjo
digitalnih ortofoto posnetkov ali z ogledom lokacij na terenu.

9.1 Primerjava rezultatov in obstoječega lavinskega katastra
Kot že omenjeno v uvodnem delu raziskave, je lavinski kataster v Sloveniji začel nastajati v
petdesetih letih prejšnjega stoletja. V kasnejšem obdobju je doživel veliko dopolnitev, bil
tudi računalniško obdelan, a v njem prevladujejo snežni plazovi na območju Julijskih Alp,
predvsem na območju Kamniško-Savinjskih Alp pa je še vedno zelo pomanjkljiv (Volk, 2011).
Za potrebe raziskave smo lavinski kataster pridobili z Geografskega inštituta Antona Melika
(Lavinski kataster, 2017). Na proučevanem območju je zabeleženih 77 snežnih plazov, ki
prekrivajo le 10,6 km2 oziroma 1,2 % Kamniško-Savinjskih Alp, medtem ko izračunana
potencialna območja snežnih plazov prekrivajo 5,8 % proučevanega območja. Izmed snežnih
plazov v lavinskem katastru jih je kar 24 zabeleženih na pobočjih nad Jezerskim (z grebenov
nad Makekovo in Ravensko kočno ter z vrhov v osrednjem grebenu – Kočen, Grintovca,
Skute, Rink in Velike Babe). 17 snežnih plazov je v lavinskem katastru na pobočjih Storžiča in
okoliških grebenskih vrhov. Štirje snežni plazovi so zabeleženi s pobočij Kalške gore proti
dolini Kamniške Bistrice, trije pa na južnem pobočju Kriške gore. Preostali plazovi v lavinskem
katastru na območju Kamniško-Savinjskih Alp se pojavljajo posamezno in v manjšem obsegu.
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Slika 31: Ujemanje izračunane nevarnosti snežnih plazov in plazov v lavinskem katastru.

Kot je razvidno s Slike 31, se obsegi izračunanih območij plazov s pobočij Kočen, Grintovca,
Skute in Rink precej dobro ujemajo s plazovi v lavinskem katastru. Enako velja za območja
plazov s Kalške gore, z jugovzhodnega pobočja Krvavca in severnega pobočja Raduhe. V
primeru plazov s pobočij Storžiča se izračunana območja plazov na zahodnih pobočjih v
večini primerov ujemajo s tistimi v lavinskem katastru oziroma so njihovi obsegi nekoliko
večji. Nasprotno, na vzhodnih pobočjih so precej obsežnejši plazovi v lavinskem katastru.
Območja proženja so sicer pravilno izračunana, vendar pa so plaznice nekoliko krajše.
Območje smo primerjali še z digitalnimi ortofoto posnetki, na podlagi katerih smo ugotovili,
da je razlog za krajše izračunane plaznice v tem, da je območja pod izračunanimi plaznicami
že prerasel gozd in smo jih tako izrezali iz rezultatov. Pa vendar na podlagi posnetkov
ugotovimo tudi, da gre za mlajši gozd s posameznimi območji ruševja in jasami, zaradi česar
lahko sklepamo, da je v preteklosti območje res prizadel snežni plaz.
Obsegi izračunanih plaznic in plaznic v lavinskem katastru pa se kar močno razlikujejo na
območju grebena med Velikim vrhom in Lipovo pečjo nad Makekovo kočno, kjer v naših
rezultatih skorajda ni območij snežnih plazov, ter pri plazu z vrha Turni (nad Logarsko
dolino), kjer je izračunana plaznica v precej ožjem obsegu kot tista v lavinskem katastru. Tudi
tu smo si za razlago rezultatov ogledali digitalne ortofoto posnetke. Ugotovili smo, da so v
navedenih primerih obsegi plazov v lavinskem katastru narisani preširoko, saj se predvsem v
primeru z vrha Turni na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov in reliefne izoblikovanosti
(žleb) plazovi ne morejo pojaviti v tako širokem obsegu.
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Zaključimo lahko, da se večina izračunanih plaznic v veliki meri razmeroma dobro ujema s
plazovi v lavinskem katastru oziroma da se zelo dobro ujema vsaj večina območij proženja
snežnih plazov. V kolikor ne bi celotnih izračunanih območij plazov obrezali z gozdom, bi se
tudi plazovi na vzhodnih pobočjih Storžiča povsem ujemali.

