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DALJINSKO ZAZNAVANJE IN IZDELAVA KART KOT POMOČ PRI
VODENJU IN UPRAVLJANJU OB NESREČAH

Izvleček:
Daljinsko pridobljeni posnetki in podatki, pridobljeni z njihovo analizo, dobivajo vse
pomembnejšo vlogo pri opazovanju površja. Diplomsko delo predstavlja uporabo metod
daljinskega zaznavanja oziroma z njihovo pomočjo izdelanih kart v procesu vodenja in
upravljanja ob nesrečah, s poudarkom na opazovanju naravnih nesreč s sateliti. Analiza
primerov aktivacije mednarodnega programa Vesolje in velike nesreče (nesreča v Logu pod
Mangartom in poplave ob Labi leta 2002) je potrdila uporabo daljinsko pridobljenih podatkov
za opazovanje nesreč večjih razsežnosti in opozorila na omejitve pri zaznavanju nesreč
manjšega obsega.
KLJUČNE BESEDE: daljinsko zaznavanje, krizno vodenje in upravljanje, naravne nesreče,
program Vesolje in velike nesreče, poplave, plazovi, Laba, Log pod Mangartom

REMOTE SENSING AND DISASTER MAPPING AS INPUT IN CRISIS
MANAGEMENT
Abstract:
Remotely sensed images and processed data are increasingly used to obtain information about
the Earth's surface. This thesis deals with remote sensing techniques and with maps derived
from remotely sensed data. It focuses on their use in natural disaster management. Two
applications of the International Charter "Space and Major Disasters" (Log pod Mangartom
2000 and Elbe floods 2002) are examined. The analysis points to the usefulness of these
techniques for monitoring and analyzing large-scale disasters and their limitations for the
study of small-scale disasters.
KEYWORDS: remote sensing, crisis management, natural hazards, natural disasters,
International Charter "Space and Major Disasters", floods, landslides, Elbe, Log pod
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UVOD

V vsakdanjem življu se ljudje srečujemo z vedno večjim številom virov ogrožanja;
tradicionalnim vojaškim virom se pridružujejo nevojaški viri ogrožanja, ki vedno bolj silijo v
ospredje. Mednje sodijo tudi okoljski viri ogrožanja, kamor prištevamo tudi naravne in druge
nesreče. Večina virov ogrožanja je medsebojno povezanih in soodvisnih, njihov učinek pa ni le
vsota učinkov posameznih virov, ampak njihovo skupno delovanje vodi v povečanje skupnega
končnega učinka, ki pomembno vpliva na družbo in državo ali celo na celotno civilizacijo.
Dodatno, njihov neposredni učinek ni omejen le na ozemlja posameznih držav, ampak se širi
prek meja in je hkrati delno ali pa celo skrajno nepredvidljiv (kot npr. nekatere naravne
nesreče). Učinki se kažejo tako na politični in vojaški, kot tudi ekonomski, informativni,
okoljevarstveni in notranjevarnostni ravni. Tako kot nesreče uničijejo in razdružujejo, bi nas
moraj boj zoper njih, oziroma za njihov blažitev, združevati. Ljudje se zaradi iskanja boljših
pogojev obstoja priseljujejo bližje virom zaslužka, zaradi že tako visoke poseljenosti se morajo
zadovoljiti s preostalimi območji, ki so tradicionalno bila neposeljena tudi zaradi ogroženosti
pred naravnimi nesrečami. Ker prebivalstvo stalno narašča, je pritisk na ogrožena območja
vedno večji. Novi priseljenci si naselitve drugod ne morejo privoščiti (slumi na robovih
velemest, stari deli znotraj mesta) ali za ogroženost območja sploh ne vedo ali ne pripisujejo
dovoljšnjega pomena nevarnostim (gradnja ob potokih, ki že dlje časa niso poplavljali) ali pa si
morebitno nesrečo lahko celo privoščijo (vile na klifih), saj je njihovo imetje dobro zavarovano
in imajo še druge možnosti preživetja. Zato je ob nesrečah vedno najbolj prizadeto tisto
območje, kjer živi najbolj (socialno) ogrožen del prebivalstva. Infrastruktura na teh območjih
je večinoma slabše kakovosti in prizadeto območje je zato težje dostopno.
Za hitrejše reševanje morebitnih kriz, ki so lahko nastale kot posledica tako vojaških kot tudi
nevojaških virov ogrožanja, je potrebno dobro poznavanje okolja, kjer se kriza odvija in širše
sodelovanje večjega števila akterjev ob pomoči sodobne tehnologije. V sedanjem času vse
večkrat priskočijo na pomoč metode in izdelki (karte) pridobljeni s pomočjo daljinskega
zaznavanja, ki lahko prizadeto območje dosežejo in o njem pridobijo potrebne podatke, brez da
bi se opravil neposredni stik in dostopu. Klasično pridobljenim podatkom s pomočjo
daljinskega zaznavanja iz letal vedno bolj konkurirajo satelitski posnetki, ki se z vedno večjim
številom in vedno boljšo prostorsko resolucijo že približujejo natančnosti letalskih posnetkov.
Tako pridobljeni podatki v kombinaciji z že obstoječimi bazami podatkov, povezanimi v obliki
geografskih informacijskih sistemov, so nepogrešljivi pripomoček pri reševanju kriz. Izdelki se
največ uporabljajo po začetku nesreče, v fazi vodenja same krize. Karte stanja, izdelane s
pomočjo metod daljinskega zaznavanja, so dober pripomoček osebam, ki so zadolžene za
sprejemanje odločitev v kriznih štabih, in reševalnim ekipam samim za izdelavo akcije
reševanja in določitev ustreznih prehodnih poti na prizadeto območje za potrebe premika tako
manjših reševalnih ekip kot tudi večjega števila humanitarnih delavcev ter za določitev
najugodnejšega prostora za postavitev kriznega tabora ali namestitve zasilnih taborov za
poškodovance ali nadzora stanja varovalnih struktur (jezovi, pregrade).
Izdelki narejeni s pomočjo metod daljinskega zaznavanja se uveljavljajo tudi v okviru
preventive in priprav na krizo ob nesreči. Satelitski in letalski posnetki se uporabljajo kot eden
izmed vhodnih podatkov o površju v okviru izdelave kart ogroženosti ob posameznih vrstah
nesreč in simulacijah poteka in razvoja nesreče. Masovna izdelava kart ogroženosti še ni stekla,
vendar bi z njihovo razširjenostjo lahko pripomogli tudi pri osveščanju prebivalstva ob izbiri
novih lokacij naselitve.
Samih nesreč izdelki ne morejo preprečiti, vendar lahko v nekaterih primerih nudijo pomoč pri
zgodnjem obveščanju in alarmiranju v okviru zaznavanj in opredeljevanja nastanka krize
1

oziroma pri osveščanju ljudi o prisotni nevarnosti ali služijo kot pripomoček pri vodenju krize
in sanaciji krize oziroma njenih posledic.
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1.1

Predmet, namen in cilji diplomskega dela

V diplomskem delu bom obravnavala vpetost metod daljinskega zaznavanja v proces
upravljanja in vodenja ob nesrečah. Omejila se bom predvsem na naravne nesreče, in sicer
poplave in zemeljske plazove, druge nesreče (industrijske, civilizacijske) in iz njih izhajajoče
krize niso predmet tega dela, čeprav se metode daljinskega zaznavanja uporabljajo tudi pri
njihovem reševanju.
Prva hipoteza se glasi:
Daljinsko zaznavanje je vpeto v načrte za ravnanje ob nesrečah.
Namen dela je na splošno predstaviti daljinsko zaznavanje in obdelave daljinsko pridobljenih
podatkov ter njihovo vključitev v GIS-e ter se omejiti na pomembnejše satelitske sisteme.
Predstavila bom tudi principe kriznega upravljanja in vodenja ob nesrečah ter se v nadaljevanju
omejila na faze, v katerih se metode daljinskega zaznavanja in njihovi izdelki najbolj
uporabljajo. Podala bom tudi pregled zakonodaje s področja zaščite in reševanja ob nesrečah in
poskušala najti vpetost uporabe daljinskega zaznavanja (predvsem s pomočjo satelitov) v
državne načrte za ravnanje ob nesrečah tako Republike Slovenije kot ZRN.
Namen drugega dela diplomskega dela je predstaviti glavne obstoječe vesoljske programe za
pomoč ob kriznem upravljanju in vodenju in mednarodno povezovanje v njihovih okvirih, s
poudarkom na programu Vesolje in velike nesreče, v sklopu katerega bom predstavila dva
primera, in sicer prvo aktivacijo programa nasploh (Log pod Mangartom) in eno večjih akcij
Poplave v Evropi 2002 oziroma enega izmed njenih delov - Laba 2002.
S pomočjo primerov bom skušala opozoriti na uporabo daljinskega zaznavanja pri različnih
naravnih nesrečah; omejila se bom na zemeljske plazove in poplave večjih razsežnosti.
Druga hipoteza se glasi:
Metode daljinskega zaznavanja in izdelava kart na osnovi podatkov pridobljenih s pomočjo
daljinskega zaznavanja so uporabne v procesu upravljanja in vodenja ob nesrečah.
V okviru druge hipoteze si zastavljam dodatno izvedeno hipotezo:
Metode daljinskega zaznavanja in z njihovo pomočjo izdelane karte so uporabne tudi za
primere nesreč v Sloveniji z vsemi svojimi posebnostmi.

Cilj diplomskega dela je ugotoviti prednosti in slabosti daljinskega zaznavanja za potrebe
vodenja in upravljanja ob nesrečah, s posebnim ozirom na morebitno uporabo ob nesrečah v
slovenskem prostoru z vsemi svojimi posebnostmi.
1.2

Metode dela

Svoje preučevanje sem začela s poglobljenim študijem izbrane tematike v okviru
nadaljevalnega seminarja Uporabe daljinskega zaznavanja na Geografskem inštitutu Univerze
v Würzburgu pod mentorstvom prof. dr. Stefana Decha in ga nadaljevala z obiski Centra za
krizne informacije (ZKI – - Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation) pri nemškem
vesoljskem centru DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) v Oberpfaffenhofnu.
Dr. Stefan Dech pri DLR vodi DFD (Deutsches Fernerkundungdaten Zentrum). V ZKI sem
3

imela vpogled v samo izvedbo kriznega kartiranja, od pridobivanja surovih satelitskih
posnetkov do predaje kart posameznim organizacijam.
Diplomsko delo je tako produkt kombinacije metod dela, in sicer aktivnega sodelovanja z
udeležbo pri izdelavi satelitskih slik v ZKI-ju in v veliki meri zbiranja in analize vsebine
relevantnih pisnih virov, tako primarnih, pri katerih prevladujejo načrti ob nesrečah, zakoni in
mednarodne pogodbe ter programi, kot tudi sekundarnih kot so knjige, članki, raziskovalna in
sumarna ter predstavitvena poročila.
Zbirala in pregledovala sem obstoječo bibliografijo s področja daljinskega zaznavanja in
naravnih nesreč in poskušala pridobiti čim več internetne literature (t.i. e-books in e-learning
materiala), tako knjig in člankov, kot tudi skript, dostopnih preko interneta, ter poročil o
izbranih naravnih nesrečah in slikovnega materiala. Viri so bili v veliki večini v angleškem in
nemškem jeziku.
V Sloveniji se z daljinskim zaznavanjem, kot glavno ali dopolnilno dejavnostjo, ukvarjajo na
SURS-u (dr. Ana Tretjakova s sodelavci) za preučevanje sprememb rabe tal, na Inštitutu za
antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (dr. Krištof Oštir s sodelavci) tudi v povezavi s
Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ( dr. Dušan Petrovič, dr. Mojca Kosmatin Fras idr.), na
Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU (dr. Blaž Komac s sodelavci), na
Geološkem zavodu Slovenije dr. Marko Komac za preučevanje verjetnosti pojavljanja plazov
in na Oddelku za geografijo FF (dr. Marko Krevs) in še drugi.
Oprla sem se na članke iz slovenskih znanstvenih revij in zbornikov: Ujma, revija za vprašanja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Geodetski vestnik, Dela, Geografski vestnik in
Geografski zbornik in Krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji.
Pregledala sem več tujih revij, ki pokrivajo samo daljinsko zaznavanje, IEEE Transactions on
Geoscience and Remote Sensing, International Journal of Remote Sensing, GEOconnexion
International Magazine, Remote Sensing of Environment in Fernerkundung ter domače
publikacije Dela, Geografski vestnik in Geografski zbornik, IB Revija-Revija za strokovna in
metodološka vprašanja trajnostnega razvoja, Acta hydrotechnica, Geografski informacijski
sistemi v Sloveniji in Acto Geographico.
Uporabila bom opisno metodo, s pomočjo katere nameravam v prvem delu definirati temeljne
pojme in principe daljinskega zaznavanja ter kriznega vodenja in upravljanja.
Primerjalno metodo sem uporabila pri primerjavi izkušenj doma in po svetu na izbranih
primerih naravnih nesreč, pri katerih so bile uporabljene metode in izdelki daljinskega
zaznavanja v pomoč pri vodenju in upravljanju in želim z njeno pomočjo tudi podati lastne
ugotovitve za možnosti prihodnje uporabe daljinskega zaznavanja ob nesrečah pri nas.
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2

DALJINSKO ZAZNAVANJE

V tem delu podajam pregled osnov daljinskega zaznavanja.
»Daljinsko zaznavanje je način pridobivanja informacij o površju Zemlje, ne da bi z njo prišli v
neposredni stik. Pri tem zaznavamo in zapisujemo odbito ali sevano elektromagnetno
valovanje, ga obdelujemo, analiziramo in uporabimo v različnih aplikacijah.« (Oštir, 2006, 13).
Pri daljinskem zaznavanju sprejemamo elektromagnetno valovanje, ki ga odbija ali pa seva
opazovani predmet. Pri tem uporabljamo fotografske kamere, radarje, laserje, multispektralne
kamere in druge inštrumente. Telesa na Zemlji del prejetega sončnega sevanja vpijejo del
odbijejo ali pa prepustijo. Kolikšni so posamezni deleži, je odvisno od snovi in od valovne
dolžine sevanja. Telesa se lahko razlikujejo med seboj po deležih odbitega, vpitega ali
prepuščenega sevanja. Razlike med telesi so navadno bolj izrazite v območju infrardeče
svetlobe kot na območju valovanja vidne svetlobe (Tretjak, 1985, 10).

2.1

Princip delovanja

Pri daljinskem zaznavanju ponavadi ločimo naslednjih sedem delov, ki so prikazani na sliki
(slika ).
1. Vir elektromagnetnega valovanja (A)
Prvi pogoj za daljinsko zaznavanje je vir elektromagnetnega valovanja, ki bodisi osvetli
opazovane predmete ali pa ga ti sevajo sami. Najpogostejši vir valovanja je Sonce, pri
daljinskem zaznavanju pa uporabljamo še umetne vire (radarske antene) in izkoriščamo lastno
(termično) sevanje predmetov.
2. Pot skozi atmosfero (B)
Ko valovanje potuje skozi atmosfero, se na delcih v atmosferi siplje, absorbira ali lomi. Pri tem
lahko plasti atmosfere prečka enkrat (od površja do senzorja) ali dvakrat (od vira energije
(Sonca ali aktivnega instrumenta) do površja in nazaj). Ker najpomembnejši trije sestavni plini
atmosfere absorbirajo valovanje le v posameznih delih elektromagnetnega spektra, s tem
določajo, katere dele spektra lahko izkoristimo pri daljinskem zaznavanju. Dele, na katere
atmosfera ne vpliva bistveno, imenujemo atmosferska okna. Spodnja slika () prikazuje glavna
prepustna atmosferska okna, ki jih s pridom izkoriščajo različni senzorji in inštrumenti na
satelitih.
Prikazana je razporeditev senzorjev na satelitih:
• Spot 3, ki ima na inštrumentu HRV (High Resolution Visible) senzorje razporejene
predvsem v vidnem delu spektra in enega v bližnjem IR spektru,
• Landsat 5, ki ima na inštrumentu TM (Thematic Mapper) senzorje razporejene tako v
vidnem, kot v vseh delih IR spektra in en termalni kanal in na instrumentu
MMS (Multispectral Scanner) podobno razvrščene štiri kanale s slabšo prostorsko
resolucijo.
• NOAA-Tiros, ki ima na inštrumentu AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer) senzorje razporejene podobno kot Landsat,
• Meteosat 5, 6, 7 (vremenski satelit), ki ima na inštrumentu VISSR (Visible and Infrared
Spin Scan Radiometer) senzorje razporejene podobno kot zgornji trije, z izjemo kanala v
srednjem IR spektru in
5

•

ERS 1 (European radar satellite), ki s pomočjo instrumenta AMI (Active Microwave)
aktivno meri v območju mikrovalov C. Razporeditev kanalov na drugih dveh inštrumentih
na krovu ERS 1, ATSR-1 (Along Track Scanning Radiometer), ki meri s štirimi kanali v
območju IR spektra in RA (Radio Altimeter), ki meri s pomočjo dveh kanalov v območju
radijskih valov, na spodnji sliki (slika 1) ni prikazana.

Slika 1:Razporeditev senzorjev na posameznih satelitih v območjih atmosferskih oken
(http://www.uni-kiel.de/ewf/geographie/forum/unterric/material/einf_fe/kapitel_1.htm )
3. Interakcija s površjem (C)
Ko valovanje prispe do zemeljskega površja, se le to absorbira, transmisira ali odbija. Način
sodelovanja je odvisen tako od lastnosti površja kot od lastnosti valovanja, vsak objekt ima
svoj značilen spektralni podpis, ki se spreminja tako glede na različne dele spektra, kot tudi
časovno (npr. ozelenitev) (Oštir, 2006, 13).
4. Zapis valovanja s senzorjem (D)
Potem ko se valovanje siplje na površju ali pa ga to oddaja, ga moramo zaznati s senzorjem.
Senzorji zaznavajo elektromagnetno valovanje in ga pretvorijo v značilen zapis (fotografski ali
digitalni posnetek).
5. Prenos, sprejem in obdelava (E)
Signale, ki jih zabeležijo senzorji, moramo prenesti, praviloma v elektronski obliki z radijskim
valovanjem, do sprejemne postaje na Zemlji. V sprejemni postaji podatke obdelamo in iz njih
ustvarimo podobo, bodisi tiskano ali (in) zadnje čase praviloma digitalno.
Pri uporabi pojmov posnetek/podoba/slika sem upoštevala obravnave Oštirja (2006, 215-216),
ki pravi, da je posnetek (angl. picture) predstavitev resničnosti ne glede na način in platformo
zajema. Posnetek nastane z uporabo optičnih naprav (objektivi, zrcala ...) ter analognega
(filmska kamera) ali digitalnega senzorja (večspektralni skener, digitalna kamera). Predstavlja
izgled opazovanih predmetov, zajet v določenem trenutku pri izbrani valovni dolžini. Posnetek
za razliko od podobe podaja vrednosti, ki jih je zajel senzor in ki so le malo ali skoraj
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nespremenjene - zaradi lažjega prikaza in integracije v GIS mora biti geometrično in
radiometrično popravljen in izboljšan.
Podoba (angl. image), tudi slika, je za razliko od posnetka izključno v digitalni obliki in
predstavlja širši pojem, saj poleg podatkov samega senzorja vključuje tudi vse rezultate
obdelav, od preobdelave prek izboljšanja in transformacij (na primer spektralna razmerja ali
indekse) do klasifikacije, modeliranj in simulaci ter interpretacijo (na primer karta
pokrovnosti). V najširšem pomenu je podoba vsaka slika v rastrski obliki (Oštir, 2006, 215216). M. Komac (2005) sicer uporablja drugo poimenovanje, in sicer prvotni posnetek površja
imenuje podoba, obdelano podobo pa posnetek. V nadaljevanju uporabljam prvo delitev, saj se
je na ZKI-ju tudi uporabljala prva delitev.
Za obdelavo surovih satelitskih podatkov potrebujemo sistem za obdelavo podob, pogosto mu
pravimo tudi sistem za analizo georeferenciranih* podob, ki vsebuje potrebno programsko in
strojno opremo. Obstaja kar nekaj zelo zmogljivih sistemov, ki so namenjeni samo obdelavi
geografskih podob ali pa se z njimi ukvarjajo le deloma. Med strogo namenskimi
programskimi orodji so najbolj znani ENVI, Erdas Imagine, ER Mapper in Geomatica, širši
programski paketi pa so ArcGIS, GRASS, IDRISI, MicroStatiol GeoGraphics, TNTmips in
drugi.
Postopke pri obdelavi digitalnih podob lahko razdelimo v štiri skupine:
• Predobdelava,
• izboljšanje,
• transformacija ter
• klasifikacija in analiza.
Z izrazom predobdelava podob zajamemo vse operacije, ki jih izvedemo, preden se prične
glavni postopek analize in pridobivanja informacij. Običajno gre za dve skupini operacij, in
sicer za radiometrične in geometrične popravke. Pri radiometričnih popravkih skušamo
odpraviti nepravilnosti v delovanju senzorja in odstraniti atmosferske šume. Poleg tega podatke
pretvorimo v vrednosti, ki kar se da ustrezajo zaznanemu odbitemu ali oddanemu
elektromagnetnemu valovanju. Geometrični popravki vključujejo odstranjevanje popačenja
zaradi geometrije snemanja (satelit, Zemlja) in zaradi njenega spreminjanja (stabilnost tirnice,
zasuk senzorja, vrtenje Zemlje ...). V postopku predobdelave poskrbimo tudi za geokodiranje pretvorbo podatkov v izbrane koordinate na površju Zemlje, na primer v geografsko širino in
dolžino.
Glavni namen funkcij za izboljšanje podob je spremeniti njihov videz in tako olajšati vizualno
interpretacijo in analizo. Primer postopkov izboljšanja podob je povečanje kontrasta z
raztegovanjem histograma in s tem povečevanjem razlik v tonu med predmeti na podobi. Poleg
tega v to skupino operacij sodijo tudi različna filtriranja, ki poudarijo ali prikrijejo določene
prostorske vzorce na podobi.
Transformacije podob so skupina operacij, podobnih postopkom za izboljšanje podob. Za
razliko od slednjih, ki jih praviloma izvajamo z enim samim kanalom naenkrat, pri
transformacijah upoštevamo podatke več kanalov hkrati. Izvajamo različne aritmetične
operacije, na primer seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje, in tako pretvorimo podatke s
prvotnih kanalov v »nove« podobe. Te praviloma poudarijo določeno lastnost, ki na podobah
ni jasno razločna ali pa sploh ni podana. V to skupino operacij štejemo na primer spektralna ali
*

Pod postopki georeferenciranja, geokodiranja ali georegistracije razumemo postopek izvajanja geometrijskih
popravkov in vpenjanja daljinsko zaznanih podob v koordinatni sistem. Način določanja prostorskih koordinat
objektov in pojavov v prostoru, ki predpostavlja obstoj ustreznega koordinatnega sistema
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kanalna razmerja in postopek tako imenovane analize osnovnih komponent (PCA - Principal
Component Analvsis), s katerim učinkoviteje predstavimo informacije večspektralnih podob.
Z operacijami klasifikacije in analize podob piksle prepoznamo in jih razdelimo v razrede. Pri
klasifikaciji, ki jo ponavadi izvajamo z večspektralnimi podatki, vsakemu pikslu na podobi
priredimo določen razred ali temo glede na njegove sive vrednosti in druge statistične
značilnosti. Obstaja veliko načinov razdelitve v razrede, v splošnem pa klasifikacijo delimo na
nadzorovano in nenadzorovano (Oštir, 2006, 116-117).
6. Interpretacija in analiza (F)
Obdelano podobo moramo interpretirati, kar lahko storimo vizualno ali (in) digitalno, pri
čemer skušamo izluščiti čim več informacij o opazovanem predmetu. Opazovanje razlik
med predmeti vključuje primerjavo enega ali več osnovnih elementov vizualne
interpretacije, kot so ton, oblika, velikost, vzorec, tekstura, senca in povezava. Vrhunec
postopka predstavlja združevanje podatkov različnih tipov in virov in njihovo povezovanje
v GIS-e, kjer lahko daljinsko pridobljene podobe še dopolnjujemo z drugimi podatki
proučevanega območja, kot so npr. digitalni model reliefa, pedološki podatki, geološki
podatki, meteorološki podatki ipd. In nenazadnje lahko z računalnikom enolično
proučujemo časovne spremembe nekega pojava tako, da v n-razsežnem prostoru hkrati
obdelujemo več posnetkov istega območja, ki je bilo skenirano v različnih časovnih
obdobjih (Tretjak, 1985, 18; Oštir, 2006, 14).
7. Uporaba (G)
Zadnji, a najbrž najpomembnejši element postopka daljinskega zaznavanja je uporaba
informacij, ki smo jih dobili z interpretacijo, v določeni študiji ali integrirani v GIS ali pri
reševanju konkretnega problema (Oštir, 2006, 14). O možnostih uporabe bo več govora v
zadnjem poglavju.
Spodnja slika (slika 2) prikazuje zgoraj opisane faze daljinskega zaznavanja od Vira EMV, ki
je označen z A, do uporabe podob, ki je označena z G.

Slika 2 : Shematiziran prikaz daljinskega zaznavanja
(Oštir, 2006, 14)
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2.2

Senzorji

Senzor, s katerim želimo zaznavati in zapisovati odbito ali sevano elektromagnetno valovanje,
se mora nahajati na stabilni platformi oziroma nosilcu. Ta mora biti odmaknjena od predmeta
ali površine, ki jo opazujemo (sicer ne gre za daljinsko zaznavanje). Platforme, ki jih
uporabljamo, so lahko (slika ):
• na tleh (nameščene na lestvah, posebnih odrih, visokih zgradbah, vozilih s posebnimi
rokami, žerjavih, …)
• v zraku (na letalih, helikopterjih ali balonih oziroma drugih nosilcih znotraj atmosfere) in
• v vesolju (na satelitih ali vesoljskih plovilih oziroma drugih nosilcih zunaj atmosfere, ki
zaradi značilnih tirnic omogočajo ponovljivo pokritost zemeljskega površja (Oštir, 2006,
37-39).
Na posameznih platformah oziroma nosilcih so nameščeni različni senzorji, občutljivi na
različne dele elektromagnetnega spektra. Senzorji daljinskega zaznavanja, ki »merijo« v naravi
obstoječe elektromagnetno valovanje, se imenujejo pasivni senzorji (slika 3a). Z njimi lahko
zaznavamo samo takrat, ko je vir energije prisoten. Aktivni senzorji za snemanje uporabljajo
lastni vir elektromagnetnega valovanja (slika 3b). Zadnji senzorji oddajajo valovanje v smeri
proti opazovanim predmetom, nato pa merijo intenziteto odbitega valovanja. Prednost aktivnih
senzorjev je zmožnost snemanja kadar koli, ne glede na dnevni ali letni čas. Poleg tega lahko z
aktivnimi senzorji opazujemo površje v spektralnih pasovih, pri katerih je Sončeve energije
premalo, na primer v področju mikrovalov. Ne nazadnje lahko z aktivnimi instrumenti bolje
vplivamo na način osvetlitve površja. Aktivni senzorji za svoje delovanje potrebujejo
razmeroma velik vir energije, saj morajo ustvariti dovolj močan signal. Primera aktivnih
senzorjev sta radar in laser (lidar) (Oštir, 2006, 44).*
Spodnja slika prikazuje delovanje pasivnega senzorja (levi del slike 3) in delovanje aktivnega
senzorja (desni del slike 3).

Slika 3: pasivni (levo) in aktivni (desno) senzor
(Oštir, 2006, 44)
Razlogov za izbiro platforme je več. Najpomembnejši so želena resolucija ali ločljivost,
pokritost površja (mesto, država, celina) in cena sistema oziroma zajema (Oštir, 2006, 39).
Sateliti za opazovanje zemeljskega površja krožijo po tirnici na višinah od 680km do 915 km
ali pa na približno 35.700 km na t.i. geostacionarnih tirnicah. Ves čas kroženja zbirajo podatke

*

Več o senzorjih Glej Oštir, 2006 in Budin, 1996

9

odboja in sevanja elektromagnetnega valovanja predmetov na Zemlji, v različno širokih
pasovih (11km do 185km), odvisno od tipa satelita (Tretjak, 2000, 229) .
Na satelitu ali drugi platformi je skener ali merilna naprava, katere sestavni del so detektorji, ki
so membrane, občutljive na impulze fotonov iz točno določenega območja elektromagnetnega
valovanja. Detektorji so selektivno občutljivi. Jakosti prejetega impulza oziroma številu
fotonov, ki jih v danem trenutku zabeleži detektor na satelitu, le-ta priredi numerično vrednost
v razponu števil od 0 do 255 (pri 8-bitnem zapisu). Delu površja, ki določeno valovno dolžino
močno odbija, bo detektor, občutljiv za to območje elektromagnetnega valovanja, zaradi
visokega števila prejetih impulzov določil vrednost blizu 255. Predmetu, ki bo večino te iste
valovne dolžine absorbiral, pa bo detektor določil vrednost blizu 0. Spodnja slika (slika 4)
prikazuje postopek digitalizacije posnetka. Piksel v skrajnem zgornjem desnem robu izreza z
barvnimi ploskvami je valovno dolžino popolnoma absorbiral in je predstavljen s črno barvo in
mu v postopku digitalizacije pripišemo vrednost 0.