9.2 Preverjanje rezultatov na terenu in s pomočjo digitalnih ortofoto
posnetkov
Ker lavinski kataster zajema le manjši del izračunanih območij plazov, smo rezultate
preverjali tudi z dejanskim stanjem, na terenu in s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov.
Najlažje dejanske plaznice prepoznamo glede na spremembe v vegetaciji. Kjer so se snežni
plazovi že prožili oziroma se pogosto prožijo, je površje pogosto golo oziroma je vegetacija
poškodovana in polegla v smeri plazenja. Na ortofoto posnetkih lahko opazimo tudi že
razmeroma gosto, a vendar nizko (mlado) drevje, na podlagi česar lahko sklepamo, da je bilo
na takih območjih prvotno rastje podrto, lahko tudi zaradi snežnih plazov. Taka območja smo
prepoznali z natančnim ogledom posnetkov, pomagali pa smo si tudi s prekrivanjem z
območji proženja plazov. Na območjih nad gozdno mejo je samo na podlagi digitalnih
ortofoto posnetkov težko prepoznati območja plaznic. Do določene mere si lahko
pomagamo z digitalnim modelom nadmorskih višin (prepoznavanje konkavnih oblik – jarki,
krnice …), velikokrat pa brez ogleda na terenu oziroma poznavanja območja ter njegovih
značilnosti (npr. izpostavljenost vetru) ne moremo ugotoviti dejanske nevarnosti snežnih
plazov.
Na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov smo preverjali ujemanje vseh izračunanih nevarnih
območij za pojav snežnih plazov. Ugotovili smo, da rezultati raziskave zajemajo zelo široka
območja oziroma večji del visokogorskih območij, ki ni poraščen z gozdom. V veliko primerih
se plazovi kanalizirajo v erozijskih jarkih in se nato v vršajnih delih, kjer so melišča, ponovno
razširijo. V realnosti so ta območja lahko potencialno nevarna za snežne plazove, ni pa nujno,
da se le-ti pojavijo na vseh območjih. Zaradi primernih naklonov in neporaščenosti je v
določeni situaciji lahko vsako izmed izračunanih območij nevarno za pojav snežnih plazov,
vendar zaradi vpliva številnih dejavnikov v realnosti nevarnost snežnih plazov ni tako velika
oziroma so snežni plazovi v manjšem obsegu, kot kažejo rezultati oziroma sta nevarnost in
obseg snežnih plazov odvisna od povratne dobe posameznega plazu. Obseg posameznih
plaznic je odvisen tudi od količine snega v trenutku sprožitve plazu in velikosti območja
proženja.
Pri pregledu ujemanja izračunane nevarnosti snežnih plazov z dejanskim stanjem na
digitalnih ortofoto posnetkih smo poleg velikega ujemanja naleteli tudi na kar nekaj
nepravilnosti pri rezultatih. V rezultatih so kot nevarna območja za snežne plazove oziroma
kot območja proženja prepoznane tudi strme stene (Slika 32 – Primer 1: severna pobočja
Raduhe), s katerih se sneg sproti osiplje, zato se tam snežni plazovi ne morejo sprožiti. Do
nepravilnosti je prišlo, ker so bila manjša območja tik pod vrhom severnih pobočij Raduhe z
obteženo linearno kombinacijo prepoznana kot območja, primerna za proženje snežnih
plazov, v nadaljevanju pa so bile potem iz tega izračunane plaznice. Nekatera območja
nevarnosti snežnih plazov so, kljub izboru območij proženja snežnih plazov, daljših od 50 m,
sestavljena le iz nekaj rastrskih celic (Slika 32 – Primer 2: v bližini Planinskega doma na
Kališču), ki bi jih lahko izločili, saj ne morejo predstavljati nevarnosti snežnih plazov. Zaradi
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ne dovolj natančnih oziroma pomanjkljivih podatkov o sloju gozda in posledično deloma
ročni digitalizaciji ruševja ter zelo slabi kvaliteti vhodnih podatkov o količini snežnih padavin
se nekatere plaznice začenjajo in potekajo izključno po ruševju (Slika 32 – Primer 3: južna
pobočja Križevnika), kar, razen v primeru velike količine snega, ni mogoče. Nekatera območja
plaznic so zelo kratka, začenjajo se takoj pod gozdovi in potekajo po razmeroma položnih
travnikih, kjer v resnici ni nevarnosti snežnih plazov (Slika 32 – Primer 4: nad kmetijo
Suhadolnik).
Slika 32: Primeri nepravilnosti pri izračunani nevarnosti snežnih plazov.

Na podlagi digitalnih ortofoto posnetkov lahko sicer razmeroma dobro prepoznamo
potencialna območja plaznic, vendar smo se za natančnejše preverjanje rezultatov odpravili
še na teren. Še v času pisanja magistrske naloge smo naleteli na podatek (Špeh, 2017), da se
je v letošnji zimi sprožil obsežen plaz s severnih pobočij Turske gore, zato smo se še pred
izračunom končnih rezultatov odpravili preverit informacijo. Na teren smo odšli 25. 3. 2017.
Glede na vremenske razmere (razpored in količina novozapadlega snega) se je snežni plaz
najverjetneje sprožil med 25. 2. 2017 in 1. 3. 2017, ko že obstajajo slikovni dokazi o plazu
(Špeh, 2017). Izkazalo se je, da se je večji plaz sprožil v krnici vzhodno od Turskega žleba, na
območju odlaganja je bilo v času terenskega obiska v višino več kot 3 m odloženega snega
(Slika 35). Drugi, manjši plaz, pa se je sprožil v manjšem žlebu še nekoliko vzhodneje (Slika
34).
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Slika 33: Podatki o padavinah za vremensko postajo Krvavec med 20. 2. in 1. 3. 2017.
Krvavec (1742 m)
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Vir podatkov: Arhiv …, 2017.
Slika 34: Identificirana plazova s severnega pobočja Turske gore.

Na podlagi opazovanj in fotografij smo obseg plazov ročno digitalizirali, da smo jih lahko
primerjali z izračunano nevarnostjo snežnih plazov. Ugotovili smo, da se plazova v celoti
nahajata na območju izračunane nevarnosti plazov ter da se predvsem večji plaz razmeroma
dobro ujema z rezultati predvsem na območju odlaganja. Večji obseg izračunane nevarnosti
je predvsem posledica tega, da upošteva vsa potencialno nevarna območja snežnih plazov, v
realnem stanju pa je potrebno upoštevati tudi njihovo povratno dobo. Obseg posameznega
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plazu je odvisen tudi od količine snežnih padavin ter posledično od količine prenesenega
snega. Pa vendar, če primerjamo rezultate še z digitalnimi ortofoto posnetki tega območja,
lahko vidimo, da se dejansko plazovi lahko pojavljajo na vseh izračunanih območjih
nevarnosti snežnih plazov.
Slika 35: Območja plazov s severnega pobočja Turske gore.

Avtor: Nejc Bobovnik, 2017.
Opomba: Območji proženja plazov sta označeni s turkizno barvo, območji gibanja z zeleno in
območji odlaganja z rdečo barvo.
Rezultate raziskave in dejansko stanje smo preverjali tudi v začetnem delu doline Kamniške
Bistrice, bolj podrobno v Kurji dolini, V Koncu in na pobočjih Brane oziroma Kaptanske glave.
Glede na rezultate je večina pobočij nad Kurjo dolino (pobočja Mokrice, Kompotele, Vrh
Korene, Jermanovega turna in Kalškega grebena) potencialno plazovitih. Kot smo že napisali,
se pri strmih stenah pojavljajo nepravilnosti v izračunih, saj se sneg večinoma s strmih sten
sproti osipa. Tudi na terenu se pri nekaterih grapah težko določi, ali se v njih pojavljajo
snežni plazovi ali ne. Potencialno so seveda vse neporaščene konkavne oblike s primernimi
nakloni ogrožene zaradi snežnih plazov, ni pa nujno, da se tudi dejansko pojavljajo. V
primeru omenjenih pobočij se plazovi v izračunanem obsegu pojavljajo na območjih Velikega
Krvavca ter Jermencev, na drugih delih pa predvsem na območju odlaganja v manjših
obsegih.
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Slika 36: Izračunana nevarnost snežnih plazov na pobočjih nad Kurjo dolino.

Slika 37: Območja snežnih plazov v Velikem Krvavcu (leva grapa) ter v Jermencih (desna
grapa).

Avtorica: Petra Udrih, 2017.
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Precej dobro je nevarnost plazov izračunana za območja nad predelom, imenovanim V
Koncu. Glede na dejansko stanje lahko sklepamo, da se snežni plazovi pogosto pojavljajo na
delih pobočij, imenovanih Veliki in Mali hudi graben, Gamsov skret in Žmavcarji. Območja
odlaganja plazov se že nekoliko zaraščajo, a se vseeno še vedno opazi maksimalne obsege
plazov, ki smo jih tudi izračunali v raziskavi.
Slika 38: Območja snežnih plazov v Gamsovem skretu (leva in srednja slika) ter v zgornjem
delu Žmavcarjev (desna slika).

Avtorica: Petra Udrih, 2017.
Podobno kot pri pobočjih nad Kurjo dolino tudi pri pobočjih Kaptanske glave izračunana
nevarnost snežnih plazov zaradi strmih sten obsega večino pobočij. Dejansko zelo ogroženo
je območje Bobnarjevega plazu ter neimenovane grape na vzhodni strani plazu. Izračunan
obseg snežnih plazov v Bobnarjevem plazu je pravilen, pri sosednji grapi pa je dejansko
maksimalno območje odlaganja snežnih plazov nekoliko večje od izračunanega, saj plazovi v
tem primeru včasih pridejo povsem do gozdne ceste.
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Slika 39: Izračunana nevarnost snežnih plazov na pobočjih nad predelom V Koncem.

Slika 40: Območja snežnih plazov v Bobnarjevem plazu (leva slika, leva grapa) in neimenovani
grapi na vzhodni strani plazu (leva slika, desna grapa) ter maksimalno območje odlaganja
snežnih plazov iz desne grape (desna slika).

Avtorica: Petra Udrih, 2017.
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Na podlagi terenskega ogleda lokacij in podrobnega pregleda digitalnih ortofoto posnetkov
lahko zaključimo, da je izračunana nevarnost snežnih plazov nekoliko precenjena.
Potencialna območja plazov obsegajo večji del visokogorskih območij, neporaslih z gozdom,
vendar v realnosti niso vsa ogrožena zaradi snežnih plazov. Predvsem bi iz rezultatov lahko
izločili strme stene, ki so na veliko območjih prepoznane kot območja snežnih plazov, a se
sneg tam sproti osiplje, zato niso ogrožene. So pa primerne za gibanje snežnih plazov, zato so
lahko ogrožene v primerih, ko se snežni plazovi sprožijo nad stenami. Nekoliko precenjena so
tudi območja proženja snežnih plazov, kar je predvsem posledica prostorsko pomanjkljivih
meteoroloških podatkov (podatki o vetru, snežni odeji). V večini ostalih primerov je
izračunana nevarnost snežnih plazov zadovoljiva, saj so v določeni vremenski situaciji
potencialno ogrožena širša območja kot ob normalnih situacijah. Zelo dobri so rezultati
raziskave za območja konkavnih predelov pobočij (grap), kjer so plaznice dobro prepoznane.
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10 Ogroženost zaradi snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah
V zaključni fazi raziskave smo ugotavljali še ogroženost planinskih objektov (planinskih koč,
bivakov in oskrbovalnih žičnic), planinskih poti in turnosmučarskih poti v Kamniško-Savinjskih
Alpah zaradi snežnih plazov. Potrebno je upoštevati, da je dejanska ogroženost zaradi
številnih dejavnikov (natančnost in nenapovedljivost dejavnikov, uporabljenih v metodi
obtežene linearne kombinacije, potencialne minimalne napake pri georeferenciranju in ročni
digitalizaciji, uporabljene metode za izračun nevarnosti snežnih plazov …) lahko večja ali
manjša od izračunane (Komac, Zorn, 2007).

10.1 Ogroženost na območjih proženja snežnih plazov v KamniškoSavinjskih Alpah
Na podlagi rezultatov obtežene linearne kombinacije (poglavje 7.3) smo ugotavljali
ogroženost planinskih objektov ter planinskih in turnosmučarskih poti na območjih proženja
snežnih plazov. Od planinskih koč se le Bivak pod Skuto na Malih podih uvršča v območje
velike nevarnosti proženja snežnih plazov (v pomladni situaciji), vendar zaradi izbrane
ločljivosti digitalnega modela nadmorskih višin, ki je bil uporabljen pri izračunu dejavnikov, in
reliefne izoblikovanosti na tem območju (podi) ne moremo zagotovo trditi, da je bivak
dejansko ogrožen. V razrede z znatno nevarnostjo proženja v vsaj eni situaciji se uvrščajo
Bivak v Kočni, Bivak pod Storžičem, Bivak Pavla Kemperla in Kamniška koča na Kamniškem
sedlu, kjer je enako ogrožena tudi zgornja postaja oskrbovalne žičnice. Poleg nje so znatno
ogrožene še zgornje postaje žičnic pri Planinskem domu na Kališču, Češki koči na Spodnjih
Ravneh ter Kranjski koči na Ledinah. Ostali planinski objekti se uvrščajo v območja z manjšo
nevarnostjo proženja snežnih plazov.
Slika 41: Ogroženost planinskih koč na območjih proženja snežnih plazov.
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Najbolj ogrožene zaradi snežnih plazov so planinske poti na Storžič ter v osrednjem delu
proučevanega območja, od Kočne do Ojstrice ter od Grintovca do Krvavca, kjer je tudi
največja zgostitev poti. Na območjih velike ogroženosti zaradi proženja snežnih plazov v vsaj
eni situaciji je 61,4 km (7,2 %) planinskih poti, na območjih znatne ogroženosti v vsaj eni
situaciji pa kar 321,9 km (37,7 %) poti. To pomeni, da je skoraj polovica (44,9 %) planinskih
poti na proučevanem območju zelo ogroženih zaradi snežnih plazov. 19,3 % planinskih poti
se nahaja na območjih, kjer ni nevarnosti snežnih plazov. Pri turnosmučarskih poteh so
rezultati nekoliko drugačni, saj je zaradi proženja snežnih plazov ogroženih kar 17,1 %
turnosmučarskih poti (območja z veliko nevarnostjo proženja snežnih plazov), 51,6 % (60,1
km) jih je na območjih z znatno nevarnostjo proženja. Na območjih, kjer ni nevarnosti
proženja snežnih plazov, je le 12,8 km (11 %) turnosmučarskih poti, saj se večinoma le-te, za
razliko od planinskih poti, ne začenjajo v dolinah, temveč pogosto šele nad gozdno mejo.
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Slika 42: Ogroženost planinskih in turnosmučarskih poti na območjih proženja snežnih plazov.
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Za primerjavo ogroženosti planinskih in turnosmučarskih poti smo se odločili uporabiti
tehtano aritmetično sredino, ki upošteva velikost posameznih skupin, ki jih želimo primerjati
(Enačba 3) (Kožuh, 2013). Tako smo pomnožili dolžino poti v posameznem razredu (𝑁𝑘 ) z
razredi nevarnosti planinskih poti (𝑀𝑘 ). Vrednosti smo sešteli, nato pa delili s skupno dolžino
planinskih poti. Enak postopek smo uporabili tudi za turnosmučarske poti.
Enačba 3: Tehtana aritmetična sredina.
𝑀𝑆𝐾 =