Slika 4: Postopek digitalizacije
(Wunderle, 2005, str.13).
Ko detektorji zabeležijo intenziteto prejetega elektromagnetnega valovanja, se na skenerju
hkrati določi tudi lokalna koordinata. Natančnost te koordinate je odvisna od prostorske
ločljivosti skenerja. Z ločljivostjo skenerja ali pikslom se označuje tista površina na Zemlji, s
katere skener zajame povprečni odboj elektromagnetnega valovanja. Piksel je lahko velik od
0,49 m x 0,49 m do 4km x 4km. Pri uporabi skeniranih podatkov nima tako nobenega pomena
govoriti o merilu skeniranja, ampak o ločljivosti - to je o velikosti pikslov, v katerih se zajema
osnovni podatek. Izpisi ali izrisi teh podatkov v obliki kart pa so lahko izdelani v poljubnem
merilu, pri čemer je osnovni piksel tista vrednost, ki opredeljuje najbolj natančen izris karte
(Tretjak, 2002, 230).

10

2.3

Resolucija satelitskih posnetkov

Pod pojmom resolucija si običajno predstavljamo število pikslov, ki jih lahko izrišemo na
zaslonu v eni vrstici ali velikost območja na tleh, ki ga na sliki predstavlja piksel, vendar ta
pojem zajema še druge značilnosti posnetkov. Resolucija satelitskih posnetkov je
karakterističen pokazatelj, na osnovi katerega se uporabnik odloča, katere in kakšne posnetke
lahko uporablja in kdaj so le ti na razpolago
Pri podatkih daljinskega zaznavanja moramo ločiti med štirimi vrstami resolucije:
• spektralna resolucija: interval valovnih dolžin, ki jih senzor lahko zazna
• prostorska resolucija: merilo najmanjšega objekta ali dela površja, ki ga senzor lahko še
zazna in ga predstavlja piksel
• radiometrična resolucija: število možnih vrednosti podatka (nians) v vsakem pasu
• časovna resolucija: časovna ponovljivost snemanja slike istega območja (Rozman, 2000,
209).
Spodnja slika (slika 5) prikazuje različne resolucije na primeru satelita Landsat v medsebojnem
odnosu. Tako ima drugi kanal ETM senzorja (Enhanced Thematic mapper) prostorsko
ločljivost 30 m in meri v pasovih širokih 185 km in zaznava odbito elektromagnetno valovanje
v pasu med 0,52 in 0,60mm (spektralna ločljivost). Intenziteto prejetega valovanja zapisuje z
8-bitno natančnostjo (radiometrična resolucija) in preleti isto območje vsakih 16 dni.

Slika 5: Resolucije
(prirejeno po Wunderle, 2005, str.25; http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/wrs.html)
Pomembno je, da ima vsak piksel svojo lokalno koordinato, kar omogoča, da te podatke
prostorsko obdelujemo. Podatke o zajetem odboju elektromagnetnega valovanja, skupaj z
lokalno koordinato, tehničnimi podatki o radiometriji detektorjev, trenutni višini in nagibu
satelita, skener telemetrično pošilja na sprejemne postaje na Zemlji. Tu podatke zabeležijo in
jih režejo v pravokotnike, ki so enako dolgi, kot je širina pasu skeniranja, torej 11km x 11km
ali 60km x 60km ali pa 185km x 185km. Ti pravokotniki se imenuje scene. Vsaka scena ima
poleg množice podatkov odboja iz različnih območji elektromagnetnega valovanja še svojo
lokalno koordinato, čas in kot skeniranja, oceno radiometrične in geometrične popačenosti ter
oceno oblačnosti.
Uporabna vrednost satelitsko skeniranih podatkov je v tem, da so izvorno numerični, georeferencirani podatki, torej jih je možno neposredno obdelovati in analizirati z računalniki,
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predvsem pa so periodičen vir primerljivo pridobljenih podatkov in se uporabljajo v vseh
strokah, ki se ukvarjajo s proučevanjem pojavov na površini Zemlje (Tretjak, 2000, 231).
Zaradi ohranjanja kontinuitete pridobivanja primerljivih podatkov zadnjih dveh desetletij, so
za uporabnike najpomembnejši sateliti iz serije Landsat in SPOT, vendar njihovi podatki
spadajo med srednjeresolucijske (prostorska ločljivost slabša od 3 metrov).
2.4

Visokoresolucijski sateliti

Na trgu se pojavljajo nove tehnologije zajema in obdelave podatkov, ki postajajo konkurenčne
letalskemu aerosnemanju. S satelitskimi sistemi lahko naenkrat pokrijemo veliko večja
območja snemanja - prostorska ločljivost najboljših visokoresolucijskih satelitskih posnetkov
pa je zaenkrat samo še 11 cm manjša od natančnosti digitalnih ortofoto posnetkov (DOF),
narejenih iz cikličnih aerosnemanj (ločljivost teh je 0,5 m). V komercialni uporabi je že nekaj
let visokoresolucijski satelit Ikonos z 1-metrsko prostorsko ločljivostjo v črnobeli tehniki
(pankromatsko območje - PAN) in s 4-metrsko prostorsko ločljivostjo v multispektralni
tehniki.
V aprilu 2002 se je odprl za trg QuickBird z 61-centimetrsko prostorsko ločljivostjo v
pankromatski tehniki in 2,44-metrsko v multispektralni tehniki. V projektu Spremljanje razvoja
stroke in novih tehnologij, ki ga je Geodetski inštitut Slovenije izvedel po naročilu Geodetske
uprave RS, so se osredotočili na naročanje in obdelavo Ikonosovih posnetkov predvsem za
topografsko uporabo. Triglavova (2002, 219) poudarja podrobnost, da ob naročilu osnovnih
Ikonosovih posnetkov ne dobimo podatkov o legi satelita v času snemanja, zato je
georeferenciranje veliko težje, ponudniki pa za veliko višjo ceno ponujajo že georeferencirane
posnetke (več o tehnikah georeferenciranja brez podatkov o legi satelita glej Triglav, 2002).
Satelit Ikonos (slika 6) so izstrelili v vesolje 24. 9. 1999 iz Kalifornije. Njegova tirnica je
681km nad zemeljskim površjem, giblje se s hitrostjo 6,79 km/s (geocentrična hitrost) in potuje
po sončno sinhroni orbiti. Zemljo obkroži v 98,3 minute, padni vozel* na ekvatorju prečka ob
10:30 po lokalnem času. Načrtovana življenjska doba je od 5 do 7 let.

Slika 6: Satelit Ikonos
(http://mek.kosmo.cz/telesa/1999/ikonos.jpg)

*

Tirnica (polarna ali skoraj polarna) satelita navadno prebada ekvatorialno ravnino v dveh točkah. Točko, v kateri pride satelit iz južnega
polprostora v severni polprostor, imenujemo dvižni vozel in točko, v kateri pride satelit iz severnega polprostora v južni polprostor, imenujemo
padni vozel (Budin, 1999, str.38)
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Lastniki Ikonosa poznajo natančno lego satelita na tirnici iz GPS-sprejemnika in treh digitalnih
sledilcev zvezd na krovu satelita, ob nakupu osnovnega posnetka tega podatka ne posredujejo.
Ker ob naročilu najcenejših izdelkov Ikonosa podatkov o legi satelita ne dobimo, si pomagamo
z drugimi metodami georeferenciranja, ki pa so zamudnejše (op. KD).
Na krovu nosi satelit enoten optični sistem za pankromatsko in multispektralno snemanje z
goriščno razdaljo 10 m. Optični sistem je postavljen pravokotno na smer leta, nagiba se lahko
prečno nanjo, tako da lahko doseže največji nagib 40 stopinj od nadirja. Zaradi gibljivosti
snemalnega sistema je omogočeno tudi snemanje stereoparov. Digitalni posnetek Ikonosa je
velik 11,3 km x 11,0 km. Ikonos lahko ob enem preletu posname območje velikosti 4700 km2.
Če se zadovoljimo s slabšo prostorsko ločljivostjo 1,3 m, torej večjim kotom nagiba (optična
os nagnjena za 45 stopinj), lahko naenkrat posname 13 km široke in 1000 km dolge pasove.
Podatke zapisuje v 11-bitni radiometrični ločljivosti, kar pomeni 211 sivin v pankromatskem
območju ali enako število barvnih odtenkov na en spektralni razred (Triglav, 2002, 219).
2.5

Možnosti ob naročanju Ikonosovih posnetkov

Podjetje Space Imaging, ki trži Ikonosove scene, ponuja veliko različnih izdelkov Ikonosa: od
izdelkov z najmanjšo pozicijsko natančnostjo do ortorektificiranih izdelkov Precision Plus, ki
so tudi najdražji. V vsakem razredu izdelkov se le-ti razlikujejo glede na tip prikaza digitalnih
posnetkov:
• pankromatski posnetek (1-metrska prostorska ločljivost PAN),
• združen multispektralni posnetek (4-metrska prostorska ločljivost MS),
• 1-m PSM: 1-metrski prostorski ločljivosti PAN in 4-metrski kompozit MS
(v eno datoteko so združeni vsi spektralni pasovi MS),
• 1-m PAN + 4-m MS, ločeni vsak v svoji datoteki (IR ter trije barvni pasovi).
Natančnost georeferenciranja posnetka, ki ga ponuja Space Imaging, glede na državno
projekcijo, v kateri želimo prejeti digitalne posnetke, je prikazana v tabeli . To natančnost
lahko naročnik izboljša tudi sam z natančnejšim georeferenciranjem posnetkov.

Tabela 1: Cene posameznih izdelkov Ikonosa
(Triglav, 2002, 221)
Za vse ortorektificirane izdelke (bolj natančne) mora naročnik ponudnikom zagotoviti še
podatke o izmerjenih oslonilnih točkah* glede na želeno natančnost. Pri izračunu popravkov pa
upoštevajo še parametre leta satelita. Oslonilne točke pomenijo dodaten strošek naročnika
*

oslonilna točka (ang.ground control point) imenovana tudi kontrolna točka; točka na zemeljskem površju, ki jo lahko prepoznamo na podobi
in ima znane koordinate. Ponavadi gre za predmete z dobro definirano geometrijo, na primer sečišča linijskih elementov (rek, cest, železnic ...)
in podobno. Kontrolne točke uporabljamo pri georeferenciranju (Oštir, 2006, 214).
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poleg že tako visoke cene za izdelavo ortorektificiranih posnetkov. Cene naročila enega
digitalnega posnetka velikosti 11,0 km x 11,0 km se razlikuje glede na tip izdelka in število
uporabnikov tega posnetka. Obstajajo trije tipi licenčnih pogojev (različnih cen), ki so odvisni
od števila uporabnikov. Če vzamemo licenco za dva do tri uporabnike, se osnovna cena dvigne
za 30 %, če vzamemo licenco za 4 do 10 uporabnikov pa je cena kar 60 % višja od osnovne
cene. Cena se poveča tudi, če bi želeli imeti neko območje posneto prej kot v 60 dneh. Osnovni
ceni se doda še 3000 USD fiksnih stroškov ter poveča osnovno ceno naročila za 20 %. V
standardni ponudbi je zajet posnetek z do 20-odstotno pokritostjo z oblaki. Lahko se zgodi, da
imamo srečo in na posnetku ni oblakov, drugače mora naročnik oblačen posnetek sprejeti. Kot
nadstandardni izdelek se šteje posnetek, na katerem je manj kot 20 % oblakov, zanj je potrebno
doplačati 25 % osnovne cene. Od 31. 12. 2001 lahko z naročilom arhivskih posnetkov (ki jih
imajo posnete pred naročilom) naročimo še podatke o poziciji satelita ob času snemanja tudi za
manj natančne izdelke. Arhivski posnetki so cenejši od novih snemanj (Triglav, 2002, 221).

Za državo, kot je Slovenija, ki že ima uveljavljen mehanizem cikličnega aerosnemanja celotne
države in se lahko po naročilu izpelje tudi dodatna snemanja posebej zanimivih območij
(plazovi, hitrejša urbanizacija …), je naročanje Ikonosovih digitalnih posnetkov zaenkrat še
negospodarno. Po izračunih, objavljenih v študiji GI Slovenije (Geodetski inštitut Slovenije),
znaša Ikonosov posnetek (izdelek Geo 1-m PAN plus 4-m MS) 92 % cene celotne izpeljave
cikličnega snemanja, aerotriangulacije in izdelave DOF-a (natančnost 0,5 m) območja iste
velikosti. Konec decembra leta 2002 pa je Ikonosova cena padla in bi tako zdaj odšteli za isti
izdelek le 69 % cene končne izdelave DOF-a. Vedeti pa je potrebno, da je to surov satelitski
posnetek, ki ga je potrebno še georeferencirati, kar predstavlja dodaten strošek. Če bi vzeli že
georeferenciran Ikonosov posnetek (npr. Precision), bi odšteli leta 2001 245 % cene končnega
DOF-a, leta 2002 pa 195 %. Izpostaviti je potrebno še, da ta dva izdelka nista neposredno
primerljiva, ker imata različno prostorsko ločljivost (Triglav, 2002, 223).
Spodnji sliki prikazujeta izseka iz posnetka Landsata 5 (TM) in izseka iz letalskega posnetka.
Razlika v velikosti piksov in s tem prostorske resolucije je očitno v prid letalskim posnetkom.

Slika 7: Primerjava satelitskega in letalskega posnetka
(http://www.uni-kiel.de/ewf/geographie/forum/unterric/material/einf_fe/kapitel_1.htm)
Potencialni uporabniki visokoresolucijskih satelitskih sistemov s prostorsko ločljivostjo nekaj
metrov in manj do nedavnega niso imeli izbire pri naročanju, ker jim je takšne izdelke ponujal
samo Ikonos (1-metrska prostorska ločljivost na pankromatskem območju).
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V maju leta 2002 je družba DigitalGlobe ponudila komercialnim uporabnikom še QuickBird,
ki ima še boljšo prostorsko ločljivost - 0,61 metra v pankromatski tehniki. Leta 2002 je bil
izstreljen tudi prvi evropski visokoresolucijski satelitski sistem Spot 5 s prostorsko ločljivostjo
v pankromatski tehniki 2,5 metra. Na trgu je že Eros-A1 s prostorsko ločljivostjo 1,8 metra, ki
snema le v pankromatski tehniki.
Izstrelitev so dočakali še OrbView 3 (2003) (s podobnimi karakteristikami kot Ikonospankromatska prostorska ločljivost 1 m, multispektralna 4 m) in prvi Eros serije B
(pankromatska prostorska ločljivost 0,82 m), ki mu bosta sledila še dva (Triglav b, 2002, 228).
V prvi polovici leta 2007 bodo v orbito poslali satelit GeoEye-1 (slika 8), ki bo snemal že z
0,41-metrsko pankromatsko in 1,64-metrsko multispektralno ločljivostjo, kar bo že dosegalo
oziroma preseglo ločljivost letalskih posnetkov

Slika 8: Satelit Geoeye
(http://www.geoeye.com/products/imagery/geoeye1/default.htm)
Izdelki opisanih visokoresolucijskih satelitov so zelo primerni za kartografsko uporabo in
detajlne analize rabe prostora. Ob znižanju cen bodo postali konkurenčni cikličnim
aerosnemanjem, še predvsem QuickBird, katerega prostorska ločljivost se le za 11 centimetrov
razlikuje od prostorske ločljivosti digitalnih ortofoto načrtov, ki znaša 0,5 metra. Vendar pa
znižanja cen QuickBirda vsaj do vzpostavitve skupine satelitov Eros B in GeoEye ni
pričakovati, saj zaenkrat nima konkurence. Lastniki QuickBirda razvijajo nove
visokoresolucijske satelite M5 z ločljivostjo pod 0,5 metra v pankromatski tehniki, vendar le ti
ne bodo cenovno konkurenčni Quickbirdu, saj imajo iste lastnike.
2.6

Izdelki v Sloveniji

Uporaba metod daljinskega zaznavanja v Sloveniji se je razvila do ravni zajemanja podatkov z
nizko letečimi letali in s fotointerpretacijo dobljenih analognih in digitalnih posnetkov
(http://www.gzs-dd.si/oprema.htm, citirano 2.2.2007). Poskus ocene izrabe tal s podatki satelita
Landsat 2 je bil izveden leta 1977, za območje krajevne skupnosti Libeliče v občini Dravograd.
Leta 1982 so na Zavodu SRS za statistiko izdelali osnutek multidisciplinarnega projekta o
načrtni uporabi digitalnih satelitsko zajetih podatkov za potrebe Slovenije in kasneje
Jugoslavije (Tretjak, 1985, 21). Nabava Landsat-ETM podatkov v letu 2002 za območje
Slovenije je omogočila posodobitev GlS-a pokrovnosti in rabe tal Slovenije iz stanja 1997 na
stanje 2001 in primerjavo sprememb pokrovnosti tal med leti 1993, 1997 in 2001
(http://www.stat.si/doc/pub/rr-815-05.pdf, citirano 2.2.2007). Zaradi izvorne numeričnosti
podatkov, frekvence preletov satelitov in primerljivosti zajema podatkov, se v zadnjih desetih
letih uporaba podatkov, skeniranih s sateliti visoke ločljivosti, uveljavlja kot rutinska metoda v
strokah, ki se ukvarjajo s proučevanjem pojavov in procesov na površini Zemlje (za
razločevanje kmetijskih površin po kulturah, za spremljanje posegov v gozdovih in
opredeljevanje škode, nastale po ujmah) (Tretjak, 2002, str. 340).
Ortofoto je skeniran analogni ali digitalni aeroposnetek, ki je z upoštevanjem centralne
projekcije posnetka in digitalnega modela reliefa transformiran (razpačen) v državni
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koordinatni sistem. Izdelek je v metričnem smislu enak linijskemu načrtu ali karti. Geodetska
uprava Republike Slovenije je v letu 1993 začela s projektom Digitalni ortofoto načrti in karte.
V letu 2006 je bilo posneto celo območje Slovenije v digitalni tehniki, do konca leta 2007 naj
bi bilo celotno ozemlje pokrito tudi z barvnimi posnetki (http://www.geodetskauprava.si/gu/gradiva/files/Letno_porocilo_2005.pdf)
Ortofoto prikažemo na ekranu (8-bitna rastrska slika), kjer je slika v nekaterih programskih
orodjih že georeferencirana, ali pa je pozicijo možno izračunati prek lokacije piksla v rastrski
sliki in podatkov priložene datoteke (Državna kartografija 2005, 2005, 99).
Po naročilu Geodetske uprave RS je bil v letu 2000 izdelan digitalni model višin s tehniko
radarske interferometrije. Projekt je prva aplikacija radarske interferometrije v Sloveniji. Za
izdelavo so uporabili radarske posnetke Evropske vesoljske agencije (ESA), posnete s
satelitoma ERS-1 in ERS-2 in izdelan je bil digitalni model višin s celično mrežo ločljivosti 25
x 25 m (InSAR DMV 25). Za celotno Slovenijo je ocenjena povprečna višinska natančnost 4,5
m. V goratih območjih je lahko nekaj grobih napak, ki presegajo 50 m, in so za analize ob
nesrečah prevelike. Glede na druge digitalne modele višin so največje prednosti InSAR DMV
25 statistično homogena natančnost in geomorfološko ter vizualno dober izgled (Državna
kartografija 2005, 2005, 125).
Trenutno obstajajo v Sloveniji različni podatki o reliefu, ki so nastajali v zadnjih tridesetih
letih. Ti podatki prekrivajo celotno območje Slovenije ali njene posamezne dele. Zajeti so z
različno natančnostjo in ločljivostjo. Leta 2000 je bila potrjena nova metodologija
kombiniranja podatkov različnih natančnosti in leta 2004 je Geodetska uprava RS za območje
osrednje Slovenije izdelala iz razpoložljivih podatkov, ki so bili predhodno kontrolirani,
prototipni Digitalni model višin DMV 20. Glavna vira sta bila vektorski sloj plastnic iz
generalizirane kartografske baze GKB 25 in digitalni model višin DMR 25. Naknadno so bili
dodani tudi drugi višinski podatki iz različnih evidenc in registrov, ki jih vodi Geodetska
uprava RS in druge državne in lokalne institucije. Model je na koncu razrezan na celično
mrežo ločljivosti 20 x 20 m. Ta model reliefa po kakovosti presega dosedanje modele višin
(Državna kartografija 2005, 2005, 126; Duhovnik, Mlinar, 2005).
V letih od 2003 do 2005 pa je bil projekt dokončan za območje cele Slovenije. Rezultati
projekta so podatki digitalnega modela višin z ločljivostjo 12,5 m, 25 m in 100 m. Projekt je
strokovno in uspešno izvedel Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Duhovnik, Mlinar, 2005).

Pregled vsega kartografskega gradiva za območje Slovenije je dosegljiv v publikacijah
Državna kartografija, ki izhajajo od leta 1998.
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3

KRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE (KUV)

Za potrebe opredelitve vodenja in upravljanja ob nesrečah je potrebno poleg kriznega vodenja
in upravljanja najprej pregledati značilnosti in definicije kriz samih.
3.1

Kriza

Oblike kriz* in obseg njihovih posledic so tako raznolike, da je neko univerzalno definicijo
krize in kriznega upravljanja ter vodenja sicer zelo težko podati, vendar lahko za vsako krizo
trdimo, da ima neke specifične lastnosti in posebnosti, ki jo zaznamujejo in ločujejo od
podobnih dogodkov, ostajajo pa krizam neke značilnosti še vedno tudi skupne.
Tako so se oblikovale številne definicije krize, ki poskušajo najti skupno nit med dogodki, kjer
so po besedah Malešiča ogrožene temeljne vrednote in norme subjekta, na katerega se kriza
nanaša. Za krizo so značilni tudi časovni pritisk pri sprejemanju odločitev, negotovost razmer
ter stres. Kriza je dogodek, ki ni vedno jasno umeščen v prostor in čas, kar še dodatno poveča
učinek nenadnosti in nenapovedanosti (Malešič, 2002, 402).
Na manj abstraktni in bolj operacionalizirani ravni bi pojem krize lahko zajel naravne in druge
nesreče**, različne (vojaške) konflikte in prevrate, (oborožene) vstaje in revolucije, politične
nemire in teroristično dejavnost, ne smemo pa zanemariti tudi drugih kriz, ki so lahko
posledica spleta neugodnih okoliščin in odnosov v našem fizičnem in socialnem okolju (lakote,
epidemije, …) (Malešič, 2002, 402).
Ključne značilnosti sodobnih kriz so po mnenju Boina in Lagadeca naslednje:
• imajo velik vpliv na velik delež prebivalstva določene države,
• prinašajo visoke ekonomske stroške, ki presegajo običajne zavarovalniške zmogljivosti,
• povzročijo učinek 'snežne kepe' (snow-ball effect),
• sistemi kriznega upravljanja in vodenja sprejemajo napačne in nepotrebne ukrepe,
• povzročajo izjemno visoko stopnjo negotovosti,
• trajajo daljše obdobje, pri čemer se viri ogrožanja spreminjajo,
• povzročijo pojav velikega števila akterjev na kraju dogodka krize,
• prinašajo raznovrstna tveganja,
• razkrijejo probleme komuniciranja, in sicer med odgovornimi akterji, z množičnimi mediji,
z javnostmi, z žrtvami in celo z javnostmi, ki so časovno in prostorsko precej oddaljene od
kraja dogajanja (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 12).
Tudi Wiener in Kahn identificirata 12 skupnih elementov značilnih za vsako krizo, in sicer
trdita , da (je) kriza:
• pogosto preobrat dogodkov in aktivnosti;
• situacija, ki zahteva akcijo s strani udeležencev;
• ogroža cilje vpletenih;
• sledijo pomembne posledice, ki vplivajo na prihodnost udeležencev;
*

Beseda kriza izvira iz grške besede krisis, ki izvira iz krinein, ki pomeni 'odločiti kaj', presojati. Nanaša se na odločilni trenutek v zaporedju
dogodkov, ko se stvari obrnejo na boljše ali slabše (Prezelj 2005, 16; Verbinc, 1991, 389).

**

Delitev nesreč na naravne in druge nesreče skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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konvergenca dogodkov, ki vzpostavijo nove okoliščine;
poraja negotovosti pri ocenjevanju situacije in formuliranju alternativ za njeno reševanje;
zmanjša nadzor nad dogodki in njihovimi posledicami;
poveča nujnost, kar se odraža v povečanem stresu in bojazni (strahu);
okoliščina, v kateri je na voljo neobičajno malo informacij;
povečuje časovne pritiske za vpletene;
povzroči spremembe odnosov med vpletenimi in povzroči napetosti med njimi (cv. Zorko,
2006, 11).

Resno ogrožanje pomembnih vrednot in omejen čas za ukrepanje sta po Holstijevem mnenju
glavni značilnosti krize. Ravno tako trdi, da kriza povečuje stres med tistimi, ki se z njo
ukvarjajo (cv. Malešič, 2002, 402)
S psihološkega vidika so krize čustveno napete situacije, v katerih mišljenje ne deluje s polno
močjo, dogodki pa potekajo tako hitro, da med njimi ni možno pripraviti načrta delovanja, saj
je še spremljanje trenutnega težavno (Polič, 1999, 350).
Znanstveniki v okviru mednarodnega združenja Vedenje v krizi (International Crisis Behavior
– ICB) so krizo, gledano s perspektive države, definirali s pomočjo treh zaznav:
• ogrožanje temeljnih vrednot
• omejen čas za ukrepanje
• velika verjetnost prisotnosti vojaške sovražnosti (cv. Malešič, 2002, 402).
Rosenthal in sodelavci opredeli krizo kot resno grožnjo ključnim strukturam in temeljnim
vrednotam in normam družbenega sistema, ki pod časovnim pritiskom in v negotovih razmerah
zahteva sprejemanje ključnih odločitev, medtem ko t'Hart dodaja, da je kriza neprijazen
dogodek, ki odločevalce izziva in preizkuša, da ukrepajo v razmerah ogrožanja, časovne stiske
in negotovosti (cv. Malešič, 2004, 402).
Sintetično definicijo krize povzemam po Sternu, ki pravi, da je kriza situacija, ki izhaja iz
spremembe zunanjega ali notranjega okolja določene skupnosti in jo označujejo tri nujne in
zadostne zaznave dela odgovornih odločevalcev: ogroženost temeljnih vrednot, nujnost in
negotovost'' (cv. Malešič, 2004, 402).
Na razsežnost kriz oziroma njihovo prostorsko neomejenost opozarja tudi definicija Natove
raziskovalne skupino, ki v Priročniku za krizno upravljanje in vodenje (Generic Crisis
Management Handbook, 1997: II-2) opredeli krizo kot ''nacionalno ali mednarodno situacijo,
ki predstavlja grožnje prioritetnim vrednotam, interesom ali ciljem vpletenih strani'' (cv. Zorko,
2006, 11).
V poteku krize lahko igrajo pomembno vlogo tudi simbolne primesi krize (rituali, predstave in
simboli), ki prek dramatičnih dejanj poskušajo strukturirati politično življenje in prenesti
kakšno pomembno sporočilo tistim, ki v tem procesu neposredno ne sodelujejo.
Kriza je vsekakor dinamičen in kaotičen proces in ne diskreten dogodek, katerega sekvence so
linearno razvrščene na časovni lestvici in je tako njena točna časovna umestitev lahko tudi
vprašljiva (Malešič, 2002, 402).
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3.2

Nesreča

Pomembno je tudi razločevanje pojmov kriza in nesreča. Vsaka nesreča lahko postane kriza,
medtem ko vsaka kriza ni nujno tudi nesreča. Nesreča je le ena izmed oblik kriz, po vsebini in
pomenu je ožja od krize, saj se navezuje le na ožji nabor dogodkov, ki jih sicer poimenujemo
kriza (Grošelj, 2004, 20). Ravno tako so klasifikacije nesreč mnogoštevilne in je zaradi
njihovih raznovrstnih oblik ena sama definicija nemogoča*.
Največkrat se nesreče definira kot dogodek, ki so ga povzročile nenadzorovane naravne ali
druge sile, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi in živali ter premoženje
ali povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in
obvladovanje ter odpravljanje posledic potrebno uporabiti dodatne ukrepe, sile in sredstva.
Definicija nesreče, kot jo definira ZN in Nato, poleg zgoraj navedenega še dodaja, da je
nesreče resna prekinitev delovanja družbe in povzroči veliko človeških žrtev, materialno in
okoljsko škodo (www.sos112.si/slo/).
V geografiji s pojmom nesreča razumemo (navadno) nenadne in uničujoče (silovite) naravne
pojave, ki bodisi življenjsko, gmotno ali obojno močno prizadenejo prebivalstvo. To so za naše
kraje potresi, povodnji, suše, pozebe in druge ujme (toča, neurja, viharji), snežni in zemeljski
plazovi itd. Pri vseh teh pojavih gre za zelo neposredno in izrazito, izjemno dinamično
razmerje med naravnim okoljem in družbo, pravzaprav za njihovo vrednotenje z družbenega
vidika. Prav zato, ker usodno prizadenejo ljudi, njih same ali njihove življenjske osnove,
skratka, naravne in družbene elemente pokrajine, jih označujemo za nesreče ali katastrofe, kajti
v t.i. naravnih pokrajinah, kjer človek ni prisoten, naravnih nesreč ni, tam so zgolj naravni
procesi, ki se odvijajo manj ali bolj hitro glede na videnje s strani človeka.
Radinja (1983) poudarja, da je za geografijo bistveno, da gre za pojave, ki na poseben, silovit
(nasilen) način spreminjajo strukturo in podobo geografskega okolja s stališča človeka in tako
soustvarjajo kulturno pokrajino (Radinja, 1983; Natek, 2002).
Klasifikacija nesreč je glede na kriterije različna, bodisi da gre za obseg in trajanje katastrof ali
za njihovo dinamiko (rušilnost) oziroma energijo, ki se pri tem sprosti. Slednje velja zlasti za
stroke, ki so bolj procesno usmerjene, medtem ko se geografija bolj opira na pokrajinske
učinke katastrof. Glede na njihovo razsežnost govorimo navadno o planetarnih (globalnih),
regionalnih (nacionalnih) ali lokalnih katastrofah, glede na njihovo frekvenco pa o desetletnih,
stoletnih ipd.
Delijo se tudi glede na povzročitelja, torej glede na vrsto naravnega dogodka na različne
naravne nesreče ali pa nesreče, pri katerih sodeluje človek kot povzročitelj, t.i. okoljske
nesreče.
Merilo za velikost nesreč je največkrat število človeških življenj in ranjenih ljudi, ki so žrtve
katastrofe, pa tudi gmotna škoda. Za geografijo so zlasti pomembne trajnejše spremembe, ki jih
katastrofe zapustijo v strukturi pokrajin (Radinja, 1983) in vrednotenje ter upoštevanje teh
posledic pri nadaljnjem razvoju same pokrajine.
Zaznavanje ogroženosti je izrazito subjektivno, vezano predvsem na neposredne izkušnje
posameznika, in ni nujno v korelaciji z resničnimi nevarnostmi, ki jim je posameznik oziroma
*

Angleščina pozna za naravne nesreče izraz “disaster”, za od človeka povzročene pa “accident”. V slovenščini naj bi bila ustrezna izraza
»nesreča« in »nezgoda«, ki se uporabljata kot sopomenki, s tem da nezgoda ljudem praviloma pomeni dogodek manjše jakosti. Varnostni
inženirji izraza dosledno razlikujejo, in kljub različni konotaciji, bi morda kazalo to razlikovanje upoštevati (Polič, 2002, 415). V pričujočem
delu uporabljam izraza naravne in druge nesreče, za nesreče povzročene od človeka pa antropogene nesreče.
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družba izpostavljena v določeni pokrajini. Čeprav ta vidik ogroženosti v naravi ni neposredno
viden, je subjektivno zaznavanja ogroženosti zaradi naravnih dogodkov/procesov (nesreč)
pomembna sestavina pokrajine. Od tega je namreč neposredno odvisno prepoznavanje ter
ocena tveganja in s tem tudi ravnanje posameznika ali skupin v konkretni pokrajini, od načina
delovanja ob naravni nesreči do dolgoročnega načrtovanja prostorskega razvoja. Pri tem se
vedno soočamo z množico neznank, saj geografska stvarnost (kulturna pokrajina) kot rezultat
součinkovanja človekovega delovanja in naravnih procesov nikoli ne temelji na popolnem
(geografskem) poznavanju vseh procesov, temveč na zelo omejenih informacijah o okolju, v
katerem ljudje živimo (Natek, 2002).
Samo grožnjo ali nevarnost (angl. hazard) lahko razumemo kot naravni ali pa preko človeka
sproženi proces oziroma dogodek, ki lahko povzroči izgubo (npr. nevarnost poplav ob močnih
padavinah) (Natek, 2002) ali kot navaja Natek s sodelavci (2004) predstavlja ogroženost
(angl.vulnerability) razmere ob obstoju groženj, torej obstoja pojavov v pokrajini, ki
napovedujejo, da se človeku lahko zgodi nekaj neprijetnega ali hudega.
Tveganje (angl.risk) pa je dejanska izpostavljenost nečesa, čemur človek pripisuje določeno
vrednost, in se pogosto razume kot kombinacija verjetnosti pojava in izgube ob pojavu (npr.
postaviti hišo na poplavnem območju). Pri tem so ljudje že od nekdaj primerjali tveganja in
potencialne koristi in so v prilagoditve naravnim danostim vkalkulirali tudi škode zaradi
izjemnih dogodkov (Natek, 2002)
Grožnja tako predstavlja potencialno nevarnost za ljudi in njihovo blagostanje (vzrok),
tveganje pa verjetnost, da se bo določena grožnja uresničila (posledica) (cv. Natek, 2002).
3.3

Krizno upravljanje in vodenje (KUV)

Kot pri mnogih drugih prevodih in poslovenjenju novejših izrazov prihaja tudi pri prevodu
angleškega termina ''crisis management'' do problemov vsebinske ustreznosti prevoda in hkrati
besedne ustreznosti prevoda. Tako se angleška besedna zveza prevaja ponavadi kot krizni
menedžment ali krizno upravljanje ali pa krizno upravljanje in vodenje. Kljub temu, da zadnji
oporekajo, da je zaradi dolge besedne zveze manj primerna, je vsebinsko najustreznejša in se
kot taka uporablja tudi v dokumentih, ki zadevajo nacionalno varnost RS, zato jo kot
ustreznico crisis managementu poleg direktnega prevoda krizni menedžment uporabljam tudi
sama v tem delu.
Boin in t'Hart definirata krizno upravljanje in vodenje kot oblikovanje postopkov, dogovorov
in odločitev, ki vplivajo na potek krize in obsega organizacijo, priprave, ukrepe in razporeditev
virov za njeno obvladovanje (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 12).
Natova raziskovalna skupina v priročniku za krizni menedžment pa je KUV kot organizacijo,
ureditve in ukrepe s ciljem obvladovanja krize s strani kriznih menedžerjev in oblikovanja
prihodnjega poteka krize ter v tem smislu primerne rešitve. Ta definicija ustvarja podlago za
uresničevanje dejavnosti kriznega menedžmenta v sistemu kriznega menedžmenta (KUV
pojmuje kot sistem) (Prezelj 2004, 27).
Grošelj KUV razume kot doseganje organizacijskih ciljev oz. reševanje problemov, ki se
nanašajo na načrtovanje pred in med samo krizo, ob upoštevanju dolgoročnih učinkov
sprejetih odločitev, organiziranje, vodenje (v širšem in ožjem pomenu besede) in ocenjevanje
razpoložljivih sredstev ter virov za doseganje ciljev oz. poslanstva organizacij. Omogoča
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delovanje posameznih izvajalcev nalog tako, da ostanejo sestavni del enotnega procesa, ki
svojo nalogo in pooblastila za izvedbo naloge dobijo od upravljanja (končna avtoriteta v
organizaciji in vir vse avtoritete-parlament in vlada v primeru državnih upravnoadministrativnih organizacij).
To jim daje visoko stopnjo avtonomnosti pri določanju strategije delovanja, ki pa mora
vključevati tudi neposredno vplivanje na aktivnosti in vedenje članov organizacije s pomočjo
moči, določanja socialnih norm, organizacijske kulture, dostopa do informacij itd. Na koncu
Grošelj podobno kot Malešič (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 12) še dodaja, da se pri tem
navedeni procesi odvijajo v razmerah organizacijskega kaosa, negotovosti, ogroženosti
osnovnih organizacijskih in družbenih vrednot, pod pritiskom množičnih medijev, pod stresom,
ob pomanjkanju informacij, ob negotovosti in nuji (Grošelj, 2004, 19).
Krizno upravljanje in vodenje Fearn-Banks definira kot strateško načrtovanje preprečevanja
krize ali negativnih dogodkov ter ukrepanja v krizi. Opredeli ga kot proces, ki odstrani grožnje
in negotovosti ter omogoča organizaciji večji nadzor nad njeno usodo (cv. Malešič, Hrvatin,
Polič, 2006, 13).
Obsežno dogajanje med krizo različni avtorji delijo na več podobobij ali faz odgovora na krizo.
Tako Schramm identificira pet faz, in sicer obdobje pred krizo, obdobje odkrivanja in
komuniciranja specifičnih virov ogrožanja, obdobje takojšnjega relativno neorganiziranega
odgovora, obdobje organiziranega družbenega odgovora in dolgoročno obdobje po krizi, v
katerem družba znova vzpostavi ravnotežje (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 12).
Coombs se omeji na štiri temeljne faze KUV-a, in sicer na preprečevanje, priprave, izvedbo in
učenje.
Preprečevanje vključuje oblikovanje osnovnih korakov za preprečitev krize. Priprave
vključujejo oblikovanje načrta kriznega upravljanja in vodenja in ugotavljanje ranljivosti na
krizo, izbiro in urjenje krizne skupine ter govorcev, ustvarjanje kriznega 'portfelja' in
prečiščevanje kriznega komunikacijskega sistema. Izvedba je aktivna priprava na krizo. Ne
glede na to, ali je kriza simulirana ali realna, morajo biti vse sestavine priprav redno
preizkušene. Preizkušanje kot del izvedbe vključuje simuliranje krize, testiranje vzdržljivosti
načrta kriznega upravljanja in vodenja, člane krizne skupine, govorce in komunikacijski načrt.
Učenje je četrta, zadnja faza kriznega upravljanja in vodenja. Skozi učenje organizacija
ocenjuje svoj nastop v simulirani ali realni krizi. Učenje je razvoj institucionalnega spomina, ki
omogoča učinkovitost kriznega upravljanja in vodenja z razširjanjem organizacijske zaznave
krize in odgovorov na krizo (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 13).
KUV lahko opredelimo kot dejavnost kriznih akterjev (na lokalni, regijski, nacionalni,
mednarodni ravni), ki delujejo skozi tri faze, v predkriznem, kriznem (najbolj intenzivno) in
pokriznem obdobju, v stresnih in negotovih razmerah, ob pomanjkanju informacij ali pa ob
presežku le teh in pod pritiskom medijev. Akterji delujejo na ustrezni upravno-administrativni
ravni v skladu s svojim pravno-formalnim položajem in sprejetimi splošnimi smernicami s
ciljem, da koordinirano, organizirano ter pravočasno odkrivajo in opozarjajo na krizne situacije
(krize), jih preprečujejo oz. jih poskušajo obvladati ter uspešno odpravljajo njihove posledice
(Zorko, 2006, 14).
Pojem krizni akterji obsega vse akterje oziroma udeležence, ki so del neke krize, tako akterje
kriznega upravljanja in vodenja, vladne in nevladne organizacije, civilno družbo, kot tudi
sodelujoče posameznike in predstavnike oblasti; medije, ki poročajo o krizi; žrtve krize.
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3.4

Faze krize

Kot sem že navedla, se kriza razvija skozi več obdobij, kjer je za vsako obdobje značilna
drugačna vrsta ukrepov. Predvsem gre združiti različne predkrizne, medkrizne in pokrizne
sestavine v posamezno skupine.
Predkrizno obdobje zajema pogoje in razmere v posameznikovem okolju, ki lahko prispevajo k
nastanku krize. Medkrizno obdobje je pojav dejanske krize, ko dogodek (potres, poplava,
družbena kriza) izbruhne, poteka in se nato izteče. To je tudi najbolj nevarno obdobje krize.
Pokrizno obdobje zajema pogoje in izkušnje po prenehanju kriznega dogodka (cv. Malešič,
Hrvatin, Polič, 2006, 41).
Podrobnejša členitev poteka kriz navadno pokaže pet stopenj :
•

Odkrivanje - Ta stopnja se lahko začne z odkrivanjem opozorilnih znakov, v kolikor so
opazni. Organizacija mora biti pozorna nanje, saj njihovo pravočasno odkrivanje lahko
prepreči krizo. Tu že vstopajo metode daljinskega zaznavanja v sam proces, saj je
prihajajočo krizo je treba prepoznati, preden doseže kritični prag kot posledica nesreče.

•

Preprečevanje/priprava - To so dejavnosti, ki potekajo pred izbruhom krize in jo skušajo
preprečiti oz. ljudi, skupnost in/ali organizacijo pripraviti na ustrezno ukrepanje. Metode in
izdelki pridobljeni s pomočjo daljinskega zaznavanja se uporabljajo v obliki načrtov
ogroženosti pred nesrečami

•

Obvladovanje - Nanaša se na omejevanje trajanja ali širjenja krize. Malešič s sodelavci še
opozarja, da je zanemarjanje neprijetnih obvestil morda še lažje zaradi negotovosti krize in
z njo povezanih neznank. Posebno kadar je organizacijsko okolje zapleteno in nestabilno,
vodilni težko pridobijo dovolj obvestil o dejavnikih okolja in predvidijo zunanje
spremembe. Vplete se veliko dodatnih dejavnikov in pritiskov, prestopijo utrjene meje in
zanemarijo pravila, ko negotovost zmoti normalnost. Tu nudijo metode daljinskega
zaznavanja in near-real time izdelki vpogled v krizno dogajanje, predvsem, ko je direktni
dostop do dogajanja onemogočen ali otežen.

•

Okrevanje - Na tej stopnji se skupnost ali organizacija skušata vrniti v običajen potek dela,
pustiti krizo za seboj in čim prej obnoviti normalnost. Izvedeni izdelki pripomorejo k
določanjem postopkov obnove (določanje dostopov, merjenje vlažnosti v tleh, ..)

•

Učenje - Iz krize se lahko z njeno analizo, ugotavljanjem škode in oceno dela organizacije
med njo tudi kaj naučimo. Naučimo se lahko, kako preprečiti ali ublažiti možne podobne
krize. V tej fazi se največ uporabljajo računalniške simulacije preteklih kriz s pomočjo
posnetkov v kombinaciji z drugimi razpoložljivimi prostorskimi in drugimi podatki.

Novak s sodelavci izpostavlja, da je vsaka kriza hkrati nevarnost in priložnost (Novak et al.
2000, 35).
Prezelj izpostavlja skozi faze krize naslednje mehanizme sistema kriznega upravljanja in
vodenja, med katerimi so najpomembnejši:
• mehanizmi za sprotno in vnaprejšnje ocenjevanje ogrožanja varnosti in interesov oziroma
kriznih dejavnikov (identifikacija grožnje oziroma krize);
• mehanizmi za krizno opozarjanje ključnih oseb v državi;
• mehanizmi za krizno odločanje (identifikacija možnih kriznih rešitev, izbira ene izmed
možnih rešitev);
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•
•
•

mehanizmi za krizno načrtovanje (načrtovanje izvedbe krizne rešitve);
mehanizmi za izvajanje kriznih operacij;
mehanizmi za pokrizno analiziranje in vrednotenje (Prezelj, 2005, 77).

Nenadnost in negotovost krize otežujeta že tako težavno odločanje zaradi zahteve po hitrih
odločitvah, preden bi se razmere poslabšale. Odločati se je treba pod stresom. Ljudje so pod
hudim pritiskom, na mejah svojih zmožnosti, organizacijski sistem pa je prenapet. Čeprav
zmerna stopnja stresa izboljša zmožnost za reševanje problemov, prehud stres izkrivi občutek
za stvarno in oslabi razumno odločanje. Presojanje je slabše, osebnostne poteze pa pretirane,
pojavi se psihološki umik in nedejavnost, iščejo se grešni kozli, sprejme se zadnje slišano
mnenje, vodilni postanejo defenzivni itd. Te značilnosti krize pojasnjujejo, zakaj tehnike
kriznega upravljanja tako poudarjajo pomen zgodnjega opozarjanja in sistemov obveščanja ter
načrtovanja za krizne razmere (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 44).
Spodnja shema (slika 9) prikazuje način spoprijemanja z naravno nesrečo povzeto po
Lerbingerju (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 43), kjer so izpostavljeni nekateri postopki
ravnanja pred, med in po nesreči, predvsem pa je v ospredji največji segment priprav na
nesrečo, saj je preventivno delovanje vedno cenejše od kurativnega, čeprav ga marsikdaj ne
izvajamo v dovoljšnji meri.

Slika 9: Spoprijemanje z naravno nesrečo
(prirejeno po cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 43)
V nasprotju z naravnimi nesrečami lahko določene tehnološke nevarnosti celo odstranimo s
tem, da nekaterih tehnologij sploh ne uporabljamo (npr. jedrske nesreče).
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3.5

Krizno komuniciranje

Skozi vse faze razvoja krize je potrebno komunicirati z javnostjo in drugimi udeleženci krize,
naj gre za obveščanje o prihajajoči nevarnosti, za prepričevanje ljudi za sprejem zaščitnih
ukrepov, za vzpostavljanje pripravljenosti na možno grožnjo ali pa za ukrepanje ob nesreči
oziroma po njej. Malešič s sodelavci navaja (2006), da je pogosto prav ustrezno komuniciranje ključni začetni dejavnik ustreznega ukrepanja. Končno v okvir komuniciranja sodi tudi
opozarjanje. Zato ni težko trditi, da je krizno komuniciranje eden izmed najpomembnejših
delov kriznega vodenja in upravljanja.
V teoriji poleg pojma krizno komuniciranje srečujemo tudi sintagmo komuniciranje o
nevarnosti (angl. risk communication), ki je širši pojem od kriznega komuniciranja. Po
Covellu in sodelavcih (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 13-14) bi lahko komuniciranje o
nevarnosti opredelili kot katerokoli namerno izmenjavo znanstvene informacije o zdravju ali
okoljskih nevarnostih med zainteresiranimi strankami oziroma kot pošiljanje ali prenašanje
informacije o ravni zdravstvenih ali okoljskih nevarnosti ali odločitev, akcij ali politik,
usmerjenih v obvladovanje ali nadzor takih nevarnosti, med zainteresiranimi strankami.
Opredelitev se lahko smiselno razširi na vse vrste potencialnih kriz.
Glede na zgornjo opredelitev komuniciranja o nevarsnoti razlikujemo štiri področja uporabe:
1. obveščanje in izobraževanje, kjer gre za neusmerjeno, a namerno dejavnost, prek katere
laična javnost prejme uporabno in pojasnjevalno informacijo;
2. spodbujanje vedenjskih sprememb in sprejemanje zaščitnih ukrepov uporabljamo,
• kadar raziskave kažejo, da so določena vedenja, dejavnosti ali razmere nevarne za
ljudi, oblasti pa hočejo svetovati javnosti, naj blaži nevarnost in
• kadar javnost podcenjuje nevarnost;
3. objavljanje opozoril o nevarnosti in nujnih informacij je usmerjeno k oskrbi javnosti z
obvestili o nevarnosti. Razlikujemo komuniciranje pred krizo, ki naj bi obveščalo o njej
preden se pripeti, ter komuniciranje med njo, ko je ta neizbežna, se dogaja, ali pa se je
pravkar zgodila;
4. izmenjava informacij in skupni pristop k nevarnosti je namenjena izmenjavi obvestil in
skupnemu pristopu državljanov, vlade in drugih k nevarnosti.
(cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 13-14)
Komuniciranje lahko poteka na več nivojih oziroma preko različnih informacijskih tokov:
• Znotrajorganizacijski pretok informacij (med odločevalci samimi in med odločevalci in
člani organizacije)
• Medorganizacijski pretok informacij znotraj istega sistema (med različnimi, lahko tudi
nepoznanimi organizacijami na področju zdravstva)
• Informacijski pretok od organizacij k javnostim, tako neposredno kot posredno prizadetim
• Informacijski pretok med različnimi sistemi organizacij (med zdravstvenimi, varstvenimi,
tehničnimi organizacijami)
• Povratni informacijski tok v vseh navedenih primerih
(Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 53-55).
Sodelovanje množičnih medijev je nujno potrebno, čeprav so v najbolj kritičnih trenutkih
lahko tudi v napoto. Poročevalci prihajajo na prizadeto območje, povzročajo zastoje, širijo
napačne informacije in govorice, izsiljujejo informacije, prisvajajo si njihovo zbiranje in
širjenje, kar vse moti poskuse nadziranja razmer (cv. Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 44), v
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nekaterih primerih celo selektivno poročajo. Kar je imelo v primeru plazu v Logu pod
Mangartom usodne posledice, saj dela informacije-da prepoved vračanja na ogroženo
območje še vedno velja- niso ponovili. Poudarjeno pa je bilo, da večje nevarnosti ni več.
Kljub vsemu, so mediji sestavni del načrtovanja in reševalnih operacij. Ponujajo mrežo za
predkrizno izobraževanje, so osnovni opozorilni sestav in lahko aktivirajo lokalni odziv na
nesrečo, med dogodkom in po njem dajejo obvestila in nasvete ter spodbujajo tolažbo (cv.
Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 44).
Polič (2006) zaključuje, da krizno komuniciranje ob nesreči ali drugem kriznem dogodku
predstavlja ključno točko upravljanja s krizo. Ostalih priprav in ukrepov sicer ne more
nadosmestiti, vendar brez ustreznega kriznega komuniciranja ostali ne morejo zaživeti in
ljudje lahko ostanejo prepuščeni sami sebi (Malešič, Hrvatin, Polič, 2006, 55).

3.6

Težave pri kriznem upravljanju in vodenju

Prezelj (2005b, 194) izpostavlja, da se pri kriznem upravljanju iz najrazličnejših razlogov
pojavlja cela vrsta težav, ki jih moramo upoštevati pri snovanju sodobnega nacionalnega
sistema kriznega upravljanja. Tako pri zbiranju podatkov in kriznim opozarjanjem prihaja
predvsem do težav v zvezi s preveliko ali premajhno količino zbranih informacij in
zanemarjanjem oziroma neupoštevanjem zgodnjih kriznih kazalcev. Nekatere težave izhajajo
iz same narave kriznih pojavov (kompleksnost, nepredvidljivost), druge iz same človekove narave,
saj smo ljudje tisti, ki odločamo o načinih kriznega upravljanja, tretje pa iz sistemske ureditve, ki
omogoča ali pa ne omogoča učinkovitega kriznega upravljanja. Vsaka izpostavljena težava ima
svojo obliko reševanja oziroma premoščanja .
V fazi kriznega načrtovanja prihaja do težav v zvezi z neustreznostjo načrtov, sindromom
vedno uspešnih vaj, ki ne opozarjajo na pomanjkljivosti, in omejenim interesom ustreznih
odločevalcev za sodelovanje na vajah kriznega upravljanja.
Pri fazi kriznega odločanja je opozorjeno na veliko število medorganizacijskih težav, med
katerimi imajo ključno mesto strateško izogibanje odgovornosti, vprašanje nejasne
odgovornosti, različne organizacijske kulture, vprašanje koordiniranja koordinatorjev,
medorganizacijsko tekmovanje in konflikt itd.
V fazi po-kriznega učenja pa pride do izraza predvsem težava selektivnega učenja (Prezeljb,
2005, 190).
3.7

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) kot pomoč pri vodenju in
upravljanju ob nesrečah

Tudi Svete v svojem članku (2006) opozarja na težave, ki jih informacijsko razvitim družbam
povzročata zasičenost s podatki in razdrobljenost informacijskih virov, predvsem z vidika
informacijsko-komunikacijskih rešitev in predstavi nekatere konkretne primere uporabnosti
informacijsko-komunikacijske tehnologije za preprečevanje oz. napovedovanje naravnih in
drugih nesreč in za zmanjševanje posledic oz. njihovo čim hitrejše odpravljanje.
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Medtem ko strokovna javnost razpravlja o družbeno-ekonomskih in geoznanstvenih vzrokih,
ki naj bi povzročili nesreče, in hkrati išče ukrepe za preprečitev in blažitev le teh, je
prepoznavanje in analiziranje groženj mnogo lažje, če imamo na razpolago čim več natančnih
podatkov iz različnih področij, ki so povezani v informacije, na podlagi katerih se lahko
odloča. To pa ne pomeni, da obilica podatkov istočasno zagotavlja točne napovedi nastanka in
obsega nesreč, saj se številni dejavniki dopolnjujejo, prepletajo in tvorijo kompleksen sistem,
ki ga tudi s poznavanjem velikega števila spremenljivk ne moremo do potankosti analizirati in
še manj podati točne in sigurne napovedi dogodka (npr. potresi).
Krizno upravljanje in vodenje v razvitem svetu (Evropi, Severni Ameriki, na Japonskem, v
Avstraliji) se ukvarja predvsem z vprašanjem, kako povezati informacijske sisteme velikega
števila javnih institucij, ki se vsaka na svojem področju ukvarja z naravnimi in drugimi
nesrečami. Zasičenost s podatki (angl. information overload) je tako postala pomembna
motnja tudi v sistemu zaščite in reševanja pred nesrečami, ki otežuje delovanje vseh bolj
kompleksnih sistemov. Tako je možnost deljenja vseh pomembnih informacij (ang.
information sharing), še posebej o čezmejnih nesrečah, zelo omejena. Še celo v tistih
primerih, ko je izmenjava podatkov načelno možna, različni podatkovni zapisi in servisi
ovirajo tako izmenjavo, težavo pa predstavljajo tudi različni strokovni pogledi na
problematiko nesreč. Zato je treba veliko “ročnega” dela, da se iz različnih zbirk podatkov
pridobijo informacije, na podlagi katerih je mogoče učinkovito podpreti proces odločanja
(Svete, 2006, 223), predvsem ko pride do izraza časovni element krize.
Evropska komisija se je na omenjene težave odzvala tako, da je v okviru 6.okvirnega
programa (FP6) konec leta 2004 začela s projektom »ORCHESTRA« (Open Architecture and
Spatial Data Infrastructure for Risk Management), s katerim naj bi presegli informacijskotehnične izzive. Bistveni izziv je zahteva Evropske komisije, da je ORCHESTRA
sinhronizirana z naslednjimi projekti, ki imajo osrednjo vlogo pri upravljanju z okoljem in
naravnimi nesrečami;
- INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the Community) je pobuda Evropske
unije za razvoj evropske infrastrukture prostorskih podatkov. Ker mora ORCHESTRA
upoštevati tudi geodetsko stroko, je moč pričakovati njen pomemben vpliv na mrežne storitve
INSPIRE.
- GMES (Global Monitoring for Environment and Security). GMES je obsežna pobuda
Evropske unije za uporabo zračnih in satelitskih slik pri globalnem okoljskem in siceršnjem
varnostnem nadzoru.
- OASIS (Open Advanced System for Improved Crisis Management) je združen projekt
Evropske unije za pripravo preglednega sistema kriznega upravljanja. V njem sodelujejo
podjetja in raziskovalne ustanove iz držav Evropske unije (Velika Britanija, Francija,
Nemčija, Italija, Portugalska, Češka in Švedska) ter Islandije, Norveške in Ruske federacije
(Svete, 2006, 223).
Več o primerih mednarodnega povezovanja s pomočjo programov, povezav in organizacij bo
govora v poglavju o zakonodaji.

3.8

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) kot pomoč pri napovedovanju in
opozarjanju
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Naravne in druge nesreče povzročajo po svetu vedno večja razdejanja. Ljudi je vedno več,
naseljujemo se manj primerna in bolj ogrožena območja, dostikrat v prepričanju, da nas
nesreča ne more doleteti (Natek, 2004).
Razvoj tehnike in metod, ki so v povezavi z razvojem satelitov, senzorjev in drugih sredstev
za zajemanje podatkov ter tehnologij shranjevanja, obdelave in prenosa podatkov, je
povzročil revolucijo na področju zaznave stvarnosti in že omogoča zelo natančne ocene
posledic nekaterih nesreč in napovedi morebitnih posledic.
Ta razvoj je omogočil povsem nove razsežnosti razvoja modeliranja in simulacij, v zadnjem
času pa je veliko pozornosti namenjene vzpostavitvi sistemov za zgodnje opozarjanje pred
različnimi oblikami naravnih nesreč (angl. Early Disaster Warning), kar je eden ključnih
pogojev za zmanjšanje človeških in materialnih izgub (Svete, 2006, 221).