𝑀1 ∙ 𝑁1 + 𝑀2 ∙ 𝑁2 + ⋯ + 𝑀𝑘 ∙ 𝑁𝑘
𝑁1 + 𝑁2 + ⋯ + 𝑁𝑘

𝑀𝑆𝐾 – tehtana aritmetična sredina
𝑀1 , 𝑀2 … 𝑀𝑘 – vrednost skupine (razred nevarnosti)
𝑁1 , 𝑁2 … 𝑁𝑘 – velikost skupine (dolžina poti)
𝑘 – število vseh skupin (število razredov nevarnosti)
𝑀𝑘 ∙ 𝑁𝑘 – zmnožek

Izračun je pokazal, da so v povprečju na območjih proženja snežnih plazov bolj ogrožene
turnosmučarske poti, ki so v povprečju zmerno do znatno ogrožene (rezultat tehtane
aritmetične sredine je 4,86), medtem ko imajo planinske poti v povprečju nekoliko manjšo
ogroženost (3,89). Izvedli smo tudi primerjavo ogroženosti planinskih in turnosmučarskih
poti na območjih z znatno do veliko in veliko nevarnostjo proženja snežnih plazov. V tem
primeru so planinske in turnosmučarske poti skoraj povsem enako ogrožene (tehtana
aritmetična sredina za planinske poti na območjih z znatno do veliko in veliko nevarnostjo
proženja snežnih plazov je 7,17, za turnosmučarske poti pa 7,12).