3.8.1

Simuliranje z računalniški modeli za zanesljivejše napovedovanje poplav

Poplave so med tistimi naravnimi nesrečami, ki povzročajo največ materialne škode
posameznikom, gospodarstvu (tako neposredno kot posredno - zavarovalnicam) in državi.
Čeprav se je danes meteorologija zlasti s sateliti in modeliranjem izredno razvila in je mogoče
količino in disperzijo padavin z veliko verjetnostjo napovedati, je še vedno izredno težko
napovedati posledice v kulturnem oz. urbanem okolju. Zlasti mestna središča so za
napovedovanje poplav izredno zapletena, kajti težko je ugotoviti, kateri kanalski sistem je v
določenem trenutku preobremenjen (kar je bil tudi primer ob poplavah Labe v Dresdnu
avgusta 2002, ko je sistem odvodnavanja poplavljal na glavnem trgu). Zapletenost
računalniškega simuliranja poplav pa lahko razumemo šele takrat, ko se zavemo vseh
dejavnikov, ki na poplave vplivajo. Poleg topografije, vzdrževanja zgradb in nasipov, nagibov
streh moramo v simulacijah upoštevati tudi vrsto podlage (asfalt, gramoz, trava) ter vpliv
visokih robnikov, ki lahko spremenijo tok vode. Za računalniško simuliranje seveda velja
pravilo, čim natančnejše in raznovrstne podatke bomo uporabili, zanesljivejši bo rezultat, kar
pa ne pomeni, da rezultat predstavlja sigurno napoved nesreče (Svete, 2006, 221-222).
Razvoj računalniških simulacij in izdelava modelov za primere napovedovanj hudourniških
poplav je največji zalogaj, saj je potrebno pridobiti vstopne podatke z zelo veliko prostorsko
natančnostjo, meritve padavin morajo biti posredovane v »real time«, kar je kljub visoko
razvitim radarskim sistemov za mikro območja precej težavno, če že ne skoraj nemogoče.
Problemi pridejo do izraza, če bi želeli z veliko gotovostjo napovedati in oceniti obseg škode,
ki jih bodo povzročile naslednje hudourniške poplave v enem od slovenskih gričevij ali
hribovij. Slovenija bi morala poleg tehnologije (računalniške in programske opreme ter novih
modelov) kupiti »near real time« radarske posnetke. O gospodarnosti naročanja
visokoresolucijskih posnetkov je bilo že govora v prvem poglavju, zato naj tu le še poudarim,
da je poleg visoke cene, omejitveni delavnik tudi razgiban in poraščen teren. Napake, ki jih
sicer z raznimi tehnikami in s pomočjo parov slik istega območja ter oslonilnih točk lahko
delno odpravimo, so v razgibanem terenu še vedno velike (tudi do 50m). Čeprav je tako
simuliranje teoretično izvedljivo, pa je praktično neuporabno, saj je obstoj hudourniških
poplav neizogibno dejstvo, poplave nastopijo zelo hitro in edina možnost zmanjšanja
neposrednih posledic poplav je izogibanje ogroženim območjem.
Nemško podjetje Frauenhofer FIRST je za obvladovanje tveganj ob naravnih in antropogenih
nesrečah razvilo sistem ERAMAS, kjer internetna oz. mrežna (grid) platforma omogoča
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koordinirano uporabo razdeljenih računalniških zmogljivosti pri zbiranju in obdelovanju
podatkov. Tako je mogoče na podlagi trenutnih podatkov in preteklih izkušenj zelo hitro
izračunati in prikazati razvoj in učinke (posebej antropogenih) nesreč. Na drugi strani pa
sistem v najkrajšem času po nesreči omogoča določanje stopnje ogrožanja za prebivalstvo in
širjenje področij simulacij ob upoštevanju dodatnih dejavnikov, ki vplivajo na posledice
nesreč (Svete, 2006, 221). Ameriška FEMA uporablja za napovedovanje obsega prizadetega
območja ob antropogenih in industrijskih nesrečah modela Hysplit za lokalne vplive in
Cameo za izračun regionalnih vplivov.
(več o delovanju Hysplita in Cameo glej http://www.meted.ucar.edu/dispersion/cam_hys/)

3.9

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) kot pomoč pri odpravljanju
posledic nesreč

Po drugi strani je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije vsaj toliko pomembna
tudi za odpravo posledic teh nesreč. Zgovoren primer je potres, ki je 26. 12. 2004 povzročil
uničujoče cunamije v Indijskem oceanu. Zlasti pri sanaciji škode in zagotavljanju mednarodne
pomoči je imela uporaba IKT zelo pomembno vlogo, saj je spremenila zaznavo dejanske
fizične razsežnosti naravne katastrofe s sredstvi, kakor so digitalizirani video, digitalni
fotoaparati, satelitske komunikacije-internet in pošiljanje multimedijskih vsebin v svet,
simulacije širjenja cunamija. Uporaba IKT je namreč primerna za ustvarjanje t. i.
mobilizacijskega učinka, zelo pomembnega in potrebnega za izvajanje civilnodružbenih
pobud, med katerimi sta najpomembnejši humanitarna dejavnost in izvajanje pritiskov na
državne oblasti.
Tako je bila zagotovljena gotovo najboljša medijska pokritost naravne nesreče, pri čemer je
treba upoštevati tudi ogromno razsežnost in prizadeti prostor ter število žrtev. Na drugi strani
so bile mobilizacijskemu učinku naklonjene posebne okoliščine (najhujše posledice nesreče
so se zgodile zgodaj zjutraj, torej podnevi) in ogromno število tujih (predvsem zahodnih)
turistov, opremljenih z najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (digitalni
fotoaparati, mobilni in satelitski telefoni, kamere, prenosni računalniki z brezžično, celo
satelitsko, povezavo), ki so multimedijske vsebine poslali v svet skorajda v realnem času.
Brez tujih turistov bi bila medijska podoba nesreče bistveno spremenjena in bi gotovo
pritegnila manj pozornosti v državah, ki so imele tam svoje državljane in so tudi najbolj
aktivno sodelovale pri odpravi posledic nesreč. Nekatere med njimi (Nemčija) so na podlagi
teh izkušenj celo spremenile svoj sistem kriznega upravljanja, ki se nanaša na obvladovanje
posledic tovrstnih katastrof (Svete, 2006, 221-222).
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4

ZAKONODAJA IN MEDNARODNI PROGRAMI

V poglavju o zakonodaji sem se omejila na programe, zakone in načrte, ki posegajo na
področje varstva pred nesrečami in izpostavila predvsem njihovo mednarodno komponento in
komponento preventive. Pregledala sem vse slovenske državne načrte ob nesrečah in nekaj
nemških deželnih načrtov za ravnanje ob poplavah. V poglavju se nanašam na zbornik
Nesreče in varstvo pred njimi, kjer je Ušeničnik obširno obdelal Sistem varstva pred
nesrečami in njegovo zakonodajno podlago ter na članek Komaca in Zorna, ki sta v svojem
članku Geomorfološke nesreče in trajnostni razvoj opozorila na pomembnost preventivnih
ukrepov in njihovo prisotnost v zakonodajnih dokumentih; Ušeničnik, 2002, 462-562;
Komac, Zorn, 2005b, 87-97.

4.1

Zakonodaja v Sloveniji

V Sloveniji so se po letu 1991 na področju varstva pred nesrečami zgodile pomembne spremembe. Sprejeta je bila nova zakonodaja, ki je varstvo pred nesrečami povezala v
organizacijsko in funkcionalno celoto, v podsistem nacionalne varnosti Republike Slovenije.
Nova zakonodaja je zahtevala spremembe na področju opazovanja, obveščanja in javnega
alarmiranja, operativnih govornih in podatkovnih zvez, organiziranja sil za zaščito, reševanje
in pomoč, izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred nesrečami ter na drugih področjih. Z
novo zakonodajo so bile jasneje razmejene pristojnosti med državo in občinami. Občine so po
sedanji ureditvi primarno odgovorne za varstvo pred nesrečami na svojem območju
(Ušeničnik, 2002, 462).
Slovenija je bila v tem času zelo dejavna tudi na področju mednarodnih odnosov. Takoj po
osamosvojitvi se je odprla v svet in stopila na pot enakopravnega sodelovanja z drugimi
članicami mednarodne skupnosti in z mednarodnimi organizacijami. S sosednjimi in drugimi
državami v regiji je pogodbeno uredila medsebojno pomoč in sodelovanje na področju varstva
pred nesrečami ter ustvarila najnujnejše kadrovske in materialne možnosti za sodelovanje v
mednarodnih humanitarnih akcijah (Ušeničnik, 2002, 462).
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega celoto ukrepov, dejavnosti in
postopkov za varstvo pred nesrečami ter izvajalce, ki se s tem ukvarjajo. Pravni temelj
SNVRS (Sistem nacionalne varnosti RS) predstavljajo ustava, zakoni in drugi predpisi,
sklenjene mednarodne pogodbe ter splošno veljavna načela mednarodnega prava (Ušeničnik,
2002, 466).
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Na spodnji sliki so predstavljeni trije deli SNVRS (slika 10), kjer enega izmed delov
predstavlja tudi sistem varstva pred nesrečami. Sistem je sestavljen iz treh delov, imenovanih
stebri:
• Steber 1 - Obrambni sistem
• Steber 2 - Sistem zaščite in reševanja (kamor sodi tudi zaščita pred nesrečami)
• Steber 3 - Varnostni sistem

Slika 10: Sistem nacionalne varnosti Republike Slovenije (SNVRS)
(prirejeno po Ušeničnik, 2002, 466)
Glavni cilj varstva pred nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma
zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic (Ušeničnik, 2002, 482).
Temeljne naloge sistema varstva pred nesrečami so:
• proučevanje nevarnosti in nesreč,
• izvajanje preventivnih ukrepov,
• zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje,
• zaščita, reševanje in pomoč ter
• odpravljanje posledic in obnova (Ušeničnik, 2002, 482).
Po obrambni strategiji RS se lahko enote Slovenske vojske le izjemoma uporabijo v izrednem
stanju (ogrožanje ustavne ureditve RS), seveda v skladu z zakonom in odločitvami Državnega
zbora. Ob velikih nesrečah pa se lahko s silami in sredstvi oboroženih sil neposredno podpira
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Slovenska vojska lahko sodeluje pri
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči glede na njeno usposobljenost in opremljenost.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč pa se po mednarodnem vojnem in humanitarnem pravu ne
smejo uporabljati v vojaške namene (Ušeničnik, 2002, 466). V analizi krize Poplave 1998 v
Sloveniji (Krizno…, 2004) je izpostavljeno, da je bila želja javnosti, da bi vojska nemudoma
priskočila na pomoč, vendar lahko vojska sodeluje le na podlagi odobrene prošnje s strani
lokalnih akterjev, ko le ti ne morejo sami ustrezno urediti razmer.
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Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (program) določa vire
ogrožanja ter strateške cilje in naloge pri preprečevanju nesreč, razvoju sistema in krepitvi
pripravljenosti, zaščiti in reševanju ter odpravljanju posledic nesreč.
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (2002) določa preventivne
ukrepe po vrstah nesreč. Opisuje prostorske, urbanistične, gradbene ter druge tehnične ukrepe,
ki prispevajo k večji varnosti in jih je treba upoštevati pri projektiranju in gradnji objektov. Za
spremembo rabe prostora, gradnjo objektov in druge posege na ogroženih območjih je npr.
potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje. Določa izdelavo katastra, strategijo in
program varstva pred zemeljskimi plazovi ter program protierozijskih del, preprečevanja
erozije in sanacije erozijskih žarišč za vsako večje erozijsko območje. Predvideva tudi
zvišanje stopnje premoženjske zavarovanosti oseb, kar bi zmanjšalo vlogo države pri
odpravljanju posledic naravnih nesreč in okrepilo pomen zavarovalnic.
Program v okviru dolgoročnih nacionalnih interesov upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki
izhajajo iz sprejetih mednarodnih konvencij in sporazumov, upošteva načela in usmeritve
Agende 21 s srečanja na vrhu v Riu ter temeljne cilje in usmeritve Strategije Združenih
narodov za varnejši svet v 21. stoletju, ki se nanašajo na zmanjševanje tveganja in nesreč ter
zmanjševanje človeških žrtev, materialne škode in motenj v družbenih sistemih, ki jih
povzročajo naravne nesreče. Program je usklajen z akcijskim programom Sveta EU o civilni
zaščiti, ki spodbuja medsebojno sodelovanje držav članic pri varstvu in zaščiti prebivalstva,
premoženja in okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Program sledi temeljnemu cilju varstva
pred nesrečami, ki je zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice,
da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno.
Program združuje vse dejavnosti, ki so pomembne za varstvo pred nesrečami, prednost pa
daje preventivi, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva. Tako
zastavljen program ne zadeva le pristojnih državnih in občinskih organov, temveč vsakogar,
ki ga nesreče ogrožajo in ki lahko kakor koli prispeva k boljšemu varstvu pred nevarnostmi in
nesrečami (Ušeničnik, 2002, 466, 467).
Doktrina zaščite, reševanja in pomoči je dokument, s katerim se na podlagi enotnih načel in
stališč strokovno in operativno usmerjata organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednem in vojnem stanju. Doktrina se opira na
znanstvena spoznanja in izkušnje iz preteklih nesreč, upošteva sodobne usmeritve v
primerljivih državah kot tudi globalne procese v mednarodnem varnostnem okolju. Doktrino
zaščite, reševanja in pomoči sestavljajo splošna doktrina in posebne doktrine za posamezne
oblike zaščite in reševanja ob nesrečah (Ušeničnik, 2002, 467).
Nacionalno zakonodajo na področju varstva pred nesrečami sestavljajo Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (zakon ...,1994) kot sistemski zakon, posebni in področni
zakoni ter na njihovi podlagi izdani predpisi.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (1994) ureja temeljna načela varstva,
dolžnosti in pravice državljanov, pristojnosti države in občin ter naloge drugih pravnih in
fizičnih oseb, programiranje in načrtovanje, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, zaščitne
ukrepe, osebno in vzajemno zaščito, sile za zaščito, reševanje in pomoč, upravno
organiziranost in naloge uprave, izobraževanje in usposabljanje, materialne in finančne vire,
nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov ter nekatera druga vprašanja. Določa tudi
načine izdelave ocen ogroženosti, ki so podlaga za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči
ob naravnih in drugih nesrečah. Za državne ocene ogroženosti je pristojna Uprava Republike
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Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z drugimi ministrstvi, občine pa poskrbijo za
ocene ogroženosti na ravni občin (Ušeničnik, 2002, 467; Komac, Zorn, 2005b, 89).
Danes je po Državnem razvojnem programu 2001-2006 (2001) zaščita pred naravnimi
nesrečami ena od prednostnih razvojnih nalog za krepitev skladnega regionalnega razvoja.
Posebej poudarja potrebo po evidentiranju zemeljskih plazov, ki že poteka. Digitalna baza
zemeljskih plazov (Fajfar in ostali 2005) je nadgradnja baze iz devetdesetih let 20. stoletja
(Ribičič in ostali 1994) in ne bo javno dostopna, čeprav gre za podatke javnega značaja.
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) je med cilji, povezanimi z zmanjševanjem
ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, navedeno, naj se z ustreznim načrtovanjem
zagotavljata racionalna raba prostora in varnost prebivalstva, naj se prostorski razvoj usmerja
zunaj ogroženih območij in naj se izboljša zaščita pred posledicami nesreč. Prihodnji
prostorski razvoj na ogroženih območjih naj se prilagaja stopnji ogroženosti, v obstoječih
ogroženih naseljih pa naj se z ustreznimi rešitvami urejanja prostora zmanjša posledice
morebitnih prihodnjih dogodkov.
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (2005) je strateški dokument, katerega cilj
je izboljšanje okolja in kakovosti življenja. Ugotavlja, da so gradbeni ukrepi še vedno
potrebni, saj je človek predvsem s poselitvijo močno posegel v okolje. Z njimi se le ohranja
umetno spremenjene razmere. Med negradbenimi ukrepi pa je izpostavljena prilagojenost
poselitve poplavam in zemeljskim plazovom.
Zakon o vodah (2002) opredeljuje območja, ogrožena zaradi zemeljskih plazov, določa možne
posege glede na stopnjo ogroženosti. Obseg ogroženega območja določi vlada, metodologijo
za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti
predpišeta ministra za okolje in prostor ter obrambo.
Po zakonu o urejanju prostora (2002) je temeljni cilj urejanja prostora vzdržen prostorski
razvoj, ki omogoča tudi varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gradnje objektov zunaj
poselitvenih območij so dovoljene le, če služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Na to določbo se navezuje Strategija prostorskega razvoja Slovenije.
Pomen naravnih nesreč za celovito urejanje prostora omenjajo tudi regionalni razvojni
programi (RRP). Opredelijo potrebne ukrepe za razvoj regije na različnih področjih, omenjajo
zemeljske plazove ali celo naštevajo ogrožena območja. Ker so podlaga za pridobivanje
državnih sredstev, so nekakšen spisek želja, ki naj bi jih država financirala. Njihovo
uresničevanje poteka po projektih, kar pomeni, da se ne izvajajo v celoti (Komac, Zorn,
2005b, 89).
S podpisom Alpske konvencije (1991) se je Slovenija zavezala, da bo posegala po primernih
ukrepih tudi na področju prostorskega načrtovanja s ciljem zagotoviti kakovosten in usklajen
razvoj prostora, ki vključuje tudi nevarnosti naravnih procesov. Tako izvedbeni protokol
Alpske konvencije (Prostorsko planiranje 1994) med utemeljenimi cilji rabe prostora navaja
tudi usklajevanje z ekološkimi zahtevami in upoštevanje naravnih ovir.
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4.1.1

Operativno načrtovanje za potrebe nesreč v Sloveniji

Na področju varstva pred nesrečami razlikujemo razvojno in tako imenovano operativno
načrtovanje. Kot izhodišča za načrtovanje se upoštevajo: nevarnosti ter stopnja in vrsta
ogroženosti, tehnične in tehnološke možnosti preventive ter zaščite in reševanja, izkušnje iz
nesreč v preteklosti, stanje pripravljenosti na nesreče ter naravne in druge danosti.
Temeljna dokumenta razvojnega načrtovanja na ravni države sta (srednjeročni) nacionalni
program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Temeljni dokumenti operativnega načrtovanja so načrti zaščite in reševanja ob nesrečah. S temi
načrti se zagotavlja organizirano in usklajeno delovanje vseh delov sistema varstva pred
nesrečami. Izdelajo se na podlagi ocen ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, s katerimi
se ugotovijo viri nevarnosti oziroma ogrožanja, možni vzroki nesreče, verjetnost nesreče,
stopnja ogroženosti in možen obseg nesreče, ogroženci (ljudje, živali, premoženje, kulturna
dediščina in okolje) ter razpoložljive sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.
Načrti zaščite in reševanja se izdelajo za vsako vrsto nesreče posebej. Izdelati jih morajo
državni organi, občine ter tiste gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem
procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene
derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnost oziroma upravljajo sredstva za delo in
velike infrastrukturne sisteme, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreče (Ušeničnik, 2002,
473).
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je tudi skrbnik državnih načrtov zaščite in
reševanja. Uprava ima svoje izpostave v 13 regijah, ki so oblikovane glede na geografske in
druge značilnosti. Izpostave izdelujejo regijske načrte zaščite in reševanja, organizirajo sile za
zaščito, reševanje in pomoč, ki so namenjene zaščiti in reševanju na območju regije, ter skrbijo za usklajenost priprav in delovanja občin na tem področju. V sestavi Uprave delujejo tudi
regijski centri za obveščanje (ReCO) (Ušeničnik, 2002, 493).
Spodnja slika (slika 11) prikazuje karto 13 izpostav URSZR z vsemi regionalnimi centri za
obveščanje (ReCO).
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Slika 11: 13 izpostav URSZR s pripadajočimi ReCo
(http://www.stat.si/katalogrds/podstrani/karte/karta20c.jpg)
4.1.2 Informacijski sistem o nesrečah URSZR
SPIN (Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah) je informacijski sistem o nesrečah
URSZR in obsega opazovanje nesreč in izrednih dogodkov ter zbiranje, obdelavo in uporabo
podatkov pomembnih za varstvo pred nesrečami. Opazovanje nevarnosti in izrednih
dogodkov se izvaja s pridobivanjem podatkov tako od organiziranih kot tudi od naključnih
opazovalcev ter z mednarodno izmenjavo podatkov.

Slika 12: Informacijski sistem URSZR o nesrečah in intervencijah SPIN
(http://spin.sos112.si/Pregled/GraficniPrikaz/default_neprijav.aspx)
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S temi opazovanji se zbirajo podatki o spreminjanju :
• meteoroloških,
• hidroloških,
• seizmoloških,
• radioloških,
• ekoloških,
• zdravstvenih in drugih razmer,
• stanju, motnjah, omejitvah in drugih izrednih dogodkih v prometu (cestnem, železniškem,
zračnem in pomorskem),
• dogajanjih v zračnem prostoru,
• motnjah, omejitvah in prekinitvah oskrbe s pitno vodo, energijo, javnih telekomunikacijah
in drugih infrastrukturnih sistemih,
• varnostih in nesrečah ter o drugih dogodkih, pomembnih za varstvo pred nesrečami,
• škodi, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
• reševalnih intervencijah ter
• metodah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč (Ušeničnik, 2002, 496).

Direkten vpogled je možen preko interneta, obsežen geografski informacijski sistem, ki
vključuje tudi informacije o najbližji gasilski enoti in drugih skupinah za zaščito in reševanje
pa je zaenkrat dostopen le na intranetu URSZR v obliki GIS UJME.

Slika 13: Iskanje lokacije nesreče z GIS UJME
(Kotnik, 2003, 45)
Podatke zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo regijski centri in državni center za
obveščanje. Podatki trajnejše vrednosti se uredijo v trajne zbirke podatkov. Prostorsko
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opredeljeni podatki pa se uredijo in posredujejo v okviru geografskega informacijskega
sistema. Na območju Slovenije deluje 13 regijskih centrov in Center za obveščanje RS.
Zagotoviti je treba še popolnejšo izmenjavo podatkov o opazovanjih ter podatkov o
nevarnostih in nesrečah med organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z varstvom pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter razvijati in dopolnjevati sisteme za namensko opazovanje.
Slovenija ima na nivoju države pripravljene naslednje načrte za ravnanje ob nesrečah (Državni
načrti za ravnanje ob nesrečah):
• Nesreča na morju
• Množični pojav kužnih bolezni pri živalih
• Potres
• Poplava
• Jedrska nesreča
• Letalska nesreča
• Železniška nesreča
• Veliki požari v naravi
• Terorizem
Na obratnem nivoju oziroma nivoju podjetij, lokalnem-občinskem in regionalnem nivoju pa
se poleg zgoraj navedenih izdelujejo še načrti ob nesrečah za primer nesreče z nevarno
snovjo, nesreče v predorih in nesreč ob zemeljskih in snežnih plazovih.
Državni načrt zaščite in reševanja (ob poplavah) se aktivira, ko pride do katastrofalnih
poplav* na kateremkoli vodotoku v RS. Odločitev o uporabi državnega načrta sprejme
poveljnik CZ RS (Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, 2005, 25).
Ob pregledovanju posameznih državnih načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah sem iskala
vpetost daljinskih metod v kateremkoli delu načrta. Prav noben načrt direktno ne navaja
metod daljinskega zaznavanja, zato sem se predvsem osredotočila na določila o mednarodnem
sodelovanju in oblikah mednarodne pomoči, pod katerimi lahko razumemo tudi aktivacije
programov za pridobivanje daljinsko zaznanih podatkov ob primeru nesreč.
V vseh devetih državnih načrtih je zapisana enaka mednarodna klavzula, ki se glasi:
»Za mednarodno pomoč lahko zaprosi Vlada RS ali poveljnik CZ RS, če z meddržavnim
sporazumom ni drugače določeno. Prošnje se pošljejo sosednjim in drugim državam ter
mednarodnim organizacijam skladno z mednarodnimi sporazumi. Mednarodno pomoč
usklajuje URSZR.« (Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, 2005, 48).
Mednarodna pomoč se glede na različne vrst nesreč razlikuje in ob primeru poplav
predvideva naslednje oblike mednarodne pomoči:
• storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb (kamor bi sama poskušala uvrstiti tudi
storitve daljinskega zaznavanja oziroma pridobivanje satelitskih posnetkov za potrebe
kriznega vodenja in upravljanja)
• zaščitno in reševalno opremo,
*
•
•
•

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah loči glede na povratno dobo nastopa visokih voda tri poplavne linije:
poplavne linije s povratno dobo nastopa do 5 let - pogoste poplave,
poplavne linije s povratnimi dobami od 10 do 20 let - 10- do 20- letne poplave in
poplavne linije s povratno dobo 100 in več let - katastrofalne poplave (Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, 2005, 13-14).
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• materialno pomoč (živila, pitno vodo, obleko, obutev, zdravila, zabojnike, prikolice in druga
sredstva, ki so namenjena brezplačni razdelitvi ogroženemu prebivalstvu kot pomoč za
lajšanje posledic nesreče, krma za živino) in
• uporabo letališč, prometnih sredstev in drugih možnosti na ozemlju in v zračnem prostoru
druge države v okviru zagotavljanja mednarodne pomoči.
4.2

Zakonodaja v Nemčiji

V tem podpoglavju na kratko predstavim sistem zaščite in reševanja v ZRN, kjer je zaradi
izkušenj ob poplavah ob Labi leta 2002 prišlo do premikov v zvezni zakonodaji na področju
zaščite ob nesrečah. Ob pregledu deželnih zakonov in načrtov ravno tako kot v primeru
Slovenije nisem našla metod daljinskega zaznavanja.
Zvezna republika Nemčija ima federalno ureditev s 16 zveznimi deželami. Tako so
pristojnosti na področju zaščite in reševanja razdeljene med zvezno oblastjo in deželami in
zato govorimo o decentraliziranem sistemu civilne obrambe in hkrati sistema za zaščito in
reševanje.
Kot značilen primer lahko navedemo zaščito ob nesrečah (nemško Katastrophenschutz).
Posebno področje, ki ga sicer v Nemčiji obravnavajo znotraj civilne zaščite, se je do zadnje
reforme nanašalo predvsem na mirnodobne dejavnosti, povezane z naravnimi in drugimi
nesrečami. Tako kot za vse preostale naloge, ki niso izrecno izpostavljene v ustavi, so tudi za
zaščito ob nesrečah odgovorne posamezne zvezne dežele, ki nato po načelu
decentraliziranosti prenašajo naloge na okrožne, mestne ter občinske oblasti. Tako velika
diskrecija (neomejena odločevalska pravica) posameznih dežel pri opredeljevanju nesreč ter
oblikovanju ustreznih mehanizmov za zaščito prebivalstva, ki seveda nujno vodi v neenotnost
sistema, pa je posledica predvsem zgodovinskih, pa tudi geografskih in upravnih značilnosti
zveznih dežel (Svete, 2005, 267).
Kljub temu, da so pristojnosti za delovanje ob nesrečah v pristojnosti zveznih dežel, se je ob
obsežnih poplavah ob Labi 2002 pokazalo, da je potrebno to področje urediti tudi na ravni
celotne države. Tako je ZRN začela sprejemati na področju poplav novo zvezno zakonodajo,
ki pokriva alarmiranje in obveščanje za območje celotne Nemčije. Prvi zvezni zakon za
področje Varstva pred poplavami je bil sprejet leta 2005 in sledili naj bi mu v kratkem še
drugi posebni zakoni s področja nesreč, ki lahko prizadenejo več dežel hkrati
(http://www.bmu.de/gewaesserschutz/hochwasserschutz/doc/36668.php).
Med najpomembnejšimi ukrepi deželnih povezovanj je potrebno omeniti ustanovitev
Akademije za krizno upravljanje, krizno načrtovanje ter civilno zaščito (Akademie für
Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz - AKNZ), odgovorno za izobraževanje
osebja, ki se ukvarja s civilno obrambo, ter z izobraževanjem vodstvenega kadra za zaščito
pred katastrofami kot najpomembnejšo mirnodobno nalogo civilne zaščite
(http://www.bbk.bund.de)
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4.3

Mednarodno sodelovanje

Slovenija je do sedaj sklenila dvostranske sporazume o sodelovanju na področju varstva pred
nesrečami z Albanijo, Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško, Slovaško, z Italijo, Rusko
federacijo,Češko republiko, Poljsko, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo,
ZDA, Švico, Švedsko in Dansko. Podpisala in ratificirala je tudi večstranski sporazum držav
Srednjeevropske pobude o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi
naravnih in tehnoloških katastrof (http://www.sos112.si/slo/msez_page.php?src=ms6.htm,
citirano 10.03.2007)
Z omenjenimi sporazumi želijo podpisnice pospešiti in omogočiti predvsem:
• identifikacijo virov nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter območij, ki jih nesreče
ogrožajo;
• sodelovanje pri opazovanju, predvidevanju in napovedovanju nevarnosti oziroma nesreč;
• izboljšanje medsebojnega obveščanja o nevarnostih oziroma nesrečah ter njihovih
posledicah;
• sodelovanje pri načrtovanju ukrepov za preprečitev nesreč oziroma ublažitev njihovih
posledic ter
• medsebojno pomoč pri zaščiti in reševanju ob nesrečah (Ušeničnik, 2002, 479).