10.2 Skupna ogroženost zaradi snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah
Na območjih proženja snežnih plazov so na območjih velike ali znatne nevarnosti proženja v
vsaj eni situaciji štirje bivaki in ena planinska koča ter ena oskrbovalna žičnica. Za izračun
celotnih plaznic smo uporabili prej omenjena območja proženja, ki pa smo jih omejili na
dolžino vsaj 50 m, zaradi česar so nekateri ogroženi planinski objekti izpadli. Predhodno smo
že ugotovili, da so najbolj izpostavljena območja za snežne plazove nad gozdno mejo. Na
območju Kamniško-Savinjskih Alp je nad gozdom lociranih 15 planinskih koč, štirje bivaki in
šest postaj oskrbovalnih žičnic. Kljub temu da smo izračunano nevarnost snežnih plazov
ocenili kot precenjeno, so le štirje planinski objekti potencialno ogroženi zaradi plazov.
Potencialno ogrožena sta dva bivaka (Bivak pod Storžičem in Bivak pod Skuto na Malih
podih) ter ena planinska koča s pripadajočo oskrbovalno žičnico (Kranjska koča na Ledinah in
zgornja postaja oskrbovalne žičnice). Vendar je pri slednji ogroženost vprašljiva, saj podatki iz
lavinskega katastra, kjer so evidentirani dejanski snežni plazovi, kažejo, da koča na Ledinah
(in postaja oskrbovalne žičnice) leži ravno izven ogroženih območij ter da se snežni plazovi
prožijo pod njo oziroma se zaustavijo nad kočo. Prav tako je vprašljiva ogroženost Bivaka pod
Skuto, saj je povsem možno, da je zaradi manjše ločljivosti v raziskavi uporabljenega
digitalnega modela nadmorskih višin in reliefne izoblikovanosti območja Malih podov prišlo
do napačnega rezultata. Na podlagi vsega zgoraj napisanega zaključujemo, da je v začetku
postavljena hipoteza, da so nekatere koče še vedno ogrožene zaradi snežnih plazov, ovržena.
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Na območju izračunane nevarnosti snežnih plazov je ogroženih 73,2 km oziroma 8,6 % vseh
planinskih poti in 21,2 km oziroma 18,2 % vseh turnosmučarskih poti. S tem smo ovrgli tretjo
postavljeno hipotezo, saj je na celotnem območju Kamniško-Savinjskih Alp, kljub veliki
gostoti planinskih poti, ogroženih manj kot 10 % le-teh. Večji delež ogroženih
turnosmučarskih poti je posledica dejstva, da se turnosmučarske poti navadno začenjajo na
višjih nadmorskih višinah, pogosto tudi nad gozdom, medtem ko veliko planinskih poti
poteka po gozdovih (54,0 %, turnosmučarskih poti v gozdu je le 35,3 %) in nižinah. Če
združimo podatke, ugotovimo, da nad gozdom poteka 21,3 % vseh planinskih poti, od tega je
kar 40,2 % planinskih poti, ki potekajo nad gozdom, ogroženih. Pri turnosmučarskih poteh jih
več kot polovica vseh poteka nad gozdom (56,2 %), 32,4 % turnosmučarskih poti nad gozdom
je tudi ogroženih. Tako lahko potrdimo četrto hipotezo, saj so glede na delež ogroženih
planinskih in turnosmučarskih poti slednje očitno bolj prilagojene zimskim razmeram, ker so
manj ogrožene kot planinske poti.
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Slika 43: Zaradi snežnih plazov ogroženi planinski objekti (koče, bivaki) in oskrbovalne žičnice.
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Slika 44: Planinske poti in turnosmučarske poti, ogrožene zaradi snežnih plazov v KamniškoSavinjskih Alpah.
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11 Sklep
Snežni plazovi so v gorskem svetu zelo pogost pojav, najpogosteje se sprožijo spontano
zaradi zunanjih vzrokov (pohodniki, potresi …) in velikokrat ogrožajo planinske objekte ter
pohodnike, zato je bil glavni namen naše raziskave z večkriterijskim vrednotenjem in s
pomočjo geografskih informacijskih sistemov ugotoviti ogroženost planinskih poti, planinskih
koč in turnosmučarskih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah zaradi snežnih plazov.
V raziskavi smo bolj ali manj uspešno izpolnili vse zastavljene cilje. Na podlagi literature smo
opredelili točno območje proučevanja ter dejavnike, ki vplivajo na nevarnost snežnih plazov.
Opredelili smo 10 dejavnikov, ki po našem mnenju vplivajo na pojav snežnih plazov. Določili
smo tudi eno omejitev, in sicer se plazovi ne morejo pojavljati na območjih, ki imajo naklon
manjši od 10°. V nadaljevanju smo nato na podlagi teh dejavnikov z metodo obtežene
linearne kombinacije izvedli večkriterijsko vrednotenje, katerega rezultat je bila karta
nevarnosti proženja snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah. Pri tem je potrebno
upoštevati, da je dejanska ogroženost območij lahko večja ali manjša od ugotovljene, saj na
nastanek snežnih plazov lahko vplivajo tudi drugi dejavniki oziroma bi za izračun dejanskega
stanja potrebovali bolj kakovostne in prostorsko natančne podatke, prav tako pa pri izračunu
ni upoštevana velika raznolikost snežnih plazov. Nevarnost proženja snežnih plazov smo
izračunali za zimsko in pomladno situacijo, nato pa rezultate združili. Znatna do velika ali
velika nevarnost proženja snežnih plazov je na 4,6 % proučevanega območja, kar smo tudi
uporabili v nadaljnjih analizah. Na območjih z zmerno in majhno nevarnostjo proženja
snežnih plazov se namreč le-ti ne morejo sprožiti (oziroma zelo redko), saj ta območja
prekriva gozd.
V nadaljevanju smo z modelom večsmernega gibanja snežnih plazov izračunali tudi območja
gibanja in odlaganja snežnih plazov oziroma obsege celotnih plaznic na proučevanem
območju, ki smo jih nato obrezali s slojem gozda, saj predpostavljamo, da se snežni plazovi
gibljejo po ustaljenih plaznicah, kjer gozda zaradi tega več ni, ter da obstoječi gozdovi
zaustavijo snežne plazove (nad njimi je še sloj ruševja, kjer plazovi že izgubljajo moč). To
seveda ne velja za vsa območja, a smo mnenja, da so napake pri tem postopku manjše kot
pri plaznicah, ki niso obrezane z gozdom. Rezultat je karta območij snežnih plazov v
Kamniško-Savinjskih Alpah, s katere ugotovimo, da potencialna območja snežnih plazov
prekrivajo le 5,8 % proučevanega območja, zaradi česar smo ovrgli prvo hipotezo raziskave
(v Kamniško-Savinjskih Alpah je nevarnost snežnih plazov velika). Vseeno pa za predele nad
območji gozda, kjer se snežni plazovi večinoma pojavljajo, velja, da je nevarnost zaradi
snežnih plazov velika.
Rezultate smo nato primerjali s plazovi v lavinskem katastru, del rezultatov pa smo preverili