4.3.1

Mednarodno sodelovanje v okviru OZN

V svetovnem merilu ima na področju varstva pred nesrečami ključno vlogo OZN. Ena njenih
najpomembnejših akcij v zadnjem desetletju je bila akcija Desetletje zmanjševanja posledic
naravnih nesreč (IDNDR - International Decade for Natural Disaster Reduction). Zaradi
povečevanja števila naravnih nesreč in njihovih posledic, še posebej v državah v razvoju, je
Generalna skupščina OZN s posebno resolucijo ZN 44/236 decembra 1989 razglasila desetletje
1990-2000 za Desetletje zmanjševanja posledic naravnih nesreč. ( Resolucija 44/236 je
dosegljiva na tem naslovu:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/549/95/IMG/NR054995.pdf?OpenEl
ement).
Znanstveni in tehnični komite, ki je na čelu akcije, je določil namen, cilje in strategijo te
akcije, odločal pa je tudi o mednarodnih projektih, ki so potekali v okviru akcije. Cilji akcije objavljeni so v t. i. newyorški deklaraciji, se nanašajo na izboljšanje možnosti vsake držav, da:
• omili posledice naravnih nesreč,
• zagotavljanje dostopnosti znanstvenih in tehničnih dosežkov s področja varstva pred
nesrečami vsem državam,
• seznanjanje strokovne in širše javnosti z najnovejšimi spoznanji znanstvenikov in
strokovnjakov z nevarnostmi in ogroženostjo zaradi naravnih nesreč ter možno preventivo,
• izobraževanje in usposabljanje za presojanje ogroženosti,
• napovedovanje nesreč ter preventivno ukrepanje,
• programe tehnične pomoči,
• pretok znanja in
• tehnologij
• ter drugo.
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OZN je po svetovni konferenci o zmanjševanju posledic nesreč, ki je bila 1. 1994 v Jokohami
(Japonska), julija 1999 objavila dokument Strategija za varnejši svet v 21. stoletju:
zmanjšanje tveganj in nesreč (Strategy for a Safer World in the 21st Century: Disaster and Risk
Reduction), ki vsebuje zelo konkretne cilje in naloge za zmanjševanje tveganj in nesreč
(Strategija ..., 2001). Strategijo naj bi skrbno spremljala celotna mednarodna skupnost,
sodelujoče strani pa naj bi po petih letih njenega izvajanja pregledale napredek in dosežke.
Tako naj bi se akcija Desetletje zmanjševanja števila naravnih nesreč nadaljevala tudi po letu
2000.
Slovenija se je tej akciji pridružila marca 1994. Vlada RS je za nacionalnega koordinatorja pri
uresničevanju varstva pred naravnimi nesrečami v desetletju 1990-2000 določila takratno
Republiško upravo za zaščito in reševanje. Napredek in dosežki pri zmanjševanju tveganj in
nesreč v času akcije so dokaj celovito predstavljeni tudi v publikaciji Nesreče (Ušeničnik,
2002, 481).
Urad OZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (UN OCHA-United Nations Office for
the Coordination of Humanitarian Affairs) je v sodelovanju z zvezo NATO 15. in 16. junija
2000 pripravil še eno pomembno mednarodno srečanje, katerega cilj je bil izboljšati
pripravljenost na nesreče v evropskih državah, še posebej v novonastalih državah v regiji,
z imenom Fribourški forum : (Ušeničnik, 2000/2001). Udeležilo se ga je 52 državnih
delegacij ter delegacij nevladnih in mednarodnih organizacij (Ušeničnik, 2002, 482).

4.3.1.1 Mednarodno sodelovanje v okviru UNOSAT-a
V okviru OZN je bila leta 2001 s podporo Evropske vesoljske agencije, (The European Space
Agency-ESA), Francoske nacionalne vesoljske agencije (CNES), Evropske organizacije za
atomsko fiziko (CERN), Francoskega ministrstva za zunanje zadeve in Norveškega
ministrstva za zunanje zadeve ustanovljena organizacija UNOSAT-Satellite Imagery for all.
Konzorcij je aktiven pri vodenju kompleksnih, večpartnerskih povezav pri mednarodnih
projektih, ima poglobljeno razumevanje aktivnosti različnih držav do strokovnega pristopa
preko defininiranja, vzpostavitve in izvajanja strokovnega dela na področju izdelave
programskih produktov in storitev.
Partnerji UNOSAT-a so:
• UNITAR (specializirana agencija ZN, ki deluje v smislu prepoznavanja in vzpostavljanja
ter vodenja inovativnih načinov izobraževanja ter nadgradnje znanj in spoznavanj),
• UNOPS (agencija ZN, ki je zadolžena za oskrbo in vodenje projektov povsod, kjer
Združeni narodi izvajajo svoje mandatne naloge) in
• CERN skrbi za infrastrukturno podporo (http://unosat.web.cern.ch/unosat/, citirano
2.2.2007)
UNOSAT-u se priključuje tudi zveza mednarodnih in evropskih organizacij, povezanih s
humanitarnimi skupnostmi RESPOND, katere glavna naloga je
izboljšanje dostopa do satelitskih zbirk,
slik in geografskih
informacij (http://www.respond-int.org/Respond/index.html).
V povezavi z UNOSAT-om deluje tudi GMOSS-Globalno opazovanje za varnost in stabilnost
(Global Monitoring for Security and Stability). GMOSS je telo, izpopolnjeno in osredotočeno
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tako na celostne raziskave evropske civilne varnosti kakor tudi na krepitev in dotok znanja,
potrebnega za razvoj in uporabo vseh virov satelitskega nadzora zemeljske oble. GMOSS je
program znotraj GNES-a (Global Network for Environment and Stability), ki je bil
ustanovljen na pobudo EU in ESE v okviru 6. okvirnega programa. UNOSAT sodeluje z
dobaviteljem posnetkov satelitov Spot (podjetje SISA) in drugimi ponudniki komercialnih
storitev s področja programske opreme in izvajanja samih analiz in interpretacij daljinsko
pridobljenih podatkov (Digitech Intl -DGT, GAMMA Remote Sensing-GRS in INTA Space
Turk) (http://gmoss.jrc.it/index.asp?page=centrale, citirano 02.02.2007).
Med partnerje sodi tudi Mednarodni program ”Vesolje in velike nesreče”, preko katerega
UNOSAT največkrat pomaga, ravno zaradi pravočasnega in brezplačnega posredovanja
satelitskih posnetkov v času naravnih ali antropogenih nesreč. Posnetki služijo UNOSATovemu programu v smislu arhiviranja in posredovanja posnetkov UN Disaster Assessment
Coordination (DAC) (Koordinacija za ugotavljanje nesreč v okviru Združenih narodov)
(http://unosat.web.cern.ch/unosat/).

4.3.2

Mednarodno sodelovanje v okviru EU

V okviru 6. okvirnega programa (FP6) je EU ob podpori ESE leta 1998 ustanovila nov
program GMES-Global Monitoring for Environment and Stability. GMES je tudi glavni
evropski predstavnik, ki deluje v okviru GEOSS-a (Global Earth Observation System of
Systems), leta 2005 v Bruslju ustanovljenega
naslednika GEO (Group on Earth
Observations) (http://www.gmes.info/163.0.html).
4.3.2.1 Pobuda GMES
GMES je evropska pobuda za implementacijo informacijskih storitev, ki se ukvarjajo z
okoljem in varnostjo. GMES se bo dograjeval postopoma: začne se s preizkusno fazo, v kateri
želijo do leta 2008 zagotoviti dostopnost prvih operativnih GMES storitev, tej pa naj bi
sledilo razvijanje razširjenih storitev, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov
(http://www.gmes.info/, citirano 02.02.2007).
Storitve, ki jih bo ponujal GMES, lahko razdelimo v tri večje kategorije:
•

Kartiranje: vključno s topografijo cestnih kart, rabo tal, žetev, opazovanje gozdov,
mineralnih in vodnih virov, ki prispevajo h kratko- in dolgoročnemu upravljanju območij
in naravnih virov. Ta storitev običajno zahteva izčrpno pokritje zemeljskega površja,
arhiviranje in redno posodabljanje podatkov.

•

Podpora organizacijam za zaščito in reševanje pri kriznem vodenju in upravljanju. Ta
storitev se koncentrira na pripravo najaktualnejših podatkov pred oziroma med samim
ukrepanjem (angl. real time data).

•

Napovedovanje: Ta storitev bo zagotavljala sistematično posredovanje podatkov o
spreminjanju morskih con, kvalitete zraka ali uspešnosti žetve in s tem omogočala
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napovedovanje kratko-, srednje- in dolgoročnih pojavov, vključno z njihovim
modeliranjem in razvojem.

V okviru GMES-a so bili ustanovljeni naslednji programi in mreže delovanja:
EU podprti integrirani projekti, ki se ukvarjajo z razvijanjem predoperativnih GMES-storitev:
• GEOLAND (Project on Land Cover and Vegetation)
• MERSEA (Marine Environment and Security for the European Area)
• PREVIEW (PREVention, Information and Early Warning pre-operational services to
support the management of risks)
• GEMS (Global and Regional Earth-System Monitoring using Satellite and In-Situ Data)
• LIMES (Land and Sea Integrated Monitoring for Environment and Security)
ESA podprti integrirani projekti, ki so elementi GMES-ovih storitev:
• FOREST (Forest area and land use change mapping)
• LAND (GSE Land Information Service)
• TERRAFIRMA (Pan European Ground Motion Hazard Information Service)
• Risk-EOS (Earth Observation based Services for flood and fire risks management)
• RESPOND (Humanitarian Global Mapping Services)
• GMFS (Global Monitoring for Food Security)
• MARCOAST (Marine & Coastal Environment Information Services)
• Polar View
• MARISS (Maritime Security Services)
• PROMOTE (PROtocol MOniToring for the GMES Service Element)
V sklopu GMES-a so ustanovili podporni podsistem za potrebe varnostnih politik
• GMOSS: Global Monitoring for Stability and Security
Drugi projekti in podpora GMES-ovim dejavnostim
• OASIS (Open Advanced System for crisIS management)
• ORCHESTRA (Open Architecture and Spatial Data Infrastructure for Risk Management)
• WIN (Wide Information Network For Risk Managment Integrated Project)
• ASTRO+ (Advanced Space Technologies to Support Security Operations)
(http://www.gmes.info/163.0.html)*.

4.3.3

Mednarodno sodelovanje v okviru programa “Vesolje in velike nesreče”

The International Charter Space and Major Disasters
(http://www.disasterscharter.org/activate_e.html)
Za učinkovito uporabo satelitske tehnologije v primeru naravnih nesreč so
pomembnejše vesoljske agencije ustanovile program Vesolje in velike nesreče
(Space and Major Disasters Charter). Njegovi pobudnici sta bili leta 2000 Evropska vesoljska
agencija (European Space Agency, ESA) in francoski Centre National d'Études Spatiales
*

Za podrobnosti o posameznih programih glej povezave na www.gmes.info
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(CNES), kasneje pa so se jima pridružile še Canadian Space Agency (CSA), National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA), Indian Space Research Organization (ISRO),
Argentine Space Agency (CONAE), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) in United
States Geological Survey (USGS).
Namen programa je ustvariti poenoten sistem podatkov, pridobljenih iz vesolja, ter jih kar
najhitreje ponuditi tistim uporabnikom, ki so jih prizadele naravne ali antropogene nesreče.
Vsi partnerji programa so se obvezali k sodelovanju in podpori pri brezplačnem pridobivanju
in posredovanju daljinskih podatkov in izvedenih izdelkov ter tako pomagajo ublažiti
posledice katastrof za življenje in imetje ljudi.
Program predstavlja poenoten sistem zajema in distribucije podatkov satelitskega daljinskega
zaznavanja ob nesrečah z naravnim ali človeškim vzrokom. Formalno je bil program
vzpostavljen s 1. novembrom 2000 in je do danes opazoval že več kot sto katastrofalnih
dogodkov, kot so poplave, požari, plazovi, potresi, hurikani, cunami, razlitje nafte ...
Opazovanje plazu v Logu pod Mangartom predstavlja prvo študijo nasploh, ki je bila
izvedena v okviru programa.

4.3.3.1 Aktiviranje programa
Spodnja slika opisuje zaporedje dogodkov, ki se sproži ob aktiviranju programa. Zgoraj levo
v sličici se začne postopek s klicem pooblaščenega uporabnika, ki mu sledi kratek opis
posameznih korakov.

Slika 14: Zaporedje dogodkov pri aktivaciji programa
(http://www.disasterscharter.org/activate_e.html)

Pooblaščeni uporabniki (Authorized Users -AU)
• So pooblaščeni za prošnje naslovljene na vodstvo programa
• Prepozna se jih kot pridružene članice programa
• Imajo svojo lastno pristopno (ODO) telefonsko številko
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•

So uradni predstavniki civilne zaščite, reševalcev, obrambnih in zaščitnih institucij
države, ki je članica programa
Izjemoma vodstvo organizacije dovoljuje reševanje tovrstnih prošenj tudi določenim
organizacijam, s katerimi se partnerji programa oz. organizacija želi povezovati in je
pripravljena tudi posredovati podatke.
Dežurni operater (On-Duty Operator (ODO)
• Dosegljiv 24 ur dnevno, 7 dni /teden
• Kontaktira uradnika za nujne primere najkasneje v eni uri
• Sprejema klice in prošnje o informacijah
1. Prepozna prosilca kot pooblaščenega uporabnika (AU)
2. AU priskrbi in potrdi željene podatke
3. Prenese podatke o koordinatah pooblaščenega uporabnika glavnemu uradniku

Uradnik za nujne primere (Emergency On-Call Officer -ECO )
• Dosegljiv 24 ur dnevno, 7 dni /teden
• Prouči podatke, ki jih je dobil od AU
• Preveri resničnost podatkov o velikosti nesreče
• Določi najprimernejši satelit in aktivira potrebne vesoljske agencije
• Zaprosi agencije za potrebne posnetke (nove ali iz arhivov)
• pripravi načrt postopkov (AAP (Archives / Acquisition plan)
• zbere vse pomembnejše informacije v krizni mapi
• posreduje krizno mapo projektnemu managerju za nesrečo
• obvesti vesoljske agencije o statusu njihovih zahtev

Članice (vesoljske agencije)
• Načrt pridobivanja podatkov glede na posredovano prošnjo s strani uradnika
za nujne primere (ECO)
• Izločijo vse nesporazume in predlagajo alternativne podatke
• Usmerijo njihove ustrezne vire - satelite za pridobivanje podatkov o območju
nesreče
Vsi vesoljski viri - sateliti ne morejo enako dobro posredovati ustreznih podatkov za vse vrste
nesreč in vsi vesoljski viri se ne uporabijo za posamezno prošnjo člana-uporabnika.

Obdelovalec bistvenih podatkov (Value Added Reseller -VA)
Ko se pridobijo vsi podatki, jih obdelovalec predoči v primerni obliki (obdela in
analizira). Obdelovalec bistvenih podatkov poskrbi za nadaljnjo obdelavo
podatkov s področja katastrofe ter jih posreduje prosilcu oz. končnemu
uporabniku.
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Projektni vodja (Project Manager -PM)
• Določen s strani Izvršnega sekretariata ob ustanovitvi Organizacije
• Dosegljiv v običajnem delovnem času
• Zagotavlja pošiljanje podatkov končnemu uporabniku
• Potrjuje verodostojnost podatkov, poslanih uporabniku
• Sposoben pojasnjevati podatke
• Če je potrebno, usklajuje dostavo obdelanih podatkov in informacij
Zadolžen za arhiviranje in dopolnitev krizne mape ter poročanje o nesreči Izvršnemu
sekretariatu programa.

Spodnja slika (slika 15) prikazuje aktivacije programa Vesolje in velike nesreče v letih 2006
in 2007, do vključno 06.03.2007. Krogi različnih barv ponazarjajo aktivacije ob različnih
nesrečah. Prevladujejo modri krogi, ki ponazarjajo poplave in tropske ciklone.

Slika 15: Aktivacije programa Vesolje in velike nesreče v letu 2006 in 2007 (do 06.03.2007)
(http://www.disasterscharter.org/disasters_e.html)
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5

PRIMERI UPORABE DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

Možnosti za uporabo daljinskega zaznavanja je ogromno. Interpretirane podobe, zaznane iz
satelitov in letal ali drugih platform, se lahko uporabljajo med drugim tudi za:
• določanje pokrovnosti in rabe tal ter njuno analizo in časovno primerjavo,
• opazovanje vegetacije in njenih sprememb v različnem časovnem obdobju (sezonsko,
večletno),
• napovedovanje stanja pridelkov v kmetijstvu in opazovanje posledic suše,
• spremljanje stanja gozdov, zaraščanja in zmanjševanja njihovega obsega,
• opazovanje vpliva človekove dejavnosti na vegetacijo, ocenjevanje ekološke škode,
• spremljanje širjenja urbanih površin,
• opazovanje posegov v prostor,
• opazovanje legalnih in nelegalnih odlagališč odpadkov,
• izdelavo modelov višin oziroma reliefa,
• stereo opazovanje površja,
• kartiranje, izdelavo topografskih in tematskih kart,
• opazovanje kopenskih in morskih voda, opazovanje poplav,
• napovedovanje vremena, opazovanje globalnih sprememb klime,
• spremljanje in napovedovanje vremenskih ujm,
• opazovanje oljnih madežev na morju, spremljanje ekoloških katastrof,
• opazovanje naravnih nesreč, hitro kartiranje in oceno škode,
• opazovanje temperaturnih sprememb teles in okolja,
• spremljanje emisij, toplotnega onesnaženja, učinka tople grede,
• opazovanje (gozdnih) požarov,
• modeliranje pojavov v okolju,
• odkrivanje arheoloških najdišč in preteklih komunikacij,
• geološko kartiranje, opazovanje prelomov,
• odkrivanje nafte in rudnin,
• opazovanje vulkanov in potresov,
• opazovanje vojaških objektov in razkrivanje vojnih grozodejstev,
• napovedovanje izbruhov bolezni, ki so povezane s podnebnimi in vegetacijskimi
razmerami,
• raziskave osončja, planetov (Mars, Saturn) in njihovih satelitov (Luna),
• in še druge…
(Oštir, 2006, 189-190).
5.1

Opazovanje naravnih nesreč s pomočjo daljinskega zaznavanja

Naravne nesreče predstavljajo veliko grožnjo prebivalstvu. Povzročajo ogromno materialno
škodo in zahtevajo veliko človeških življenj. Možnosti njihovega napovedovanja so relativno
omejene, zato jih je smiselno opazovati z vso razpoložljivo tehnologijo, pri čemer daljinsko
zaznavanje pogosto predstavlja edino možnost.
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V tem poglavju bom poskušala opozoriti na tiste metode daljinskega zaznavanja, ki so lahko v
pomoč pri zgodnjem odkrivanju oz. identifikaciji pojava in za njegovo spremljanje.
Seveda lahko že v uvodu omenim, da sta ravno časovna in finančna komponenta ključni za
uporabo metod daljinskega zaznavanja, saj je potrebno najti kompromis med hitrim
posredovanjem ustreznih podatkov v povezavi s čim natančnejšimi podatki, ki pri višji
prostorski ločljivosti posnetka avtomatično pomenijo višjo ceno, medtem ko brezplačni
posnetki navadno niso dovolj natančni. O razlikah med ceno posameznih posnetkov
pridobljenih s satelitov ali letala je bilo že več govora v drugem poglavju.
Poleg resolucije je pomemben tudi tip naravne nesreče, saj npr. poplave (površine pod vodo)
povzročijo pomembno spektralno spremembo prizadetega površja v primerjavi z
neprizadetim, medtem, ko so spektralne spremembe površja, ki ga je prizadel potres, zelo
majhne in njabolje vidne v vidnem delu sprektra.
Vsekakor se pomen daljinsko pridobljenih podatkov stopnjuje, ko so ti strokovno analizirani
in se uporabljajo v povezavi z že obstoječimi kartami in terensko pridobljenimi
informacijami. Ekstrakcija posameznih relevantnih informacij in njihova integracija v GIS-e
je za lahko izrednega pomena za humanitarne organizacije, ki se odpravljajo ali pa že delujejo
na prizadetem območju.
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V spodnji tabeli navajam nekaj satelitov in povzemam njihova glavna področja uporabe za
opazovanje naravnih nesreč.
Sistem/satelit
(starejši sateliti, ki
še delujejo)
Vremenski sateliti
-GOES, INSAT,
GOMSMeteosat 7
(Meteosat 5)
Landsat 7
(Landsat 4, 5)

Trenutno
stanje

Opazovalne sposobnosti
Primeri uporabe daljinskega
(resolucija starejšega satelita) zaznavanja za blažitev nesreč

V uporabi

Globalno dnevno in nočno
opazovanje

Od 1997
(od 1991)
Od 1999
(od 1982,
Od 1984)

SPOT 5
(SPOT 4)

Od 2002
(od 1998)

IRS-1C

Od 1995

MODIS na TERRA
(imenovana tudi
EOS AM-1)
RESURS-F2

Od 1999

MS 2,5 -5 km
Termalni 2,5 km
PAN 15 m (30 m)
Termalni 60 m (120 m)
MS 30 m (80) m opazovanje
kopnega
PAN 5 m (-)
MS 10 m (20 m)
opazovanje kopnega
PAN 5,8 m
MS 188 m
opazovanje kopnega in morja
Termalni 1000 m
MS 250-500-1000 m

Od 1998

PAN 8-12 m
MS 12-15 m opazovanje
kopnega in morja

ERS 2

Od 1995

RadarSat 1

Od 1995

SeaWiFS na
ORBView-2
(imenovan tudi
Seastar)
QuickBird

Od 1997

radarsko opazovanje v
vsakem vremenu
SAR C 30 m -50 km
opazovanje kopnega in morja
V vsakem vremenu radarsko
opazovanje
SAR C - 8,4 m – 100 m
MS 1,1 km
opazovanje morja

ORBView-3

Od 2003

IKONOS

Od 1999

PAN 1 m
MS 4m

EROS-B,
(Eros-A)

Od 2006
(Od 2000)

PAN 0,7 m
PAN 1,8 m

Od 2001

PAN 0,61 – 0,72 m
MS 2.44 - 2.88 m
opazovanje kopnega
PAN 1 m
MS 4 m opazovanje

Predvidevanje/nadzorovanje tropskih
ciklonov, tornadov, vulkanskih izbruhov

Raba tal, obseg poplav, nadzorovanje
okolja

Tridimenzionalno kartiranje, obseg
poplav, ocenjevanje škode, ugotavljanje
vrste pridelka
Tridimenzionalno kartiranje, obseg
poplav, ocenjevanje škode, zaznavanje
izlitij nafte
Raba tal, obseg poplav, nadzorovanje
okolja
Regionalno kartiranje okolja,
nadzorovanje obalnih območij, razvoj
pridelkov, suše, poplavljena območja in
požari
Tridimenzionalno kartiranje, obseg
poplav, ocenjevanje škode, zaznavanje
izlitij nafte
Tridimenzionalno kartiranje, obseg
poplav, ocenjevanje škode, zaznavanje
izlitij nafte
Zaznavanje izlitij nafte, nadzorovanje
onesnaženosti oceanov, zaznavanje alg

Kartiranje z visoko resolucijo,
identifikacija infrastrukture, analiza terena
Kartiranje z visoko resolucijo,
identifikacija infrastrukture, analiza
terena, identifikacija pridelka
Kartiranje z visoko resolucijo
identifikacija infrastrukture, analiza
terena, identifikacija pridelka
Kartiranje z visoko resolucijo
identifikacija infrastrukture, analiza
terena, identifikacija pridelka

Geoeye

Tabela 2: Pregled satelitov in njihova glavna področja uporabe
(prirejeno po Oesch, 2001, 10)
*PAN-pankromatska tehnika, črnobelo
*MS-multispektralna tehnika, barvno
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Satelitski podatki, ki so uporabni pri zaznavanju in opazovanju naravnih nesreč, se lahko
pridobivajo tako s pomočjo polarnih satelitov, kakor tudi geostacionarnih meteoroloških
satelitov. Polarne satelite lahko delimo v dve skupini, in sicer na optične z nizko prostorsko
ločljivostjo (AVHRR- Advanced Very High Resolution Radiometer na NOAA), s srednjo
(LANDSAT, SPOT, IRS, MODIS na Terri) in z visoko prostorsko ločljivostjo (IKONOS,
QuickBird, Eros B) ter na satelite z mikrovalovnimi senzorji z visoko ločljivostjo
(RADARSAT, JERS, ERS) in nizko ločljivostjo (Typ SSM/I).
Meteorološke satelite lahko ravno tako razdelimo v dve skupini, in sicer na geostacionarne, ki
so primerni za stalno spremljanje vremenskega stanja na omejenem območju skozi ves dan
(15-30 min interval pošiljanja podatkov) (METEOSAT, GOES, INSAT, GOMS) in na
polarne satelite (NOAA-AVHRR und DMSPSSM/I), ki podajajo sicer podobne podatke o
stanju v atmosferi, vendar le dvakrat dnevno, a z večjo prostorsko ločljivostjo in se tako
uporabljajo za določanje padavinskih parametrov.
5.2

Opazovanje poplav

Vsakodnevno se srečujemo z naravnimi nesrečami, ki jih povzročata vreme in podnebje. Po
ocenah Svetovne meteorološke organizacije (WMO, 2004) je več kot 70 odstotkov vseh
naravnih nesreč povezanih z vremenom in podnebjem. Med temi so najštevilčnejše poplave, ki
jih je okrog tretjina vseh nesreč in prizadenejo več ljudi kot katera koli druga naravna nesreča.
Po podatkih münchenske zavarovalne družbe Münchner Rück (http://www.munichre.com/) so
v obdobju 1986-1995 poplave povzročile okrog 32 % od skupno 5370 večjih naravnih nesreč,
odgovorne pa so bile za 55 % smrtnih žrtev. Ocenjena ekonomska škoda je znašala 31 % od
skupno 630 milijard USD. Po podatkih UNISDR za leti 2004 in 2005 sicer izstopajo naravne
nesreče z geološkim vzrokom (potres v Pakistanu), vendar so poplave na drugem mestu, tako
po številu žrtev kot po gospodarski škodi in številu prizadetih (2005 Disasters in numbers,
2005, 2). Ti podatki nam kažejo, da so poplave glavne naravne nesreče in svetovna grožnja
človeštvu, čeprav imajo poleg uničujoče vloge tudi pomembne koristne učinke na rečne
ekosisteme, obnovo zalog podzemne vode in rodovitnost tal. Kljub napredku pri razumevanju
podnebnih, rečnih in morskih mehanizmov in večjemu vlaganju v zmanjševanje poplav
zahtevajo veliko življenj in povzročajo ogromno materialno škodo, večinoma zaradi
neprimerne rabe prostora in vedno večje človeške ranljivosti (Kobold, 2005, 257).
V geografiji ločimo v okviru preučevanja poplavnih območij med poplavnimi pokrajinami
(območja rednih poplav s pokrajinsko izrazitimi učinki) in poplavnimi območji, ki so
“območja izjemnih (največjih), a pokrajinsko neizrazitih povodnji” (Natek, 2005, 15).
Gams (1973) loči štiri vrste poplav, Natek (2005) pa dodaja še peto, in sicer mestne poplave.
•

Hudourniške poplave so kratkotrajne in izjemno silovite. Vode hitro narastejo, prenašajo
velike količine plavja in ga nasipajo na vršajih ali v ravnini, po nekaj urah divjanja pa že
upadejo. Pojavljajo se ob stotinah manjših hudournikov v gorskem svetu, hribovjih in
gričevjih, pa tudi ob nekaterih večjih rekah, na primer Savinji, Mislinji, Kamniški Bistrici,
Sori.

•

Nižinske poplave se pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek in nastanejo zaradi razlike v
hitrosti dotekanja visokih vod ter pretočnih zmogljivosti rečnih strug. Vode hitro pritečejo
iz višjega sveta in se razlijejo po ravnini, nato počasi odtečejo in za sabo pustijo peščeno48

ilovnate naplavine. Tovrstne poplave so najobsežnejše ob Dravinji, ob spodnji Krki, Savi
na Brežiškem polju in ob spodnjem toku Sotle.
•

Poplave na kraških poljih nastopijo počasi, voda stoji več dni ali tednov in počasi odteče
skozi kraško podzemlje. Nastanejo ali zaradi dviga piezometričnega nivoja nad površje ali
zaradi presežka dotekajoče vode nad zmogljivostjo podzemnih odtočnih kanalov. Najbolj
značilne so za Cerkniško in Planinsko polje ter Globodol; k temu tipu prištevamo tudi
poplave na Ljubljanskem barju.