tudi na terenu ter s pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov. Večina izračunanih plaznic se v
veliki meri razmeroma dobro ujema s plazovi v lavinskem katastru oziroma se zelo dobro
ujema vsaj večina območij proženja snežnih plazov. Tudi pregled lokacij na terenu (Okrešelj,
pobočja v začetnem delu doline Kamniške Bistrice) je potrdil, da so rezultati izračunane
nevarnosti snežnih plazov zadovoljivi. Na podlagi vseh ugotovitev smo zaključili, da je
izračunana nevarnost snežnih plazov nekoliko precenjena, predvsem na območju strmih
sten, ki so prepoznane kot ogrožene, a dejansko niso, ter na območjih proženja, kar je
predvsem posledica prostorsko pomanjkljivih meteoroloških podatkov. Pravilno je
izračunana nevarnost snežnih plazov na območjih konkavnih predelov pobočij (grap).
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V zaključni fazi smo uresničili še glavni namen raziskave: analizirali smo ogroženost
planinskih poti, planinskih koč in turnosmučarskih poti zaradi snežnih plazov v KamniškoSavinjskih Alpah. Kljub temu da smo izračunano nevarnost snežnih plazov ocenili kot
precenjeno, so le štirje planinski objekti potencialno ogroženi zaradi plazov. Potencialno
ogrožena sta dva bivaka (Bivak pod Storžičem in Bivak pod Skuto na Malih podih) ter ena
planinska koča s pripadajočo oskrbovalno žičnico (Kranjska koča na Ledinah in zgornja
postaja oskrbovalne žičnice), pri čemer je pri slednji zaradi podatkov iz lavinskega katastra
ogroženost vprašljiva. Prav tako je vprašljiva ogroženost Bivaka pod Skuto, saj obstaja
verjetnost, da so zaradi reliefne izoblikovanosti območja Malih podov in manjše ločljivosti v
raziskavi uporabljenega digitalnega modela nadmorskih višin rezultati napačni. Na podlagi
vsega zgoraj napisanega smo zaključili, da je hipoteza, da so nekatere koče še vedno
ogrožene zaradi snežnih plazov, ovržena. Prav tako smo ovrgli tretjo postavljeno hipotezo,
saj je na celotnem območju Kamniško-Savinjskih Alp ogroženih le 8,6 % planinskih poti. Pa
vendar je kar 40,2 % planinskih poti, ki potekajo nad območji gozda, kjer se snežni plazovi
večinoma pojavljajo, ogroženih. Pri turnosmučarskih poteh je skupno ogroženih 18,2 % poti,
nad območji gozda pa je ogroženih 32,4 % poti. S tem smo potrdili četrto hipotezo, saj so
glede na delež ogroženih planinskih in turnosmučarskih poti slednje očitno bolj prilagojene
zimskim razmeram, ker so manj ogrožene kot planinske poti.
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12 Povzetek
Snežni plazovi se najpogosteje sprožijo spontano (zaradi novih padavin, spremembe vetra,
temperature …), lahko pa nastanejo tudi zaradi zunanjih vzrokov (npr. pohodniki). Sprožijo
se, ko se poruši ravnovesje sil v snežni odeji (zaradi prej omenjenih vzrokov). Pri snežnem
plazu praviloma ločimo tri območja: območje proženja, gibanja in odlaganja (Izdelava
prostorske baze …, 2016). V okviru Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za
okolje deluje lavinska služba, vendar le-ta deluje v precej okrnjenem obsegu, zaradi česar
imamo precej pomanjkljive podatke o pojavu in nevarnosti snežnih plazov. Tudi ostali, ki se v
Sloveniji ukvarjajo s snežnimi plazovi, se posvečajo predvsem območju Julijskih Alp in
Karavank. Tako je v lavinskem katastru na območju Kamniško-Savinjskih Alp evidentiranih le
77 snežnih plazov (Lavinski kataster, 2017). Glede na starejše vire, predvsem v Planinskem
vestniku, je bilo tudi na območju Kamniško-Savinjskih Alp v preteklosti kar nekaj snežnih
plazov, ki so imeli uničujoče posledice na objekte v visokogorju (Društvene vesti, 1902;
Raznoterosti, 1907; Povsod, 1978; Ivič, 1986).
V raziskavi smo opredelili 10 dejavnikov, ki po našem mnenju vplivajo na pojav snežnih
plazov. Kot omejitev smo določili le območja z naklonom 10° ali manj, saj se tam snežni
plazovi ne morejo sprožiti (Pavšek, 2002). Poleg tega smo uporabili še naslednje dejavnike:
naklon, ukrivljenost plastnic, ukrivljenost profila, nadmorsko višino, Sončevo sevanje, veter,
število dni s snežno odejo, skupno višino novozapadlega snega, najvišjo višino snežne odeje
in vegetacijo. V raziskavi bi kot enega izmed dejavnikov lahko upoštevali tudi razgibanost
površja, a bi izračun le-te morali izvesti na podlagi LIDARskega digitalnega modela
nadmorskih višin, za kar pa uporabljena programska in strojna oprema nista dovolj zmogljivi.
Za izbrane dejavnike smo izvedli kategorično standardizacijo, s čimer smo vrednosti
dejavnikov razporedili v 4 razrede glede na nevarnost snežnih plazov. Mejne vrednosti
posameznih razredov smo določili na podlagi že opravljenih podobnih raziskav in ekspertnih
ocen.
V nadaljevanju smo nato na podlagi zgoraj naštetih dejavnikov z metodo obtežene linearne
kombinacije izvedli večkriterijsko vrednotenje. Izbrani dejavniki različno vplivajo na pojav
snežnih plazov, zato smo jih obtežili s pomočjo Saatyjeve metode. Najvišje uteži smo pripisali
dejavnikom naklona, vegetacije in Sončevega sevanja, najmanj pa dejavnikom, povezanih s
snežno odejo, ter nadmorski višini, ki pa je posredno že zajeta tudi v drugih dejavnikih.
Čeprav je prisotnost snežne odeje nujen pogoj za nastanek snežnih plazov, smo tem
dejavnikom določili majhne uteži, predvsem zaradi nizke kakovosti podatkov, ki bi lahko
pretirano vplivali na končen izračun. Postopek obtežene linearne kombinacije smo izračunali
dvakrat, saj smo pri dejavniku Sončevega sevanja uporabili dve različni situaciji (zimsko in
pomladno). Rezultat obtežene linearne kombinacije sta karti nevarnosti proženja (delno tudi
gibanja) snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah pozimi in pomladi. Pri rezultatih je
potrebno upoštevati, da so zemljevidi nevarnosti ali ogroženosti »model in prikazujejo le tisti
del dejanske ali resnične ogroženosti, ki jo določajo uporabljene spremenljivke. Dejanska
ogroženost je lahko večja od ugotovljene, saj na nastanek snežnih plazov vplivajo tudi drugi
dejavniki (nenapovedljivi, slabše poznani …)« (Komac, Zorn, 2007, str. 142). Za izračun
dejanskega stanja bi tako potrebovali bolj kakovostne in prostorsko natančne podatke, prav