•

Morske poplave nastanejo ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega pritiska in juga,
ko se gladina morja za kratek čas dvigne nad višino običajne visoke plime in preplavi
obrežje. Pri nas se pojavljajo v Piranu in Kopru, v veliko večjem obsegu pa v Benetkah
(Gams, 1973,9-12).

•

Mestne poplave se pojavljajo zaradi hitrega odtekanja padavin s streh in asfaltiranih
površin, ki jih kanalizacijski sistem za meteorne vode ne more sproti požirati. Pojavljajo
se ob kratkotrajnih ekstremnih padavinah, na primer v podvozih, podhodih in kleteh
(Natek, 2005, 15).

Na nekaterih slovenskih poplavnih območjih je prav presenetljivo, kako tesno ob meji
območij rednih poplav so nameščena naselja, kar kaže na velik pomen izkustvene metode pri
ustvarjanju kulturne pokrajine (cv. Natek, 2002). Določena težava je nastala, ko se je v
nekaterih poplavnih območjih obseg poplav po nastanku teh naselij povečal, zelo verjetno
zaradi intenzivnega krčenja gozdov in poseljevanja hribovitih območij, kar je sprožilo
povečano denudacijo in posledično močnejše nasipanje v poplavnih ravnicah, npr. ob
spodnjem toku Krke pod Otočcem.
Seveda pa je položaj teh naselij povsem drugačen glede na izjemne poplave, vendar gre pri
tem za "svojevrstno prilagajanje (tveganje) človeka komaj še ustreznim naravnim osnovam".
Pri tem so ljudje že od nekdaj primerjali tveganja in potencialne koristi in so v prilagoditve
naravnim danostim vkalkulirali tudi škode zaradi izjemnih dogodkov (cv. Natek, 2002).
Kobold navaja dve glavni značilnosti poplav, in sicer da popolne zaščite pred njimi ni in
njihova relativna nenapovedljivost oziroma nepričakovanost, ki je opredeljena še s
težavnostjo izdaje točnih opozoril, zlasti pri hudourniških poplavah (Kobold, 2005, 263).
Napoved poplav, v širšem pomenu hidrološko napovedovanje, zagotavlja ocene prihodnjega
stanja hidroloških spremenljivk v času in prostoru (pretoka in višino poplavnega vala, čas
nastopa in volumen poplavnega vala). Danes je vse bolj v ospredju napovedovanje visoke
vode in poplavnih dogodkov z zadostnim predopozorilnim časom, da bi se lahko pravočasno
pripravili na vodno ujmo in z morebitnimi ukrepi zmanjšali velikost poplavnega vala ter
ublažili negativne posledice poplav, ki povzročajo izgubo življenj, poškodbe ljudi, uničenje in
poškodovanje lastnine, infrastrukture in okolja. Če so napovedi glede poplavljanja točne in če
je na voljo dovolj časa, je mogoča tudi evakuacija ljudi (Kobold, 2005, 258-259).
5.2.1

Evropski sistem napovedovanja poplav

V letih 2000-2003 je v okviru petega okvirnega programa Evropske skupnosti potekal projekt
Evropski poplavni prognostični sistem (European Flood Forecasting System – EFFS), pri
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katerem je bila želja članic EU postaviti skupen sistem za napoved poplav z vsemi
razpoložljivimi informacijami, ki jih dajejo različni evropski modeli. Postavljen je bil prototip
evropskega sistema za napoved poplav in izdelana študija izvedljivosti zagotavljanja napovedi
in opozoril od tri do deset dni vnaprej. Za Evropo je model v resoluciji 5 km, za posamezna
porečja rek Ren, Meuse in Odre pa v resoluciji 1 km. Sistem za napoved poplav temelji na
modelu LISFLOOD, katerega razvoj je potekal na Skupnem raziskovalnem centru v Ispri v
Italiji (Kobold, 2005, 261).
V oktobru 2003 je bil projekt EFFS zaključen, nadaljnje dejavnosti pa potekajo v šestem
okvirnem programu EU. Na Skupnem raziskovalnem centru EU (JRC) v Ispri potekajo
razvoj, umerjanje in preskušanje poplavnega alarmnega sistema (European Flood Alert
System – EFAS) za porečji Labe in Donave na podlagi modela LISFLOOD (Kobold, 2005,
262).

Spodnji dve sliki prikazujeta sistem EFAS. Prva karta (slika 16) prikazuje izgled sistema
EFAS z označenimi vodotoki, kjer so možne poplave glede na izračune opravljene z
različnimi vstopnimi modeli.

Slika 16: Prikaz EFAS-a
(summaryEFASDanubeElbeFloods200507.pdf)
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Druga karta (slika 17) prikazuje sprožene poplavne alarme v aprilu 2006. Rdeči trikotniki
prikazujejo napovedi visoke vode z vsemi razpoložljivimi podatki in hkrati zahtevajo od
lokalnih oblasti, da redno pošiljajo aktualne podatke o vodostajih s terena.

Slika 17: Poplavni alarmi v aprilu 2006
(http://efas.jrc.it/html/index_product.html)
Namen postavitve modelov velikih porečij ni zamenjati nacionalnih ali regionalnih sistemov
za napovedovanje, ampak bo tak model ob ekstremnih dogodkih dal le predhodno opozorilo
in namig, na podlagi katerega bodo nacionalne hidrološke službe pozorneje spremljale potek
dogodkov in pravočasno opozarjale na prihajajočo ujmo ter pripravljenost terenskih skupin.
Resolucija globalnih meteoroloških modelov je še vedno precej majhna, kar ima lahko za
posledico velika odstopanja prognoziranih padavin in odtokov od merjenih, zlasti za območje
Slovenije, kjer so padavine časovno in prostorsko zelo spremenljive, odtok pa hiter s kratkim
časom zakasnitve. Verifikacija prognoziranih padavin modela ECMWF za območje Slovenije
je pokazala, da model pravilno predvidi padavinske dogodke, podceni pa količino padavin, v
povprečju za 60 odstotkov, kar je za uporabo na območju Slovenije nesprejemljivo.
Napovedovanje pojavov v podrobnejšem merilu z boljšo resolucijo je ključno za točnost
regionalnih napovedi, zlasti za območja s kompleksno topografijo, kot je Slovenija (Kobold,
2005, 263).
Za pretežni del Slovenije so značilne hudourniške poplave in nadaljnji razvoj bi moral biti
usmerjen v razvoj modelov, ki omogočajo napovedovanje hudourniških poplav. Glavna ovira
pri umerjanju modelov za napovedovanje hudourniških poplav je že sam značaj poplav,
njihov hiter nastanek že po obilnih kratkotrajnih padavinah v grapah in ožjih dolinah, ki ga je
tudi ob posedovanju večjega števila podatkov ne moremo zagotovo napovedati. Hribovita in
gorata območja imajo veliko časovno in prostorsko spremenljivost padavin, zato se pojavlja
potreba po gostejši merilni mreži padavinskih postaj in s prenosom podatkov v realnem času.
Veliko uporabnost za hidrološko napovedovanje kažejo radarski podatki, ki pa jih je treba
predhodno korigirati z merjenimi talnimi padavinami. Prav radarske padavine so velik
neizkoriščen vir podatkov za hidrološko napovedovanje (Kobold, 2005, 264).
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5.3

Daljinsko zaznavanje za potrebe poplav

V tem podpoglavju bom predstavila možnosti uporabe metod daljinskega zaznavanja na
področju upravljanja in vodenja, analiz in napovedi v primeru poplav.
Upravljanje in vodenje (UV) ob poplavah je pravzaprav eno najbolj razvitih področij uporabe
daljinsko pridobljenih podatkov, vendar pa ostaja še vedno precej pomanjkljivosti.
Podatki pridobljeni s pomočjo daljinskega zaznavanja se uporabljajo tako pred samimi
poplavami v okviru faze preventive in priprav na krizo, kakor tudi med samimi poplavami v
fazi vodenja in odločanja, kjer so ključnega pomena kratkoročne 3-urne vremenske napovedi
in v veliko pomoč pri kriznem komuniciranju.
Tudi na področju ocen škode (predvsem za primere nižinskih poplav) so daljinsko zaznani
podatki tako srednje- kot visokoločljivostnih satelitov zelo uporabni in so njihovi naročniki
tudi zavarovalnice.
Z daljinsko pridobljenimi podatki so določajo meje porečij, pokrovnost tal, velikost in višina
snežne odeje, temperature, vegetacijski pokrov in druge značilnosti površja, ki sovplivajo pri
poplavah.
V okviru UV ob poplavah se pojavljata dve glavni veji uporabe daljinskega zaznavanja, in
sicer:
• natančno kartiranje in izdelava kart ogroženosti na regionalni in lokalni ravni in
pridobivanje vstopnih podatkov za hidrološke napovedne modele.
• za izdelavo kart v velikem merilu, ki predstavljajo pregled poplavnih površin celotnega
porečja ali pa delov obal. Na ta način se lažje določijo področja, kjer obstaja višja grožnja
za poplave.
Spodnja karta (slika 18) pa prikazuje primer karte poplavne ogroženosti kraja Riesa dolvodno
od Dresdna, ki so jo v okviru izpolnjevanja zahtev Vodne direktive izdelali tudi s pomočjo
daljinsko zaznanih podatkov.
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Slika 18: Karta poplavne ogroženosti Riese
(Erster Bericht uber die Erfullung…, 2006, 17).
Radarski podatki so za kartiranje poplavljenih območij zelo primerni, saj jih oblaki ne motijo,
vendar pa se največ uporabljajo optični sistemi zaradi njihove višje časovne resolucije, ki
posredujejo več podatkov o izbranem območju v skoraj realnem času, ki je ključen pri
monitoringu poplav. Skupaj z meteorološkimi sateliti služijo za pridobivanje podatkov o
intenziteti padavin, količini in področju, kjer padajo padavine, kar so vhodni podatki za
izračune zasičenosti tal z vodo in nastanek poplav, ter tako prispevajo k pravočasnem
obveščanju o prihajajočih poplavah.
Območja poplav lahko z vidika opazovanja delimo na opazovana in neopazovana območja.
Na t.i. opazovanih območjih že poteka merjenje količin padavin in pretokov ter vodostajev na
terenu, na nenadzorovanih območjih pa je nezadostno število merilnih postaj ali pa meritve
sploh ne potekajo. Za to drugo področje so podatki pridobljeni s pomočjo daljinskega
zaznavanja najpomembnejši element v celotnem UV ob poplavah. Pridobljene podatke je
nujno potrebno kombinirati z drugimi, že obstoječimi podatki s prizadetega območja.
Po končani nevarnosti, oziroma ko čas ni več glavni omejevalni dejavnik odločanja, preidemo
v fazo popoplavne obnove, kjer pridejo do izraza posnetki z visoko ločljivostjo v kombinaciji
z GIS-i. Na novo se določijo ogrožena območja, območja akumulacije in mesta onesnaženja.
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Satelitski posnetki služijo tudi kot referenčne karte pri obnovi odplavljenih cest, mostov in
poslopij (Oesch, 2001, 18), vendar so za primere hudourniških poplav v Sloveniji zaenkrat
neuporabne.
Največji pomen daljinsko pridobljenih podatkov je pričakovati v integraciji vseh možnih
tipov senzorjev (optičnih in radarskih) z vedno večjo prostorsko resolucijo novih satelitov.
Izboljšave je pričakovati tako v zvišanju frekvence pokritosti (časovna resulucija), izboljšanju
dostopa do posebnih bank podatkov oziroma njihovega hitrega posredovanja ob
povpraševanju, izboljšava natančnosti digitalnih višinskih modelov za potrebe na lokalni
ravni (vsaj 1 m) in izboljšanje dostopa do vseh razpoložljivih podatkov. Izboljšanje
koristnosti podatkov pa bi lahko izboljšala tudi večja raba posameznih daljinsko zaznanih
podatkov na področju kriznega vodenja in upravljanja ob nesrečah. Žal pa sedanje cene in
natančnost razmaha še ne omogočajo.
Ravno tako bi bilo potrebno izboljšati izobraževanje odločevalcev o izbrani tematiki in
pospešiti mednarodno sodelovanje pri izmenjavi podatkov.
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Poplave ob Labi avgusta 2002
5.3.1

Oris poplav v Srednji Evropi - Laba 2002

5.3.1.1 Geografske okoliščine poplav v Srednji Evropi - Laba 2002
(povzeto po Uhan, Polajnar, Markovšek, 2004, 164).
Na ameriškem poplavnem observatoriju v Dartmouthu (Dartmouth Flood Observatory, 2003)
so v letu 2002 zabeležili 261 večjih poplav (slika 19). Zaradi njih je izgubilo življenje 3042
ljudi, večina v državah v razvoju. Poletna povodenj leta 2002 v osrednji Evropi je po lestvici
observatorija na tretjem mestu. Gladine rek v vzhodnem delu Srednje Evrope so v kratkem
času močno narasle in v povodnji je po nekaterih ocenah življenje izgubilo 55 ljudi, po drugih
ocenah pa celo več kot sto. Poškodovanih je bilo 25.300 hiš, poplavljeno je bilo več kot
250.000 km2 ozemlja.

Slika 19: Karta - Poplavna območja Srednje Evrope med leti 1993 in 2006
(Dartmouth Flood Observatory, 2006).
Porečje Labe je četrto največje porečje (za Donavo, Vislo in Renom) v srednji Evropi in
obsega 148 268 km2 . Izvira v Krkonoših (Riesengebirge) in se po 1094 km izliva pri
Cuxhavnu v Severno morje. Na češko-nemški meji je rečni kilometer 0, ki nato narašča proti
izviru in proti izlivu. Geomorfološko delijo Labo na zgornjo, srednjo in spodnjo ali bibavično
Labo.
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Največji del porečja leži v Nemčiji (65,5 %), del v Češki republiki (33,7 %) in najmanjša
dela v Avstriji (0,6 %) in na Poljskem (0,2 %). V porečju živi približno 24,5 milijonov
prebivalcev, največ v mestih Praga, Berlin, Hamburg, Dresden, Leipzig in Magdeburg. K
najpomembnejšim pritokom štejejo Vltava, Havel, Saale, Črna Elster, Mulde in Eger
(http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=40&L=0).
Spodnja slika (slika 20) prikazuje porečje Labe, kjer rdeča črtkana črta prikazuje mejo
porečja, z različnimi barvami pa so označena porečja pritokov Labe.

Slika 20: Karta porečje Labe
(http://www.ikse-mkol.org/index.php?id=40&L=0).
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Ker poplave v porečju Labe niso novost, so vpletene države že leta 1990 sklenile ustanoviti
meddržavno organizacijo, ki bo nadzorovala porečje Labe. IKSE (Internationale Kommission
zum Schutz der Elbe; Mednarodna komisija za zaščito Labe) usklajuje delovanje in
raziskovanje na območju porečja in izdaja letna poročila o delovanju komisije. Izdala je
obsežno publikacijo o značilnostih porečja s pripadajočim kartografskim gradivom (Die Elbe
und ihr Einzugsgebiet, Ein geographisch-hydrologischer und wasserwirtschaftlicher
Überblick, 2005) in pripravila ustrezno gradivo za potrebe Vodne direktive (Internationale
Flussgebietseinheit Elbe, Bericht an die Europäische Kommission, 2005).
Po obsežnih poplavah avgusta 2002 je nemški Zvezni zavod za vode (Bundesanstalt für
Gewässerkunde) objavil poročilo Avgustovske poplave v porečju Labe (Das
Augusthochwasser 2002 im Elbegebiet, 2002).

5.3.1.2 Vremenske razmere avgusta 2002
Poletne povodnji v Evropi leta 2002 sta ob povečani predhodni namočenosti tal povzročila
dva sistema nizkega zračnega pritiska, ki so ju na meteorološkem inštitutu v Berlinu
poimenovali Hanne in Ilse. Nastajati sta začela na severozahodu Evrope in se premikala proti
vzhodnemu delu Evrope.
V prvih dneh avgusta je bilo nad jugovzhodno Anglijo, deželami Beneluksa, severno Francijo
in severno Nemčijo višinsko jedro hladnega zraka, ki svoje lege bistveno ni spreminjalo in se
je šele 6. avgusta premaknilo nad območje Alp. Topla zračna masa se je mešala s hladnejšo in
labilno zračno maso. Nastajale so padavine nevihtnega značaja. Tako je v nekaterih krajih v
porečju Labe v prvih dneh meseca, predvsem ob nevihtah in lokalnih nalivih, padlo že do 150
odstotkov povprečne avgustovske količine padavin.
Nad zahodnim Sredozemljem je 6. avgusta nastalo plitvo območje nizkega zračnega pritiska,
ki se je prek Alp pomikalo proti Panonski nižini in Balkanu. V višinah ga je spremljalo že
omenjeno jedro hladnega zraka. Območje nizkega zračnega pritiska je iznad Jadrana in
Balkana črpalo topel in vlažen zrak, ki se je mešal s hladnejšim severno od Alp. Obilne
padavine, deloma nevihte, so zajele najprej kraje na južni strani Alp (severovzhodna Italija,
Slovenija), ko pa se je s pomikom središča nizkega zračnega pritiska proti Panonski nižini
veter v višinah obrnil na severno do severovzhodno smer, so bile zaradi orografskega dviga
zračnih mas ob pobočjih na severni strani Alp najmočnejše padavine na vzhodu Bavarske, v
severni Avstriji in na jugu Češke. V severni Avstriji je lokalno padlo več padavin, kot znaša
avgustovsko povprečje (v Linzu 140 mm). Meja med dvema zračnima masama je še 8.
avgusta potekala prek Češke in severne ter vzhodne Nemčije.
Zgodba se je ponovila v dneh med 08. in 13. avgustom. Iznad Francije se je nad Alpe in
severno Sredozemlje pomaknilo še eno območje nizkega zračnega pritiska, ki se je nad
severnim Sredozemljem še poglobilo. V višinah ga je spremljalo samostojno jedro hladnega
in vlažnega zraka. Sprva je padlo največ padavin v Švici in jugozahodni Nemčiji, nato pa v
severni Italiji in Sloveniji. Območje nizkega zračnega pritiska se je hkrati z višinskim jedrom
hladnega zraka pomikalo prek Slovenije in vzhodne Avstrije ter Slovaške proti Poljski, kjer je
bilo 12. avgusta. Takoj ko se je pomaknilo nad kraje severno od Alp, se je veter v višinah
obrnil na severno smer. Padavine so v krajih južno od Alp ponehale, zaradi prisilnega dviga
zračnih mas ob pobočjih na severni strani Alp pa so se tam okrepile.
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Zaradi istega vzroka - prisilnega dviga zračnih mas ob orografski pregradi - so se po pomiku
območja nizkega zračnega pritiska nad Poljsko padavine okrepile tudi na območju južno od
Dresdna, kjer se na meji s Češko dviga gorovje Češko rudogorje (Erzgebirge). Na
meteorološki postaji Zinnwald-Georgenfeld južno od Dresdna, ki leži v tem hribovju, so
izmerili celo 312 mm dežja v 24 urah, v Dresdnu pa 158 mm. Če primerjamo izmerjeno
količino padavin s klimatološkimi podatki za primerjalno obdobje 1961–1990, lahko
ugotovimo, da je na celotnem območju (severna in vzhodna Nemčija, Češka, severna
Avstrija) v prvih dvanajstih dneh avgusta padlo več kot sto odstotkov povprečne celomesečne
količine padavin. V nekaterih krajih so izmerili celo trikratno povprečno mesečno količino, na
meteorološki postaji Zinnwald-Georgenfeld pa celo več kot štirikratno količino padavin. V
primerjavi z letnimi povprečji je na obravnavanem območju padlo od 25 do 40 odstotkov
povprečne letne količine padavin (Uhan, Polajnar, Markošek, 2003-2004, 165).
Spodnji posnetek (slika 21) prikazuje premikanje drugega jedra nizkega pritiska Ilse med 8. in
13. avgustom po t.i. Vb poti. (za animacijo dogajanja glej DVD)

Slika 21: Satelitski posnetek premikanja Ilse (vidni spekter NOAA16)
(Das Augusthochwasser…, 2002, 11)

5.3.1.3 Hidrološke razmere
Prve padavine so povzročile poplave le na nekaterih severnih pritokih Donave v Avstriji,
predvsem na rekah Kamp in Krems. Narasle so tudi reke na jugozahodnem območju Češke,
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vendar niso povzročale večjih poplav. Padavine v začetku avgusta so dodobra prepojile tla in
napolnile rečne struge ter umetne zadrževalnike (to velja zlasti za Vltavo, pritok Labe). Ob
drugem padavinskem valu (Uhan, Polajnar, Markošek, 2003-2004, str.165) so najprej
poplavljale manjše reke, predvsem v Avstriji, kasneje pa se je povodenj hitro širila na porečja
Vltave, Mulde in Donave. Na Češkem so vodostaji v povirnih delih rek Labe, Berounke in
Vltave dosegli 500-letno povratno dobo. Samo na češkem delu povodja Labe so volumen
padavin med 6. in 15. avgustom ocenili na 6,95 km3, od tega je 4,98 km3 padlo v porečju
Vltave. Na sotočju Vltave in Berounke, kjer leži glavno mesto Praga, sta se združili visoki
vodi obeh rek. Ob povodnji 14. avgusta je visoka voda v Pragi dosegla vodostaj 782 cm,
najvišji v 175-letnem opazovanju. Na podlagi meritev hitrosti plovca na površini vode so
pretok ocenili na 5200 m3/s, kar močno presega 500-letno povratno dobo.
Poplavni val Labe je 16. avgusta dosegel češko-nemško mejo in dan kasneje preplavil velik
del nemškega mesta Dresden. Vodostaj je takrat za 65 cm presegel vodostaj iz leta 1845.
Poplavni val je nato potoval skozi Meissen, Torgau in Wittenberg, preden se je pri mestu
Dessau združil z vodo reke Mulde, ki je poplavljala že 15. avgusta (Uhan, Polajnar,
Markošek, 2003-2004, 166). V mestih Dresden in Torgau sta bili zabeleženi izraziti konici
poplavnega vala, v Wittenbergu pa je bil poplavni val že močno sploščen, vendar je bilo
območje poplavljanja zelo veliko. Dolvodno od Magdeburga, ki ga je poplavni val dosegel
24. avgusta, ni bilo večjih in pomembnejših poplav.
Zaradi obsežnega preplavljanja, velikih sprememb morfologije rečnih strug in poškodb na
merilnih napravah so izpadle številne redne meritve vodostajev. V izjemnih poplavnih
razmerah je bilo samodejno beleženje vodostajev na mnogih vodomernih postajah prekinjeno.
Poleg tega je bila zaradi nezanesljivih pretočnih krivulj, ki določajo odnose med vodostaji in
pretoki, težavna tudi pretvorba ekstremno visokih vodostajev v pretoke. Dokončni rezultati
podrobnejših hidroloških analiz poletne povodnji leta 2002 bodo zaradi tega znani šele po
obsežnih hidravličnih simulacijah, ki bodo temeljile na geodetskih posnetkih tega pojava. Že
pred zaključkom obsežnejših raziskav pa analitiki v Nemčiji, Avstriji in na Češkem poletno
povodenj leta 2002 uvrščajo med ekstremne hidrološke dogodke s povratno dobo večjo od
100-letne, marsikje tudi večjo od 500-letne (Uhan, Polajnar, Markošek, 2003-2004, 168).

5.3.1.4 Hidrološke napovedi
Ob povodnji v Avstriji, Nemčiji, na Češkem in Madžarskem ter v nekaterih drugih delih
Evrope se je avgusta 2002 pokazala prava vrednost pravočasnega opozarjanja pred pretečo
nevarnostjo pri zmanjšanju socialnih in ekonomskih posledic poplav. Kljub nekaterim
težavam pri napovedovanju vodostajev naraščajočih rek je bilo ob informacijski podpori
nacionalnih hidroloških prognostičnih centrov pravočasno preseljenih okoli 250.000 ljudi.
Osrednji hidrološki prognostični urad češkega hidrometeorološkega zavoda v Pragi (Český
hydrometeorologický ústav; http://www.chmi.cz/) je v avgustu 2002 izdal sedem opozoril in
štirinajst obvestil o nevarnosti ekstremnega meteorološkega in hidrološkega pojava, prvega že
6. avgusta 2002, zadnjega pa 11. avgusta pred pričakovanim drugim valom zelo izdatnih
padavin. V avgustu so v hidrološki prognostični službi izdali šestdeset informativnih poročil o
stanju voda (Uhan, Polajnar, Markošek, 2003-2004, 168).
Prognostični izračuni odtoka so izhajali iz povsem novih hidroloških modelov, ki so jih začeli
uporabljati le nekaj mesecev pred povodnijo. Za izbrana merilna mesta so pred povodnijo in
po njej zagotavljali razširjeno napoved pretokov za 48 ur vnaprej. Pri uporabi hidroloških
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prognostičnih modelov v takih ekstremnih razmerah pa so se pokazale omejitve, ki so
izhajale predvsem iz pomanjkljivega predhodnega umerjanja modelov za tako izjemne
dogodke.
Informacije in napovedi iz češkega dela povodja Labe so bile zelo pomembne za prognostično
službo in krizno upravljanje v Nemčiji. V času najvišjih voda na Labi so med 15. in 17.
avgustom iz Prage v Dresden pošiljali urna oz. dveurna obvestila, kasneje do 23. avgusta
šesturna obvestila. Kljub temu pa so imeli z napovedjo najvišjega vodostaja Labe v Dresdnu
velike težave. Hidrografsko zaledje Labe, kjer so divjale povodnji, je veliko in informacijsko
težko obvladljivo. Napovedi največjega vodostaja v Dresdnu so se zaradi tega iz dneva v dan
zviševale: od 770 na 830 cm. Vodostaj pa se je 15. avgusta povzpel celo na zgodovinskih 850
cm. Stopnja uspešnosti padavinske napovedi in napovedi pretokov bo dokončno analizirana v
sklopu obsežnega projekta o oceni povodnji poleti leta 2002 (Uhan, Polajnar, Markošek,
2003-2004, 169-170).

5.3.2

Daljinsko zaznavanje kot pomoč pri vodenju in upravljanju ob poplavah v
porečju reke Labe leta 2002

V sodelovanju z ESO in drugimi mednarodnimi partnerji je DFD v času poplav avgusta 2002
pridobil vse dostopne satelitske posnetke, ki so pokrivali prizadeto območje (posnetke z ERS,
IRS-P3-MOS, MODIS, NOAA, IRS 1C/1D, Landsat 7, ENVISAT ASAR) in jih pripravil za
uporabo na kriznih centrih za potrebe preventivnih ukrepov. Pri tem je DFD uporabil vse
razpoložljive sprejemne kapacitete in pripravil surove podatke za uporabo na samih kriznih
krajih.
22. avgusta 2002 je bil s strani nemškega notranjega ministrstva in hkrati s strani avstrijskega
opozorilnega centra aktiviran program Vesolje in velike nesreče. Center za krizno
informiranje (ZKI) je prevzel vodenje projekta Poplave v Evropi 2002 v okviru programa
Vesolje in velike nesreče za področje Nemčije in Avstrije.
Poleg že pridobljenih in obdelanih satelitskih posnetkov DFD-ja in IMF-ja (Institut für
Methodik der Fernerkundung - Center za metodiko daljinskega zaznavanja) s parterji, je bil
ZKI-ju omogočen dostop do dodatnih posnetkov ERS-2, RADARSAT, SPOT, IRS, narejeni
so bili tudi dodatni izredni posnetki z DLR-jevim satelitom BIRD. DFD in IMF sta prevzela
podatke in opravila njihovo obdelavo in analize*.
Že pred aktivacijo programa (15.08.2002) je DLR pripravil prve pregledne satelitske slike
poplavljenih območij Nemčije, Češke in Avstrije. Uporabnost satelitskih posnetkov za
prikazovanje prizadetih območij na regionalni ravni je bila očitna že pri posnetkih prvega
poplavljanja vzdolž Labe in Donave, ki dobro prikažejo obseg poplavljenih površin. DLR je
objavil prvi sliki poplavljenih območij za področje Dresdna in Linza.
Posnetki so bili napravljeni na zahtevo DLR-ja in ESA-e 13. avgusta 2002 s satelita ERS-2.
Tako je bila posneta prva scena prizadetega območja ob 21:10 po lokalnem času od Berlina
*

V tem poglavju bom predstavila le nekaj posnetkov, ki jih je ZKI pripravil v času poplav, medtem ko za več glej http://www.caf.dlr.de

60

preko doline Labe pri Dresdnu proti Pragi in do Linza. Satelitski podatki so bili preneseni na
postajo v Neustrelitzu in prek hitre povezave posredovani v obdelavo v Oberpfaffenhofen,
kjer so iz približno 3 gigabajtov podatkov pripravili dve pregledni sliki.
Spodnja slika (slika 22) prikazuje prvi posnetek poplav v okolici Dresdna, urbane površine so
rumeno-zelene barve, s temnomodro je prikazana prvotna struga Labe s pritoki, vse površine
svetlo modre barve ob toku Labe so poplavljene površine.