tako pa v rezultatih ni upoštevana velika raznolikost snežnih plazov (plazovi sprijetega snega,
plazovi nesprijetega snega …). Zaradi omejitve naklona je 13,0 % Kamniško-Savinjskih Alp
povsem neogroženih zaradi proženja snežnih plazov.
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Pozimi so za proženje snežnih plazov najnevarnejša osojna območja. Največja nevarnost
proženja snežnih plazov pozimi je na 2,4 % Kamniško-Savinjskih Alp. Večji del teh območij se
nahaja na zgornjih delih severnih pobočij v osrednjem delu Kamniško-Savinjskih Alp, med
Kočno in Ojstrico ter med Grintovcem in Vrhom Korena, kjer so tudi najvišje nadmorske
višine, posledično tudi višja snežna odeja in hitrosti vetra ter območje brez pomembnega
rastlinskega pokrova oziroma v določenih predelih ruševje. Pomladi ima največjo nevarnost
proženja snežnih plazov 2,9 % Kamniško-Savinjskih Alp, večinoma gre za zgornje dele južnih
pobočij osrednjega grebena Kamniško-Savinjskih Alp ter za vrhnje dele južnih pobočij Kriške
gore, Storžiča in Krvavca. Rezultate obeh situacij smo sešteli in tako dobili tudi skupno
nevarnost proženja snežnih plazov. Veliko nevarnost proženja snežnih plazov v vsaj eni
situaciji ima 4,6 % Kamniško-Savinjskih Alp. Največji delež površja je v razredih z znatno in
zmerno do znatno nevarnostjo proženja (43 %), to so predvsem ne povsem grebenski in
srednji deli pobočij, ki so že poraščeni vsaj z ruševjem.
Za izračun obsega celotnih plaznic smo uporabili model večsmernega gibanja snežnih plazov,
v nadaljevanju pa smo rezultate le-tega nekoliko obdelali, za boljši približek dejanskemu
stanju. Končni rezultat je karta območij snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah.
Potencialna območja snežnih plazov prekrivajo 5,8 % proučevanega območja. Največja
območja snežnih plazov so pričakovano v osrednjem grebenu Kamniško-Savinjskih Alp, prav
tako so za pojav snežnih plazov nevarna tudi vsa pobočja Storžiča ter pobočja Kalškega
grebena. Posamezne krajše plaznice so še na pobočjih Kriške gore in Tolstega vrha, Srednjega
vrha nad Preddvorom ter na določenih pobočjih Velike planine. Na podlagi zapisanega, smo
ovrgli prvo hipotezo raziskave, saj je več kot 90 % proučevanega območja relativno
neogroženega. Vendar pa je na območjih nad zgornjo gozdno mejo, ki so najbolj
izpostavljena snežnih plazovom, nevarnost zaradi njih velika.
Za ugotavljanje uspešnosti rezultatov smo obsege izračunanih plaznic primerjali s plazovi v
lavinskem katastru, digitalnimi ortofoto posnetki in dejanskim stanjem na terenu. Večina
izračunanih plaznic se v veliki meri razmeroma dobro ujema s plazovi v lavinskem katastru
oziroma da se zelo dobro ujema vsaj večina območij proženja snežnih plazov. Na podlagi
terenskega ogleda lokacij in podrobnega pregleda digitalnih ortofoto posnetkov lahko
zaključimo, da je izračunana nevarnost snežnih plazov nekoliko precenjena. Potencialna
območja plazov obsegajo večji del visokogorskih območij, neporaslih z gozdom, vendar v
realnosti niso vsa ogrožena zaradi snežnih plazov. Predvsem bi iz rezultatov lahko izločili
strme stene, ki so na veliko območjih prepoznane kot območja snežnih plazov, a se sneg tam
sproti osiplje, zato niso ogrožene. Nekoliko precenjena so tudi območja proženja snežnih
plazov, kar je predvsem posledica prostorsko pomanjkljivih meteoroloških podatkov (podatki
o vetru, snežni odeji). V večini ostalih primerov je izračunana nevarnost snežnih plazov
zadovoljiva, saj so v določeni vremenski situaciji potencialno ogrožena širša območja kot ob
normalnih situacijah. Zelo dobri so rezultati raziskave za območja konkavnih predelov
pobočij (grap), kjer so plaznice dobro prepoznane.
V zaključni fazi raziskave smo ugotavljali še ogroženost planinskih objektov (planinskih koč,
bivakov in oskrbovalnih žičnic), planinskih poti in turnosmučarskih poti v Kamniško-Savinjskih
Alpah zaradi snežnih plazov. Na območjih proženja snežnih plazov se le Bivak pod Skuto na
Malih podih uvršča v območje velike nevarnosti proženja snežnih plazov (v pomladni
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situaciji), vendar zaradi izbrane ločljivosti digitalnega modela nadmorskih višin, ki je bil
uporabljen pri izračunu dejavnikov, in reliefne izoblikovanosti na tem območju (podi) ne
moremo zagotovo trditi, da je bivak dejansko ogrožen. Na območjih velike ogroženosti zaradi
proženja snežnih plazov v vsaj eni situaciji je 7,2 % planinskih poti in 17,1 % turnosmučarskih
poti, saj se večinoma le-te, za razliko od planinskih poti, ne začenjajo v dolinah, temveč
pogosto šele nad gozdno mejo. V povprečju so na območjih z znatno do veliko in veliko
nevarnostjo proženja snežnih plazov planinske poti in turnosmučarske poti skoraj povsem
enako ogrožene.
Kljub temu da smo izračunano nevarnost snežnih plazov ocenili kot precenjeno, so le štirje
planinski objekti potencialno ogroženi zaradi plazov. Potencialno ogrožena sta dva bivaka
(Bivak pod Storžičem in Bivak pod Skuto na Malih podih) ter ena planinska koča s
pripadajočo oskrbovalno žičnico (Kranjska koča na Ledinah in zgornja postaja oskrbovalne
žičnice). Vendar je pri slednji ogroženost vprašljiva, saj podatki iz lavinskega katastra, kjer so
evidentirani dejanski snežni plazovi, kažejo, da koča na Ledinah (in postaja oskrbovalne
žičnice) leži ravno izven ogroženih območij ter da se snežni plazovi prožijo pod njo oziroma
se zaustavijo nad kočo. Na podlagi vsega zgoraj napisanega zaključujemo, da je v začetku
postavljena hipoteza, da so nekatere koče še vedno ogrožene zaradi snežnih plazov, ovržena.
Na območju izračunane nevarnosti snežnih plazov je ogroženih 73,2 km oziroma 8,6 % vseh
planinskih poti in 21,2 km oziroma 18,2 % vseh turnosmučarskih poti. S tem smo ovrgli tretjo
postavljeno hipotezo, saj je na celotnem območju Kamniško-Savinjskih Alp, kljub veliki
gostoti planinskih poti, ogroženih manj kot 10 % le-teh. 40,2 % planinskih poti ter 32,4 %
turnosmučarskih poti, ki potekajo nad gozdom, je ogroženih zaradi snežnih plazov, s čimer
smo potrdili četrto hipotezo. Turnosmučarske poti so glede na rezultate očitno bolj
prilagojene zimskim razmeram, ker so manj ogrožene kot planinske poti.

63

13 Summary
The avalanches are most often triggered spontaneously (due to new precipitation, wind or
temperature change etc.), but they may also be caused by external factors (such as hikers).
They trigger when the balance of the forces in the snow cover breaks down (due to reasons
mentioned earlier). When speaking of the snow avalanches, we usually distinguish three
areas: the starting zone, the track and the runout zone (Izdelava prostorske baze ..., 2016).
The avalanche service in Slovenia is operating within Meteorological Office of the Slovenian
Environmental Agency. However, the department is working with very limited resources,
which results in a rather inadequate data on the occurrence of the avalanches and the
avalanche danger. In addition, others, which engage in avalanches in Slovenia, concentrate
their research to the areas of the Julian Alps and the Karavanke. Therefore, in the KamnikSavinja Alps there are only 77 registered avalanches according to avalanche cadastre
(Lavinski kataster, 2017). According to older resources, especially in Planinski vestnik, there
were also several avalanches in the area of the Kamnik-Savinja Alps in the past, which had
devastating consequences on the buildings in the higher areas (Društvene vesti, 1902;
Raznoterosti, 1907; Povsod, 1978; Ivič, 1986).
In our study, we identified 10 factors that, in our opinion, influence the occurrence of the
avalanches. As a limitation, only areas with a slope of 10° or less were determined, since
avalanches cannot be triggered there (Pavšek, 2002). In addition, we used the following
factors: slope, plane and profile curvature, altitude, solar radiation, wind, number of days
with snow cover, total height of fresh snow, the maximum height of snow cover and the
vegetation cover. We could also include terrain ruggedness as one of the factors, but the
calculation should be made from LIDAR digital elevation model, for which the software and
hardware used are insufficient. Categorical standardization was made for the selected
factors, in which we divided the values of the factors into four classes according to the
avalanche danger. The limit values of the individual classes were determined on the basis of
similar studies and expert assessments.
Subsequently, based on the above factors, a multi-criteria evaluation was carried out using
the weighted linear combination method. The selected factors have a different influence on
the occurrence of avalanches, which is why we weighted them using the Saaty method. The
highest weights were assigned to the factors of slope, vegetation and solar radiation, and
the smallest to the factors associated with the snow cover and the altitude, which is
indirectly included in many other factors. Although the presence of snow cover is a
necessary condition for the avalanche formation, small weights were assigned to these
factors, mainly because of low quality of the data that could have a significant effect on the
final calculation. The method of the weighted linear combination was calculated twice, since
two different situations (winter and spring) were used in the solar radiation factor. The
result of the weighted linear combination is the risk map of avalanche triggering (and partly
also of its movement) in the Kamnik-Savinja Alps in winter and spring. We need to consider
that the risk or danger maps are only “a model and show that part of the actual or real
threat determined by the applied variables. The actual avalanche danger may be higher than
that calculated, since other factors (less known, unpredictable ...) also affect the occurrence
of the avalanches” (Komac, Zorn, 2007, p. 142). In order to calculate the actual state, more
quality and spatially accurate data would be required. Moreover, the results do not take into
account the great variety of other avalanches (slab avalanches, loose snow avalanches ...).
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Due to the slope restriction, 13.0% of the Kamnik-Savinja Alps are completely free from the
avalanche danger.
In winter situation, north facing slopes are the most dangerous for avalanche triggering. In
that period, 2.4% of the Kamnik-Savinja Alps are considered as areas of being in the highest
avalanche danger. Most of these areas are located on the upper parts of the northern slopes
in the central part of the Kamnik-Savinja Alps, between the mountains Kočna and Ojstrica,
and between Grintovec and Vrh Korena. The highest altitudes, and consequently higher
snow cover and wind speed, along with the lack of the vegetation cover characterize that
area. In spring situation, 2.9% of the Kamnik-Savinja Alps are considered as areas of the
highest avalanche danger, mostly the upper parts of the southern slopes of the central ridge
of the Kamnik-Savinja Alps and for the upper parts of the southern slopes of the mountains
Kriška gora, Storžič and Krvavec. Thereafter we combined the results of both situations and
calculated overall avalanche danger for the area. 4.6% of the Kamnik-Savinja Alps have high
danger of triggering avalanches in at least one situation. The largest part of the area is in the
classes with significant and moderate to significant risk of triggering (43%). These are the
areas little below the ridges and those in middle part of the slopes, which are already
covered with at least a (dwarf) mountain pine.
In order to calculate the entire avalanche paths, we used the D-Infinity Avalanche Runout
tool, followed by slight processing of results for a better approximation to the actual state.
The result is a map of the avalanches in the Kamnik-Savinja Alps. Potential areas of
avalanches overlap 5.8% of the studied area. As expected, the largest areas of the
avalanches are in the central ridge of the Kamnik-Savinja Alps, as well as at the slopes of
Storžič and the slopes of Kalški Greben. Shorter avalanche paths are also on the slopes of
Kriška gora and Tolsti vrh, Srednji vrh above Preddvor and on certain slopes of Velika
planina. Based on that, we rejected the first hypothesis, as more than 90% of the studied
area is relatively not threatened by the avalanches. However, in areas above the upper
forest boundary, which are most exposed to avalanches, the avalanche danger is high.
In order to determine the success of the results, we compared the calculated avalanche
paths with avalanches in the avalanche cadastre, digital orthophoto and the actual situation
on the ground. Most of the calculated avalanche paths match well to those in the avalanche
cadastre, or at least the starting zones match very well. Based on the fieldwork and a
detailed overview of digital orthophoto images, we can conclude that the calculated risk of
the avalanches is slightly overestimated. The potential avalanche paths cover most of the
high-altitude areas that are not forested, but in reality, they are not all threatened by the
avalanches. In particular, steep slopes, which in many areas are recognized as avalanches,
can be eliminated from the results, because the snow sluffs frequently and therefore those
slopes are not compromised. Starting zones are also overestimated due to the low spatial
resolution of meteorological data (wind data, snow cover). In most other cases, the
calculated avalanche danger is satisfactory, because in a given weather situation, wider
areas are potentially threatened. The results obtained are very good for concave areas of the
slopes, such as gullies, where the avalanche paths are well recognized.
In the final phase of the research, we identified the avalanche threat to the mountaineering
objects (the mountain huts, the bivouacs and the supply lifts), the mountain paths and the
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ski turning routes in the Kamnik-Savinja Alps. In the areas of the avalanche starting zones,
only the Skuta Mountain bivouac ranks into the area of high avalanche danger (in the spring
situation). However, it is not entirely possible to determine if the bivouac is actually
threatened. The reason for that is low spatial resolution of the digital elevation model used
in the calculation of the factors and the relief formations in this area (it is a high mountain
plateau). 7.2% of the mountain paths and 17.1% of the ski turning routes are in the areas of
high avalanche danger in at least one situation. The difference appears due to the reason
that the ski touring routes mostly begin just above the forest border. On the contrary, the
mountain paths begin in the valleys. On average, in areas with significant to high and high
avalanche danger, the mountain paths and the ski turning routes are almost equally
endangered.
Although the calculated avalanche danger is probably overestimated, avalanches potentially
threaten only four mountain objects. Potentially threatened are two bivouacs (the Storžič
Mountain bivouac and the Skuta Mountain bivouac) and one mountain hut with the
accompanying supply lift (Kranjska koča na Ledinah and upper station of the supply lift).
However, for the latter threat it is questionable, since data from the avalanche cadastre,
where real avalanches are recorded, shows that both objects are situated just outside of the
avalanche paths. From all written above we can reject the hypothesis, that some mountain
huts are situated in the areas of high avalanche danger. In the areas with calculated
avalanche danger, 73.2 km or 8.6% of all mountain paths and 21.2 km or 18.2% of all ski
touring routes are highly threatened by the avalanches. Based on that we can reject the
third hypothesis, because in the studied area of the Kamnik-Savinja Alps avalanches threaten
less than 10% of the mountain paths even though their density is very high. Based on the
fact that the avalanches threaten 40.2% of the mountain paths and 32.4% of the ski touring
routes above the upper forest boundary, we can confirm the fourth hypothesis. According to
the results, the ski touring routes are more adapted to the winter conditions, because they
are less threatened than the mountain paths.
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