Slika 22: Prvi posnetek poplav - Dresden, 13. avgust 2002, ob 21:10
(http://www.caf.dlr.de).
Spodnja slika (slika 23) prikazuje poplavljena območja v okolici mesta Dresden 20. avgusta
2002. Slika je rezultat prekrivanje dveh izrezov Landsat 7 ETM+ scen s 14. avgusta 2000 in
20.avgusta 2002 v 25 metrski ločljivosti in kombinaciji Kanala 3 (vidna rdeča), Kanala 4
(bližnji IR) in Kanala 5 (bližnji IR). S temno modro je prikazana struga Labe ob normalnem
toku, ki je pridobljena iz posnetka iz leta 2000, s svetlo modro so prikazane poplavljene
površine. Na spodnji sliki so urbane površine prikazane s črno barvo. Robovi slike, ki so
prikazani črno-belo, niso bili obdelani.
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Slika 23: Dresden – primerjava stanja 14. avgusta 2000 in 20. avgusta 2002
(http://www.caf.dlr.de)
Spodnje štiri slike (slike 24-27) prikazujejo korake izdelave karte poplav med Torgauom in
Wittenbergom, ki ležita na samih robovih slik, s prekrivanjem dveh izrezov Landsat 7 ETM+
scen posnetih 14.8. 2000 in 20.8. 2002. Prva slika (slika 23) prikazuje normalno stanje
14.8.2000, kjer je s temno modro prikazan tok reke Labe. Druga slika (slika 24) prikazuje
obseg poplav med Torgauom in Wittenbergom 20. avgusta 2002. S prekrivanjem obeh slik so
dobili izvedeno sliko (slika 25), kjer svetlomodra prikazuje poplavljanje površine,
temnomodra pa prvotno strugo Labe. Južno od sotočja s Črno Elster (zgoraj na sredini, pri
zadnjem levem meandru) je Laba prestopila bregove in se razlila 12 km po dolini ter
poplavila več manjših krajev in kmetijskih površin. Na četrti sliki (slika 26) so izvedeni sliki
dodali še masko infrastrukture, za lažjo orientacijo, nazornost in potrebe ocene škode.

Slika 24:Normalni nivo Labe med Torgauom in Wittenbergom - 14.avgust 2000
(http://www.caf.dlr.de)
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Slika 25: Poplave Labe med Torgauom in Wittenbergom- 20.avgusta 2002
(http://www.caf.dlr.de)

Slika 26: Izvedena karta poplav Labe med Torgauom in Wittenbergom po prekrivanju
posnetka poplav 20.avgusta 2002 in posnetka normalnega stanja 14.avgust 2000
(http://www.caf.dlr.de)
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Slika 27: Dodana maska infrastrukture za potrebe kartiranja škode
(http://www.caf.dlr.de)

Spodnja slika (slika 28) prikazuje Labo od češko meje do Hamburga, ki leži v skrajnem levem
zgornjem kotu slike, a ni poimenovan. V sredini slike so jasno vidna poplavljena območja v
okolici Wittenberga. Posnetek je bil posnet s senzorjem MODIS (Moderate Resolution
Imaging Spectroradiometer na TERRA satelitu, nato mu je bila dodana maska večjih mest in
infrastrukture ter meja. Resolucija posnetka je bila med 250 in 1000 metri, kar podobo
umešča med pregledne podobe in za potrebe kartiranja škode ni primeren.
Posnetek se je uporabil za potrebe kriznega komuniciranja, in sicer v pomoč prikazovanju
razsežnosti poplav na televiziji. Zaradi kombinacije z masko mest karta še pridobi na
nazornosti in je tako zelo uporabna v informativne namene, kljub delni prekritosti posnetka z
oblaki. Satelitski posnetek prikazuje večje območje, ki ga z letalskimi posnetki ne bi mogli
tako hitro pokriti.
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Slika 28: Poplave Labe v Nemčiji (20.08.2002)
(http://www.caf.dlr.de)

Spodnja slika (slika 29) prikazuje razvoj poplav v porečju Labe na podlagi primerjave
posnetkov posnetih 18., 19. in 20. avgusta 2002, ki jih je posnel senzor WIFS (Wide Field
Sensor) na indijskem IRS-P3 s posnetkom s 15. maja 2000 v bližnjem IR spektru, za lažjo
orientacijo so z rumenimi krogi označena mesta Berlin, Magdeburg, Wittenberg in Dresden.
Posnetki ne prikazujejo vedno istega območja, ker gre za zaporedne posnetke po dnevih. Tako
so le na sliki z dne 19.08.2002 vidna vsa 4 mesta. Vodni tokovi in poplavljene površine so
vidne v črni barvi. Primerjava štirih posnetkov je bila pripravljena šele po končani nevarnosti
in je služila predvsem za ponazoritev dogajanja in kasnejše študije razvoja poplav skozi teden,
torej v fazi pokriznega učenja.
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Slika 29: Razvoj poplav v porečju Labe med 18. in 20.8.2002
(http://www.caf.dlr.de)
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Kot zadnjo karto (slika 30) predstavljam kartiranje poplavnih območij v okolici Dresdna,
sicer v času poplav aprila leta 2006. S temnejšo modro je prikazan tok Labe, poplavljene
površine so prikazane s svetlo modro barvo. V sklopu aktivacije programa Vesolje in velike
nesreče 2006, je ZKI s pomočjo satelitskih posnetkov izvedel obsežno kartiranje vzdolž Labe
in pripravili več kart poplavnih območij v merilu 1:50.000.

Slika 30: Karta poplavljenega območja v okolici Dresdna v času poplav aprila 2006
(http://www.zki.caf.dlr.de)
Poleg satelitov je na pomoč je priskočila tudi nemška vojska (Bundeswehr) z enoto letal
Tornado, ki so na višini od 200 do 1500 metrov opravila več preletov glavnih mest z
visokoločljivostno optično in infrardečo kamero. Posnetke so predali v obdelavo deželnim
ministrstvom za okolje (Brandenburg, Saška, Saška-Anhalt), ki so poleg posredovanih
posnetkov naročili tudi dodatna aerosnemanja pri privatnih podjetjih. Posnetki so služili za
iskanje pogrešanih oseb in za kontrolo jezov.
Zgornji primeri izdelanih kart s pomočjo daljinsko pridobljenih podakov in njihove uporabe
za potrebe KUV ob poplavah so le nekateri izmed mnogih, ki so jih med in po poplavah
pripravili na inštitutu ZKI. Karte so posredovali lokalnim kriznim štabom (GMLZ –
Gemeinsames Melde- und Lagezentrum), Rdečemu križu (DRK – Deutsches rotes Kreuz) in
nemški tehnični organizaciji, v okviru katere je sodelovalo več kot sto tisoč prostovoljcev
(THW- Technisches Hilfswerk). Karte so uporabili za potrebe opozarjanja na prihajajoče
poplavne valove, za kontrolo in stabilizacijo jezov in nasipov, za načrtno poplavljanje
bazenov in na njihovi osnovi določali stopnje pripravljenosti za evakuacijo prebivalstva. Ko
se je voda umaknila, so karte služile tudi za ocenjevanje škode oziroma posledic poplav ter
njihovo sanacijo. V opisanem primeru se je potrdilo tudi dobro delovanje programa Vesolje in
velike nesreče, v sklopu katerega so pridobili precejšnje število satelitskih posnetkov, brez
daljšega čakanja, kar je tudi prvi cilj omenjenega programa.
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5.4

Opazovanje zemeljskih plazov

Na površju Zemlje gravitacija deluje na vse delce in jih sili v nižjo lego. V naravi je to
najbolje vidno ob premeščanju gradiva na pobočjih. Matična kamnina je ponavadi dovolj
trdna, da kljub gravitaciji določen čas ostane na svojem mestu. Kjer pa je pobočje strmo in
delujejo eksogene in endogene sile, sčasoma pride do premeščanja materiala.
Z izrazom »pobočni procesi« imenujemo vse pojave premeščanja gradiva, ki nastanejo zaradi
vpliva gravitacije in so pomemben dejavnik denudacije površja.
Poleg izraza »pobočni procesi« pozna geografska literatura še sopomenki »graviklastični
procesi« in »premikanje zemeljskih gmot« (cv. Zorn, Komac B., 2002, 10).*
Večini oblik pobočnega premikanja je skupna sprememba strukture površine, ki jo lahko s
pomočjo metod daljinskega zaznavanja zaznamo. Najnovejše raziskave dokazujejo, da
predvsem SAR (Syntetic Aperture Radar), ortofoto in drugi izdelki lahko pripomorejo h
karakteriziranju spremenjenih površin, kakor tudi merjenju počasnih in majhnih pobočnih
premikanj ter sistematičnemu monitoringu nestabilnih pobočij. Največja ovira pri uporabi
daljinsko pridobljenih podatkov so manjkajoči visokoločljivostni stereopari opazovanih
območij ali prizadeta območja niso bila opazovana v istem letnem času ali pa sploh še nikdar
niso bila opazovana, saj gre pri plazovih lahko za neposeljena, odročna območja.

5.5

Daljinsko zaznavanje za potrebe preučevanja zemeljskih plazov

Za razumevanje neprestanega geomorfnega dogajanja, katerega del so pobočni procesi, je
pomembno razlikovanje med vzroki in povodi za pobočne procese. Na prvi pogled so ti
procesi posledica potresov ali močnejših padavin, toda pri teh gre le za tako imenovane
sprožitelje (povode). Delujejo razmeroma kratek čas in odločajo le o času sprožitve gradiva,
ne pa tudi o tem, kaj in koliko gradiva se bo sprožilo. O sprožitvi odloča splet dlje časa
trajajočih dejavnikov (vzrokov), ki s hitrostjo in intenzivnostjo delovanja vplivajo na to, ali se
bo del pobočja tudi resnično premaknil, ko bo nastopil »sprožitelj« (na primer potres), ali pa
bo ta potres le še eden od vzrokov, ki počasi načenjajo stabilnost pobočja. Nek dogodek je
torej povod le v tistem trenutku, ko dejansko pride do sprožitve gradiva, v ostalem času pa je
le delček v mozaiku vzrokov, ki skupaj z drugimi dejavniki pripeljejo do sprožitve (Zorn,
Komac, 2002).

*

Hidrotehnišna stroka raje uporablja termin »masovno odnašanje« (Mikoš 2000, 109), kar je neposreden prevod angleškega izraza mass
wasting oziroma nemškega izraza Massenabtrag, in termin »težnostna erozija« (Mikoš 2000, 103–104). V geološki literaturi zasledimo
termine, kot so »težnostna«, »gravitacijska« in »pobočna premikanja « (Skaberne 2001, 89).
Pri terminu »masovno odnašanje« se glede uporabnosti v geografiji pojavljajo pomisleki. Problematična je beseda »masovno«, saj iz nje ni
jasno razvidno, ali gre za maso v smislu »teže« ali za maso v smislu »gmote«. Vprašanje pa je tudi, ~e ne bi bilo bolje uporabljati besedo
»masno« namesto besede »masovno«, ki lahko opisuje velike količine. Tudi izraz »premikanje zemeljskih gmot« ni najbolj primeren, ker
besedo »zemeljski« lahko razumemo v smislu prsti in preperine, ne pa tudi v smislu trdne kamnine (Zorn, Komac B., 2002, 10).
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Poglavitni vzroki za različne pobočne procese so (Zorn 2001, 16–20):
Notranji ali endogeni vzroki:
• Premikanje litosferskih plošč:

- neotektonsko dviganje gorovij,
- potresi;

Zunanji ali eksogeni vzroki:
• Vremenska dogajanja:

•
•

- padavine,
- nihanje ter spremembe pH in kemične sestave
podtalnice,
- spomladansko taljenje ledu v razpokah,
- taljenje snega in ledu,
- odlaganje drobnozrnatih delcev na drsnih ploskvah,
Preperevanje kamnine (kamnina razpada v manjše delce):
- mehanično,
- kemično;
Erozija:
- ledeniška,
- rečna,
- vetrna;

Biogeni vzroki:
• Biološko preperevanje:

- korenine dreves se razraščajo med nezveznostmi v
kamnini ter zaradi debeljenja pritiskajo in širijo razpoke,
- nabrekanje tkiv mahov in lišajev v razpokah in porah

Zunajzemeljski vzroki:
• Motnje pri gibanju Zemlje (vpliv na podnebne spremembe);
• Premikanje zemeljskih tečajev (vpliv na podnebne spremembe),
• Trčenje nebesnih teles:
- neposredni vpliv (rušitev pobočij),
- posredni vpliv (podnebne spremembe);
Antropogeni vzroki:
• Neposredni vzroki:
- gradnja na nestabilnih pobočjih,
- posegi v pobočja, gradnja usekov, povečanje naklona
pobočij,
- akumulacijska jezera,
- spremenjene vodne razmere,
- pretirana raba prostora,
- miniranje,
- vojaški posegi,
• Posredni vzroki:
- propadanje gozdov,
- spremembe podnebja:
- ekstremni podnebni dogodki,
- spremembe padavinskih režimov,
- umikanje ledenikov in permafrosta.
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Poglavitni povodi za nastanek pobočnih procesov so (Zorn 2001, 21):
Vremenska dogajanja:
• Ekstremne padavine (močne in/ali dolgotrajne):
- nenaden dvig podtalnice,
- poplave,
• Hitre temperaturne spremembe: - taljenje snega,
- umikanje ledenikov in permafrosta v poznem
pleistocenu, danes pa v višjih nadmorskih
- višinah in višjih zemljepisnih širinah,
- spomladansko odtaljevanje razpok;
• Potresi;
• Trčenje nebesnih teles;
• Antropogeni posegi:
- spodkopavanje pobočij in gradnja usekov,
- povečanje naklona pobočij,
- pretirana raba prostora:
- gradnja naselij na nestabilnih območjih,
- gradnja infrastrukturnih objektov (ceste,
železnice, smučarske proge),
- sečnja gozdov ali drugi posegi v vegetacijo,
- povzročanje tresljajev (promet, miniranje),
- rudarjenje,
- pretirana paša (kmetovanje),
- nenaden dvig podtalnice (akumulacijska jezera),
- povečan odtok vode,
- sprememba oziroma usmeritev odtokov padavinske
vode na nestabilno območje,
- odnašanje preperine,
- vojaški posegi (raketiranje, bombardiranje)
(Zorn 2001, 21).
Napovedovanje lokacije nastanka plazov s pomočjo merjenja in določanja mejnih vrednosti
vzrokov in povodov za sprožitev plazu, kot npr. količina padavin in jakost potresa, je
nemogoče, saj bi bilo potrebno v modele verjetnosti proženja vključiti zelo veliko število
spremenljivk, ki jih nemalokrat ne poznamo v celoti ali pa jih ne moremo ustrezno določiti ali
izmeriti. Zaradi kratkega obdobja opazovanja večinoma ne poznamo pogostosti pojavljanja
zemeljskih plazov in skalnih podorov, zato je težko, če ne nemogoče, napovedati, kdaj se bo v
neki pokrajini zgodil določen pojav in kakšna je verjetnost, da se bo zgodil v nekem trenutku
(Zorn, Komac, 2004). S kombiniranjem in utežnim vrednotenjem posameznih dejavnikov
(vzrokov), ki vplivajo na plazove, pa lahko izdelamo karte tveganj zaradi plazov. Vplivni
dejavniki se odražajo tudi na satelitskih podobah, zato jih lahko uporabimo kot enakovredne
vstopne podatke pri analizah ogroženosti zaradi pojavljanja plazov.
Pri kartiranju značilnosti povezanih s pobočnimi procesi, pridejo v poštev daljinsko zaznani
podatki o morfologiji in rabi tal in geoloških ter meteoroloških podrobnostih. Ko jih
povežemo v GIS in jih kombiniramo z drugimi značilnostmi območja, lahko naredimo karto
ogroženosti, kar je seveda zelo v pomoč morebitnemu posredovanju ob nesrečah, prihodnji
gradnji oziroma prostorskemu planiranju. Za izdelavo litoloških, vegetacijskih kart in kart
rabe tal se poleg daljinsko zajetiih posnetkov z letal ali helikopterjev dostikrat uporabljajo
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posnetki satelitov LANDSAT TM, SPOT, IRS in IKONOS. V primeru slabega vremena
lahko pridobimo informacije o prizadetem območju s pomočjo obdelave radarskih ponetkov
(SAR tehnike*) , vendar ponovno potrebujemo tudi primerljiv posnetek predhodnega stanja,
ki pa nažalost ni vedno na voljo. RADARSAT se je pokazal za učinkovitega.
Naklon je eden najpomembnejših faktorjev pri zemeljskih plazovih. Za njegovo določanje so
uporabni tako letalsko kot satelitsko pridobljeni posnetki, zadnji predvsem v kombinaciji
InSAR tehnikami, ki omogočajo zanesljivo interpretacijo naklonov pobočij in regionalnih
prelomov. Kljub temu, da sem že večkrat omenila, da InSAR tehnika omogoča izredno
natančne izračune in prikaze pobočnih premikanj, moram vseeno opozoriti na občutljivoti te
tehnike. Glavni problem je horizontalna ločljivost, izguba koherentnosti ob spremenjeni
površinski strukturi in manjkajoči posnetek izpred dogodka ter občutljivost na poraščenost
površja. Hitrost premika je lahko ravno tako ovira pri zaznavanju. Nanizane omejitve lahko
celo izničijo prednosti same tehnike, v kolikor nimamo na razpolago ustrznih posnetkov ali
opravimo popravke z novimi oslonilnimi točkami.
Dva glavna primera uporabe daljinskega zaznavanja na področju plazov sta torej karta
pojavov plazov (karta stanja) in karta ogroženosti zaradi plazov.
Zemljevidi ogroženosti so model in prikazujejo le tisti del dejanske ali resnično prisotne
ogroženosti, ki jo določajo uporabljene spremenljivke oziroma vplivni dejavniki. Dejanska
ogroženost je lahko večja od ugotovljene, saj na nastanek skalnih podorov in zemeljskih
plazov vplivajo še drugi, neznani ali nenapovedljivi dejavniki. Pride lahko tudi do
“nesrečnega spleta okoliščin”. Dejanska ogroženost pa je lahko manjša, saj je časovna
razsežnost naravnega dogajanja povsem drugačna od človeškega dojemanja časa (Zorn,
Komac, 2004).
Komac Blaž in Zorn (2004) sta na primeru Zgornje Savinjske doline predstavila
deterministični metodi (ponderiranje vplivnih dejavnikov in metoda matrik) za izdelavo kart
plazovitih in podornih območij oziroma procesnih geomorfoloških kart za zemeljske plazove
in skalne podore ter, ob upoštevanju človekovega delovanja v pokrajini, za izdelavo kart
ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov. Kakovost kart ogroženosti je
odvisna od uporabljenih podatkovnih slojev, zlasti temeljnega podatkovnega sloja za izračun
naklonov površja, to je digitalnega modela višin. Uporabljeni vhodni podatkovni sloji niso
vključevali podatkov pridobljenih z daljinskim zaznavanjem.
Karta ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov je ocena dejanskega stanja in
prikazuje izvorna območja geomorfnih procesov, ne pa nujno njihovih vplivnih območij.
Njena zanesljivost je odvisna od kakovosti uporabljenih kartografskih podlag in uporabljene
metode. Ocena je do neke mere tudi mera verjetnosti, ki pove, da obstaja možnost nastanka
nekega procesa na določenem območju. Natančnejšo mero verjetnosti dobimo, če
deterministične karte ogroženosti primerjamo z obsegom dejanskih zemeljskih plazov in
podorov, ki jih ugotovimo s kartiranjem.
Edino študijo, ki sem jo zasledila, da vključuje tudi analizo satelitskih posnetkov za potrebe
izdelave kart ogroženosti ob plazovih na področju Slovenije, je izvedel Marko Komac (2005).
Ukvarjal se je s pojavljanjem plazov na območju osrednjega dela Slovenije, zahodno od
*

Obdelava SAR je postopek pretvorbe zaznanega radarskega signala (odbitega elektromagnetnega valovanja) v podobo. Obdelavo SAR
ponavadi naredijo v sprejemni postaji, takoj po zajetju podatkov (Oštir, 2006, 215)
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Škofje Loke (slika 30) in določanjem stopnje tveganja za pojav plazov na tem območju.
Proučeval je uporabnost visoko- in srednjeločljivih večspektralnih satelitskih posnetkov
(Resurs-F2 MK-4 in Landsat TM) pri napovedovanju območij tveganja za pojav plazov. Na
podlagi uspešnosti klasifikacije je ugotovil najprimernejšo kombinacijo kanalov satelitskih
posnetkov za klasifikacije za napoved območij z višjo stopnjo tveganja pred plazovi na
preučevanem območju. Pri tem je bila dosežena skoraj 80-odstotna uspešnost klasifikacije
plazovitih in neplazovitih območij, s čimer je bilo dokazano, da je mogoče s podatki visokoločljivih satelitskih posnetkov s precejšno natančnostjo napovedovati območja, ki so ogrožena
z zemeljskimi plazovi (Komac, 2005; Oštir, 2006, 195-198)*. Pokazano je bilo tudi, da je, ob
upoštevanju več dejavnikov hkrati, natančnost pojavov plazov večja od natančnosti napovedi,
ki slonijo le na podatkih satelitskih podob samih.
Spodnja slika (slika 31) prikazuje karto tveganja pred plazovi, ki jo je Komac dobil z analizo
satelitskih posnetkov Resurs in Landsat in drugih prstorskih podatkov. Z zeleno so obarvana
območja z majhno stopnjo tveganja za nastanek plazov, z rdečo območja z veliko stopnjo
tveganja, točke pa predstavljajo lego 614 že znanih plazov, ki jih je Komac vključil v
obdelavo.

Slika 31: Karta tveganj pred plazovi
(Komac, 2005)

Za povečanje in boljšo uporabo satelitskih podatkov ob preučevanju plazov je potrebno:
• izboljšati dostopnost visokoločljivostnih podatkov
• zvečati natančnost podatkov, le ta je zaradi strmega in razgibanega terena precej slaba
• preizkusiti tehnike, ki so trenutno v uporabi (InSAR), v različnih geografskih okoljih
• dodelati in poenotiti tehnike izdelave kart področij ogroženih z zemeljskimi plazovi.
*

Komac (2005) navaja več primerov raziskav z uporabo satelitskih posnetkov na tem področju
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Čeprav so nove metode daljinskega zaznavanja s pomočjo satelitov tudi na področju nesreč
ob plazovih precej obetajoče, je še vedno najlažje pridobiti informacije s pomočjo cenejših in
preprostejših obdelav letalskih posnetkov kot pa z zapleteno obdelavo radarskih posnetkov.
Vsekakor je za izboljšanje kvalitete produkta obdelane posnetke najbolje dopolniti še s
terenskim delom, na podlagi katerega lahko določimo okvirne mejne vrednosti posameznih
vplivnih dejavnikov, seveda če narava nesreče to dopušča. V primeru, da je dostop
onemogočen, nudijo posnetki pridobljeni s pomočjo daljinskega zaznavanja kljub
pomanjkljivostim edini trenutni vpogled v stanje na prizadetem območju.
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5.6

5.6.1

Nesreča v Logu pod Mangartom 2000

Zemeljski plazovi v Sloveniji

V Sloveniji so zemeljski plazovi zelo pogosti, najdemo jih skoraj povsod, razen na območju
primorskega in dolenjskega krasa. Na področju raziskovanja zemeljskih plazov med georafi
sta trenutno najbolj dejavna dr. Komac Blaž in Mitja Zorn, ki sta preučevala različne plazove
in območja Slovenije (Log pod Mangartom, Zgornja Savinjska dolina, Goriška Brda,
Rebernice, Slano blato pri Lokavcem, Vipavska dolina, Plaz pod Kosečem, …). Plazove in
usade sta v svojih diplomskih nalogah preučevali tudi Martina Pečnik (Zgornja Savinjska
dolina) in Polona Rozman (Haloze, Aljarafe, Andaluzija). Na področju preučevanja usadov v
Halozah je bil dejaven dr. Karel Natek, ki je sodeloval tudi pri novejših študijah (Log pod
Mangartom, Zg. Savinjska dolina). Področje sta preučevala tudi dr. Ivan Gams in dr. Milan
Orožen Adamič in drugi. Med geologi in hidrologi so na tem področju dejavni dr. Mihael
Ribičič, dr. Matjaž Mikoš in dr. Mojca Šraj.

Spodnja karta (slika 32) prikazuje lokacije večjih registriranih plazov po Sloveniji.

Slika 32: Zemeljski plazovi v Sloveniji
(Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje)

74

5.6.2

Geografske okoliščine plazu pod Mangartom

Začelo se je 15. novembra 2000, nekaj čez 14. uro (po podatkih ARSO okrog 13.ure), ko se je
na območju Šteng na Stožju nad dolino Mangrtskega potoka v nadmorskih višinah 1340-1580
metrih utrgal plaz. Zdrsele so tako imenovane rabeljske plasti, v manjši meri pa dolomitni
grušč in ledeniška morena. Po enodnevnem mirovanju se je sprožil drugi večji plaz in kot
drobirski tok stekel po dolini Mangartskega potoka. Splazeli material je vseboval veliko vode,
zato se je ob premikanju utekočinil, zdrvel po Stožju navzdol, se pod Planjo obrnil v
značilnem zavoju in nazadnje obstal v strugi Mangrtskega potoka med planino in sotočjem s
Predelico. Odnesel je most na predelski cesti ter nekaj deset metrov ceste Strmec-Predel.
Gmota je obstala v dolini Mangrtskega potoka vse od Mangrtske planine do Mlinča. Okrog
1,5 km dolga in več metrov debela gmota naj bi bila iz nekaj sto tisoč kubičnih metrov
gradiva (Komac, 2001; http://www.arso.gov.si).
Do nesreče takih razsežnosti je prišlo zaradi kombinacije neugodnih geoloških razmer na
območju, kjer se je sprožil plaz, zaradi zelo namočenih tal, pa tudi zaradi potresov v zadnjih
dveh letih, ki so najverjetneje razrahljali kamnine (Natek, Komac, Zorn, 2003). V Bovcu je po
podatkih Hidrometeorološkega zavoda RS od 20. oktobra do 19. novembra 2000 padlo nad
1160 litrov padavin na kvadratni meter tal, večinoma kot dež. V Logu pod Mangartom pa je
oktobra in novembra padlo skupaj 1872 litrov padavin na kvadratni meter. Takšna obdobna
količina padavin je velika tudi za zahodni, padavinsko bogat del Slovenije.
(http://www.arso.gov.si/poro~cila/Poro~cila_o_stanju_okolja_v_Sloveniji/nesrece.pdf, 2, 3).
Posledice drobirskega toka, ki je po dimenzijah med največjimi v Sloveniji, so bile
katastrofalne. Najbolj je drobirski tok prizadel vas Log pod Mangartom. Življenje je izgubilo
7 ljudi. Drobirski tok je še dodatno poškodoval ceste, uničil in poškodoval 20 hiš in drugih
objektov ter kmetijske površine.
Vas Log pod Mangartom, ki jo je drobirski tok najbolj prizadel, leži v dolini reke Koritnice.
Sestavljata jo zaselka Spodnji in Gorenji Log, ki ležita na nadmorski višini med 620 m in 650
m. V Gorenjem Logu se v Koritnico izliva potok Predelica. Skozi vas pelje cesta Bovec Predel. Prvi plaz, ki je porušil most čez Mangartski potok na tej cesti v bližini odcepa ceste na
Mangart, se je sprožil 15. 11. 2000 in ni ogrozil vasi. Plazina je dosegla sotočje Mangartskega
potoka in Predelice na nadmorski višini okoli 900 m.V prvih minutah petka, 17. 11. 2000 se je
sprožil drobirski tok, ki se je utrgal na nadmorski višini 1600 do 1200 m v površinskem
obsegu preko 20 ha. Plaz je potoval po strugi Mangartskega potoka in Predelice kot drobirski
tok in se razlil ob strugi Koritnice in Predelice ter pri tem močno prizadel Gorenji Log
(Kosmatin Fras, 2001, 64).
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Spodnji sliki (sliki 31, 32) prikazujeta malo hidroelektrarno HE Log pod Mangartom pred in
po prvem plazu 15.11. 2000.

Sliki 33,34: HE Log pod Mangartom pred in po plazu 15.11.2002
(Lessons Learnt from Landslide Disasters in Europe, 2003, 19)

Sanacija posledic nesreče se izvaja na podlagi programa interventnih in drugih ukrepov za
trajno sanacijo posledic plazu Stože pod Mangartom. Program zajema ukrepe za opazovanje
plazu in vodotokov, nujne ukrepe za ustalitev razmer na plazišču, zagotovitev nujnih
prometnih povezav, poglobitev strug Predelice, Koritnice in Soče ter druge ukrepe za
zmanjšanje ogroženosti, sanacijo zajetja vode za HE Log pod Mangartom, priprave za
izgradnjo zadrževalnih in usmeritvenih objektov v strugah Predelice in Koritnice, ureditev
struge Mangartskega potoka ter pripravo prostorskih aktov, lokacijske in gradbene
dokumentacije za graditev stanovanjskih, gospodarskih, infrastrukturnih in drugih objektov.
(httpwww.arso.gov.siporo~cilaPoro~cila_o_stanju_okolja_v_Slovenijinesrece.pdf, 3, 4)
5.6.3

Daljinsko zaznavanje kot pomoč pri vodenju in upravljanju ob nesreči v Logu
pod Mangartom 2000

Kmalu po nesreči je bila vzpostavljena ekspertna skupina za nadzor območja pod grebenom in
stabilizacijo plazu Stože. Območje je bilo sila težko in nevarno dostopno, saj nevarnost plazov
ni minila. Med posebne naloge skupine strokovnjakov je spadala tudi ocena škode, ki jo je
dogodek povzročil ter ugotavljanje in prepoznavanje možnih vzrokov plazu ter možnosti
nadaljnjega premikanja zemeljskih gmot. Skupina je pri svojem delu uporabila vso
razpoložljivo tehnologijo, med drugim tudi geografski informacijski sistem in izdelke
daljinskega zaznavanja, ki so jih pridobili s pomočjo posnetkov s helikopterja in letala ter v
okviru programa Vesolje in velike nesreče.
5.6.4

Daljinsko zaznavanje ob nesreči v Logu pod Mangartom 2000 s posnetki iz
helikopterja

Kosmatin Frasova v svojem prispevku opisuje vlogo fotogrametrije pri izdelavi ustreznih
načrtov in modelov prizadetega območja iz helikopterskih in letalskih posnetkov ter pomen
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obstoječih geodetskih podatkov za izdelavo primerjalnih študij ter opozarja na obširnost
akcije in medsebojno sodelovanje različnih strok pri projektu (Kosmatin Fras, 2001, 62-71).
Geodetski inštitut Slovenije je v nedeljo 19. 11. 2000 od Ministrstva za obrambo, Uprave RS
za zaščito in reševanje prejel nalogo, da izvede interventno fotogrametrično snemanje iz
helikopterja. Glede na kritično situacijo stanja plazu je bilo potrebno reagirati takoj, zato časa
za pripravo plana snemanja ali izvedbo letalskega snemanja praktično ni bilo. Cilj
fotogrametričnega snemanja je bil predvsem čim hitreje metrično dokumentirati prizadeto
območje in izdelati načrte, ki so jih nujno potrebovali drugi strokovnjaki za svoje delo in
analize (hidrotehniki, geologi idr.). Nove, fotogrametrično pridobljene podatke je bilo
potrebno primerjati s stanjem pred nesrečo in izračunati prostornino premaknjenih zemeljskih
gmot.
Časa za signalizacijo oslonilnih točk ni bilo na razpolago. Cilj je bil dobiti čim boljše
stereoposnetke, ki bi služili za izvrednotenje v fotogrametričnem inštrumentu. Celotna trasa je
bila posneta še enkrat z dopolnilnimi posnetki (črno beli in diapozitivi). Iz gradiva so izbrali
najboljše stereopare. Najprej so se lotili fotogrametrične obdelave stereopara, na katerem je
bil dobro viden zgornji del plazu, ki so ga najprej relativno orientirali, nato pa absolutno
vklopili glede na obstoječe prostorske podatke (Kosmatin Fras, 2001, 64).

Slika 35: Posnetek spodnjega dela drobirskega toka iz helikopterja - 19.11.2000
(fotoaparat Rolleimetric 6006)
(Kosmatin Fras, 2001, 65)
Takoj naslednji dan po fotogrametričnem snemanju je bila izvedena fotogrametrična izmera
posnetkov, v večernih urah so bili že izdelani glavni izdelki. Hitrost in sodelovanje z
omenjenima ekspertnima skupinama je bilo zelo pomembno, saj so drugi strokovnjaki
nestrpno čakali na izdelke (Kosmatin Fras, 2001, 66).
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Z računalniškim 3D modeliranjem je bila izračunana prostornina zemeljskega plazu na Stožju
in prostornina naplavljenega materiala v dolini. Predhodne ocene so bile zelo različne, saj za
realno oceno ni bilo na razpolago dovolj podatkov (Kosmatin Fras, 2001, 67). Izračunali so,
da je prostornina splazelega materiala, ki jo je odneslo v dolino, približno 1.000.000 m3, del
materiala pa se je samo premaknil, vendar obstal na omenjenem območju (približno 400.000
m3).
V nadaljevanju je bil fotogrametrično zajeto še območje v dolini in po enakem postopku, kot
je opisano zgoraj, izračunana ocena nanesenega materiala v dolini. Površina naplavine v
območju Loga pod Mangartom je znašala 15 ha, prostornina nanešenega materiala je znašala
700.000m3. Od celotne mase, ki se je utrgala v zgornjem delu, je del predvsem drobnih
frakcij odneslo naprej proti Soči, del pa se je porazgubil po poti v zgornjem delu struge
(Kosmatin Fras, 2001, 67).
Izdelani sta bili tudi preprosta računalniška vizualizacija stanja po nesreči (slika) ter računska
simulacija in vizualizacija, če bi se s plazu še enkrat utrgal dodatni material v enakem obsegu.
Ta zadnja simulacija je bila izdelana zgolj z upoštevanjem reliefa in predpostavko, da se
material enakomerno razporedi na površini. Vsi ti izdelki so služili drugim strokovnjakom kot
osnova za njihovo delo, za promocijo v javnosti preko medijev in za iskanje možnih rešitev
sanacije območja (Kosmatin Fras, 2001, 68).
Spodnji sliki (sliki 36, 37) prikazujeta stanje pred in po nesreči, ki so jo simulirali z uporabo
obstoječih prostorskih podatkov in s pomočjo helioposnetkov. Modra barva prikazuje vplivno
območje drobirskega toka v okolivi vasi Spodnji in Gorenji Log.
Pred nesrečo

Po nesreči

Sliki 36 in 37: Log pod Mangartom pred in po nesreči
(http://itc.fgg.uni-lj.si/plaz2000)
Kosmatin Frasova ob koncu prispevka dodaja, da so rezultati, dobljeni s pomočjo
helioposnetkov, služili le kot prvi približek dejanskega stanja in da je bilo čim prej potrebno
izvesti letalsko snemanje in celoten postopek izvedbe aerotriangulacije in merjenja oslonilnih
točk. Takoj, ko so bili zagotovljeni ustrezni vremenski pogoji, je Geodetski zavod Slovenije
tudi izvedel letalsko snemanje območja s primernimi tehničnimi parametri za potrebe
natančnega kartiranja večjega obsega območja za potrebe projektov sanacije. Snemanje je bilo
izvedeno v več redovih, merilo posnetkov je 1 : 8000.
Konfiguracija terena je izredno neugodna za izvedbo letalskega snemanja, saj so doline ozke,
gore se hitro in strmo dvigajo. Iz letalskih posnetkov je bil nato podrobno izmerjen zgornji del
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plazu, relief je bil modeliran s plastnicami in številnimi profili. Natančnost izdelka ustreza
grafični natančnosti merila 1 : 2000 (Kosmatin Fras, 2001, 69).
S pomočjo metod daljinskega zaznavanja so bili narejeni geodetski načrti in 3D modeli
terena, ki so strokovnjakom v omenjenih ekspertnih skupinah, služili za izbiro nadaljnjih
ukrepov.
5.6.5

Daljinsko zaznavanje ob nesreči v Logu pod Mangartom 2000 s pomočjo satelitov

Del strokovno večplastnih raziskav, namenjenih proučevanju vzrokov in posledic plazu, je
predstavljala tudi obdelava satelitskih posnetkov in njihova povezava v sistem GIS. Radarski
posnetki, narejeni pred nesrečo in po njej, so omogočili določanje vlažnosti tal in opazovanje
»odtekanja« vode. Optični posnetki pa so bili skupaj z digitalnim modelom višin InSAR
DMV 25 uporabljeni za analizo drobirskega toka in njegovega vplivnega območja (Oštir et
al., 2002).
Uporabljani so bili posnetki, navedeni v spodnji tabeli, ki so bili pridobljeni v okviru
programa Vesolje in velike nesreče; prvih osem posnetkov je bilo posredovanih po nesreči.
Organizacija
ESA
ESA
CSA
CSA
CNES
CNES
CNES
CNES
ESA
ESA
ESA
ESA
ESA

Satelit
Vrsta
ERS
radarski
ERS
radarski
RADARSAT radarski
RADARSAT radarski
SPOT
optični
SPOT
optični
SPOT
optični
SPOT
optični
ERS
radarski
ERS
radarski
ERS
radarski
Landsat
optični
Landsat
optični

Datum zajema
1999-11-05
2000-11-24
1998-10-25
2000-12-01
2000-08-19
2000-08-21
2000-11-29
2000-11-29
1998-03-20
1998-04-24
1998-05-29
1992-08-18
1999-09-15

Čas zajema
9:56
9:56
17:02
17:02
10:08
10:08
9:58
10:11
9:56
9:56
9:56
9:14
9:14

Datum prejema
2000-11-30
2000-11-30
2000-12-13
2000-12-13
2000-12-14
2000-12-14
2000-12-14
2000-12-14
pred nesrečo
pred nesrečo
pred nesrečo
pred nesrečo
pred nesrečo

Tabela 3: Seznam uporabljenih satelitskih posnetkov
(Oštir et al., 2002, 200)
Pred začetkom same analize so bili pridobljeni posnetki vizualno pregledani. Plaz je bilo
mogoče posredno ali neposredno zaznati na vseh podobah, ki so jih sateliti zajeli po nesreči.
Gre za posnetke ERS-2 (2000-11-24), RADARSAT (2000-12-01) in SPOT (2000-11-29).
Osnovnemu pregledu je sledilo geokodiranje in obdelava. Vse posnetke je bilo potrebno
georeferencirati v državni koordinatni sistem, to je v Gauss-Kruegerjevo projekcijo na
Besselovem elipsoidu. Gre za pomemben korak, ki ga je potrebno izvesti zelo natančno, saj je
od njega odvisna natančnost in uspešnost naslednjih postopkov. Sami posnetki sicer vsebujejo
osnovne podatke o položaju, ki pa, kot trdi Oštir s sodelavci, za nadaljnje obdelave premalo
natančni in torej neuporabni. Geokodiranje optičnih posnetkov SPOT je bilo razmeroma
enostavno, precej več težav pa so povzročali radarski posnetki, kar je bilo sicer pričakovano, a
kljub temu dokaj neprijetno, zato je bilo treba deloma uporabiti tudi tehnike samodejne
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registracije. Z njimi so bili pari podob ERS in RADARSAT najprej poravnani med seboj in šele
nato so lahko tako ustvarjeni kompozit referenciran glede na karto. Na ta način so se napake pri
medsebojni registraciji podob zmanjšale na zanemarljivo vrednost.
Georeferencirane satelitske posnetke so vključili v sistem GIS, skupaj z drugimi
razpoložljivimi podatki (posnetki Landsat, plastjo rabe tal, digitalnim modelom višin ...) (Oštir
et al., 2002, 200).
Uporabljene podobe RADARSAT imajo zelo dobro prostorsko ločljivost, saj so bili posnetki
ustvarjeni v tako imenovanem drobno žarkovnem načinu (fine beam mode). Posnetki imajo
drugačen tudi kot gledanja kot ERS (ERS 23°, RADARSAT 42°), poleg tega pa ima
RADARSAT za opazovano območje prikladnejšo smer gledanja (dvigajoča proti padajoči
tirnici). Rezultati, ki jih je satelit ustvaril, so zato jasnejši kot pri podobah ERS, kljub dejstvu,
da gre za dokaj razgibano površje, ki poslabša kakakovost radarskih posnetkov.
Spodnji karti (sliki 38, 39) izvedeno karto razlik v podaobah pred in po nesreči. Svetla področja
prikazujejo območja povečane vlažnosti, ki jih lahko opazimo na celotnem območju Alp. Kljub
temu pa vlažnost na RADARSAT sliki ni tako velika kot na posnetkih ERS. Glavni razlog za to
je dejstvo, da so bili posnetki RADARSAT ustvarjeni nekaj dni za posnetki ERS, po tem ko je
dež že prenehal. Poleg vlažnosti lahko na karti (slika 38) opazimo tudi sneg (zelena barva), ki
je zapadel le nekaj dni preden je RADARSAT posnel območje (Oštir et al., 2002, 202).

Slika 38 in 39: Izvedena karta razlike postnetkov pred in po nesreči iz posnetkov
RADARSAT in ERS
(Oštir, Veljanovski, Stančič, 2001, 17 in 15)
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Natančnejše analize nesreče so omogočile podobe satelita SPOT, in sicer tako samostojno kot
v povezavi z radarskimi podobami. Za opazovanje plazu in njegovih posledic sta bila uporabljena
dva pankromatska (2000-08-21 in 2000-11-29) in dva multispektralna (2000-08-19 in 2000-1129) posnetka. Kot je vidno na spodnji sliki (slika 40), je drobirski tok občutno spremenil površje
v okolici Loga pod Mangartom.

Slika 40: Perspektivni pogled območja plazu.
Preko digitalnega modela višin je napet posnetek
satelita SPOT z 29. 11.2000
(Oštir, K. Veljanovski, T., Stančič, 2001, 22)
Po ocenah je bilo v celoti uničenih skoraj 76 ha gozda, kmetijskih in poseljenih površin.
Analiza optičnih podob satelita SPOT je bila enostavnejša od analize radarskih. Kljub temu je
precej težav povzročil nizek položaj sonca v novembru, zaradi katerega so sence velike in zelo
poudarjene. Poleg tega je na novembrskem posnetku v višjih predelih sneg (slika 42), na
avgustovskem (slika 41) pa je nekaj oblakov (Oštir et al., 2002, 203).

Sliki 41 in 42 : Satelitski posnetek SPOT, ustvarjen pred plazom, 19.08.2000 in
Satelitski posnetek SPOT, ustvarjen po plazu, 29.11.2000
(Oštir, Veljanovski, Stančič, 2001, 19 in 20)
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V študiji je bil uporabljen digitalni model višin (slika 43), izdelan z radarsko interferometrijo
iz posnetkov ERS. Višine na prikazanem območju se razprostirajo med malo manj kot 500 m
in več kot 2500 m, položaja plazu in njegovega vplivnega območja pa sta prikazana z
vektorjem v rdeči barvi. Iz modela višin sta bili nato ustvarjeni tudi karti naklona in
usmerjenosti površja. S pomočjo modela je bila določena višina sprožitve plazu (1396m) in
površina celotnega območja drobirskega toka, ki obsega približno 76 ha, od česar je 26 ha
predstavlja območje proženja drobirskega toka in 50 ha njegove vplivno območje (Oštir et al.,
2002, 206-208).

Slika 43: Digitalni model višin InSAR DMV 25, ki je bil ustvarjen z radarsko interferometrijo
iz posnetkov ERS.
(Oštir, Veljanovski, Stančič, 2001, 26)

Drugi del študije je bila izdelava karte rabe tal (slika 44), ki je bila izdelana iz satelitskih
posnetkov Landsat in SPOT. Pri tem so bili uporabljeni vsi netermični kanali. Uporabljena je
bila tehnika klasične nadzorovane klasifikacije* z desetimi razredi, ki so navedeni v spodnji
tabeli (tabela 4). Izračunani so tudi deleži in tip prizadetih območij na območju proženja in na
vplivnem območju drobirskega toka.

*

Nadzorovana klasifikacija je ena izmed oblik klasifikacije posnetkov, pri kateri operater določi učne vzorce, program (algoritem) pa
ustvari njihove spektralne podpise. Piksle na podobi nato z uporabo različnih tehnik razdeli glede na podane vzorce, pri čemer lahko nekateri
piksli ostanejo neklasificirani.
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Območje proženja
Vplivno območje
Razred
Površina (ha) %
Površina(ha
%
Pozidano
0,0
0% )
0,0
0%
gosto pozidano
0,0
0%
3%
1,7
redko pozidano
0,0
0%
1,9
4%
Iglasti gozd
1,0
4%
10,1
20%
Listnati gozd
18,6
72%
5,8
12%
Mešani gozd
2,2
9%
5,4
11%
Grmičevje
0,3
1%
3,6
7%
Voda
0,0
0%
4,0
8%
Kmetijsko
0,0
0%
9,4
19%
Neporaščeno
3,6
14%
8,2
16%
Skupaj
25,7
100 %
50,1
100 %
Tabela 4: Raba tal na območju proženja drobirskega toka in na njegovem vplivnem območju
(Oštir et al., 2002, 207)

Slika 44: Karta rabe tal, ustvarjena iz satelitskih posnetkov Landsat in SPOT
(Oštir, Veljanovski, Stančič, 2001, 27)
Interpretacija samih surovih posnetkov je bila za trenutno reševanje krize zelo pomembna, za
nadaljnje simulacije in predloge za sanacijo pa se pogosto uporablja le kot del vstopnih
podatkov v GIS analizah. Zato so pri omenjeni študiji le te integrirali v geografsko bazo
skupaj s podatki digitalnega modela višin in s karto rabe tal in izvedene izdelke ponudili v
pomoč ekspertnima skupinama (Oštir, 2001, 22).
Nesreča pod Mangartom je dober primer uporabe metod satelitskega daljinskega zaznavanja
in še boljši primer za združevanje optičnih in radarskih podatkov. Dogodek se je zgodil pozno
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novembra po nekaj tednih močnega deževja. Obseg plazu je dovolj velik, da je bil zaznan
preko dostopnih satelitskih senzorjev. Le posntek SPOT je bil zaradi oblačnosti in neviht zajet
šele 12 dni po nesreči. Kljub vsemu pa optični posnetki zelo natančno kažejo razmere in se jih
lahko primerja z arhivskimi podatki ter poda oceno škode.
Študija uporabe daljinskega zaznavanja s pomočjo satelitsko pridobljenih podatkov je
dokazala uporabnost le tega za potrebe opazovanja nesreč in uporabnost programa Vesolje in
velike nesreče za posredovanje brezplačnih posnetkov. Oštir zaključuje, da je študija potrdila
uporabo daljinskega zaznavanja v kriznih situacijah, tako pri reševanju, ko potrebujemo
sprotno opazovanje, kot pri oceni škode, ko je hitrost obdelave manj pomembna v primerjavi z
visoko natančnostjo rezultatov. Po datumu pridobitve in obdelave pridobljenih posnetkov
sklepam, da so bili rezultati študije znani najprej v sredini decembra 2000, ko je bila faza
reševanja že mimo. Zato trdim, da izdelane karte v prvi vrsti predstavljajo učinkovitost
programa Vesolje in velike nesreče pri pridobivanju posnetkov ter njihovo uporabnost za
opazovanje nesreče in pomoč pri kasnejših študijah dogodka, medtem ko pri reševanju niso
bile uporabljene.
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6

UGOTOVITVE

Diplomsko delo raziskuje možnosti uporabe metod daljinskega zaznavanja in z njihovo
pomočjo izdelanih kart v procesu upravljanja in vodenja ob nesrečah, s posebnim ozirom na
naravne nesreče. Zastavila sem si dve glavni in eno izvedeno hipotezo. Prva hipoteza je bila,
da je daljinsko zaznavanje vpeto v načrte za ravnanje ob nesrečah. Druga hipoteza je bila, da
so metode daljinskega zaznavanja in izdelava kart na osnovi podatkov pridobljenih s pomočjo
daljinskega zaznavanja uporabne v procesu upravljanja in vodenja (UV) ob nesrečah. V
njenem okviru sem si zastavila izvedeno hipotezo, da so predstavljene metode in z njihovo
pomočjo izdelane karte uporabne tudi za primere nesreč v Sloveniji z vsemi svojimi
posebnostmi. Prvo hipotezo nisem uspela potrditi, druga se je izkazala za pravilno, medtem
ko sem izvedeno hipotezo delno potrdila in delno ovrgla.
Prva izmed delovnih hipotez je bila, da je daljinsko zaznavanje sestavni del načrtov za
ravnanje ob nesrečah (naravnih in drugih).Pregledala sem vse slovenske državne načrte in 16
nemških deželnih načrtov za ravnanja ob različnih primerih nesreč in ugotovila, da uporaba
daljinskih metod direktno ni nikjer omenjena oziroma predvidena. Edini državni – zvezni
nemški načrt za ravnanje ob poplavah ravno tako uporabe daljinskega zaznavanja ne omenja.
Vsi načrti definirajo možnost mednarodnega sodelovanja, v okviru katerega je predvidena
tudi strokovna pomoč, pod katero bi lahko spadalo tudi aktiviranje programov za pridobivanje
satelitsko pridobljenih podatkov ob nesrečah. Tako moram hipotezo ovreči, predvidevam pa,
da se bo z nadaljnjim razvojem satelitov in uveljavljanjem uporabe, to počasi preneslo tudi v
same načrte za ravnanje ob nesrečah, predvsem za primere nesreč velikih razsežnosti, ki jih
načrti na najvišji ravni urejajo.
Za potrebe verifikacije druge hipoteze sem predstavila dva primera nesreč, in sicer nesrečo
ob sprožitvi drobirskega toka v Logu pod Mangartom leta 2000 in poplave ob Labi leta 2002,
in pregledala mednarodne programe sodelovanja na področju daljinskega zaznavanja v okviru
EU in ZN. Zaradi globalne razsežnosti samih satelitskih sistemov predstavljajo obravnavani
programi pravzaprav povezovanje različnih svetovnih vesoljskih agencij, ki so se združile s
ciljem čim hitreje posredovati podatke (slike in izdelane karte) pridobljene s pomočjo
satelitov različnih agencij, za potrebe kriznega upravljanja in vodenja ob naravnih in drugih
nesrečah. Posebno pozornost sem namenila programu Vesolje in velike nesreče, ki je bil
ustanovljen leta 2000, saj je bila njegova prva aktivacija ravno za potrebe nesreče v Logu pod
Mangartom. Z obdelavo in kombinacijo optičnih in radarskih posnetkov različnih satelitov je
Oštir s sodelavci izdelal več kart; karto rabe ral, karte stanja pred in po nesreči, karto
naklonov, karto usmerjenosti površja in INSAR25 DMV. Našteti izdelki so bili vključeni v
bazo GIS in so služili kot pomoč v načrtovanju sanacijskih ukrepov. Kljub obsežnosti študije
izdelki niso bili medijsko odmevni in jih v poročilih CZRS ni bilo zaslediti. Za potrebe
kriznega komuniciranja v okviru informiranja širše javnosti so bile uporabljene simulacije
premika drobirskega toka, ki so jih naredili s pomočjo daljinskih podatkov pridobljenih s
helikopterja. Ob obravnavanem primeru je moč potrditi uporabo ob morebitni nesreči večjih
razsežnosti, kot je nesreča v Logu pod Mangartom nedvoumno bila. Za potrebe izdelave kart
ogrožanja zaradi zemeljskih plazov so satelitsko pridobljeni podatki tudi uporabni. Za potrebe
zaznavanja manjših zemeljskih plazov in usadov po Sloveniji pa niso primerni. Zato sem
drugo hipotezo potrdila, izvedeno hipotezo pa le delno potrdila.
Kot drugi primer nesreč sem obravnavala poplave ob Labi leta 2002. Karte poplavljenih
območij so bile izdelane s pomočjo daljinsko pridobljenih podatkov posredovanih ravno tako
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v okviru programa Vesolje in velike nesreče. ZKI, ki je prevzel celotno koordinacijo v okviru
programa, je s pomočjo satelitsko pridobljenih podatkov izdelal več kot 40 različnih kart
stanja, prognostične karte predvidenih poplavljenih območij, simulacije prihajajočih poplav
kakor tudi simulacijo vremenske situacije v času nastanka poplav. Mnogi izmed produktov so
bili izdelani za potrebe delovanja kriznih štabov, ki so na njihovi osnovi določali varnostne
ukrepe (gradnjo nasipov, evakuacijo domov). Karte manjših območij so izdelali tudi na
podlagi daljinsko pridobljenih podatkov s pomočjo snemanja z letal. Nekateri izdelki,
predvsem pregledne karte stanja in simulacije razvoja poplav so bile uporabljene za
obveščanje javnosti preko medijev. Podobno kot pri prvem obravnavanem priemru nesreče,
je metode daljinskega zaznavanja moč uporabiti ob morebitnih poplavah večje razsežnosti. V
Sloveniji torej za primere nižinskih poplav, poplav kraških polj in mestnih poplav ter morskih
poplav. Za potrebe zaznavanja ali napovedovanja hudourniških poplav pa niso primerne. Zato
sem tudi po obravnavi drugega primera drugo splošno hipotezi o uporabi metod daljinskega
zaznavanja in na njihovi osnovi izdelanih kart za potrebe UV ob nesrečah potrdila, medtem
ko sem izvedeno hipotezo ponovno le delno potrdila in delno ovrgla.
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti prednosti in slabosti daljinskega zaznavanja za potrebe
nesreč. Skozi obravnavana primera sem prišla do naslednjih ugotovitev:
Prednosti daljinskega zaznavanja:
1. hitro pridobivanje podatkov o večjih območij
2. periodičnost podatkov (vedno znan čas zajema podatkov)
3. možnost pridobivanja podatkov o težje dostopnih ali nedostopnih območjih (zaprtih ob
primeru prepovedi letenja, neprehodnih ob nesreči)
4. cena pridobivanja podatkov/km2 površine je nižja od terenskega pridobivanja (snemanje z
letal je cenejše od satelitskih posnetkov, vendar dolgotrajnejša)
5. časovna primerjava pridobljenih podatkov - možnosti izdelave karte časovnih sprememb.
Kljub hitro razvijajoči se tehnologiji satelitov in senzorjev na inštrumentih sem ob pregledu
primerov naletela na precejšnje ovire ali pomanjkljivosti daljinskega zaznavanja za potrebe
kriznega upravljanja in vodenja ob nesrečah.
Sprva je potrebno opozoriti na probleme, ki nastajajo tudi v okviru samih prednostih, ki jih
navajam zgoraj.
1. podatki so lahko hitro pridobljeni, vendar je lahko prizadeto območje v času nesreče tudi s
strani satelita nepokrito oziroma neopazovano, kar nujno vodi v zamudo ali celo zgrešitev
dogodka
(premajhno število satelitov za opazovanje zemlje, nezadostna časovna resolucija)
2. kljub možnosti opazovanja vsega površja, je za uporabo oziroma objavo nekaterih
podatkov potrebno pridobiti dovoljenje držav (posnetki prizadetih območij izrednega
pomena-vojaške baze)
3. večina satelitov je srednjeresolucijskih (prostorska resolucija nad 3m), kar pa za potrebe
zaznavanja mikro dogodkov, kar nesreče v Sloveniji v veliki večini so, ni primerno.
Visokoresolucijski posnetki (prostorska resolucija pod 1m) so precej dražji od srednje
ločljivostnih ali letalskih posnetkov, vendar še vedno neprimerljivi s ceno terenskih
raziskav. Predvsem če terenskega pridobivanja podatkov ne moremo izvesti, ker se je
zgodila nesreča, pa predstavljajo edino možnost pridobivanja podatkov o prizadetem
območju.
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4. zapletena analiza podatkov, potrebne izkušnje pri interpretaciji (pri ortofotu sicer lažje kot
pri satelitskih posnetkih)
5. omejenost optičnih sistemov pri zaznavanju ob oblačnem vremenu, potrebno je uporabiti
vremensko neodvisne radarske sisteme, ki se slabše odrežejo v razgibanem terenu. Zato je
potrebno več oslonilnih točk in drugih korekcij, kar podaljša obdelavo in poslabša
natančnost izdelkov.
6. Izdelava kart časovnih sprememb je lahko otežena, v kolikor imamo na razpolago le
posnetke, posnete ob različnih letnih časih

Kljub velikim obetom uporabe metod daljinskega zaznavanja ob nesrečah ugotavljam, da so
le te primerne le za opazovanje nesreč večjih razsežnosti, za potrebe napovedovanja in
opozarjanja pa le v primerih počasnega razvoja nesreče (počasne nižinske poplave). Za
uporabo v Sloveniji so primerne le v redkih primerih, kot so na primer nižinske poplave, za
primere hudourniških poplav, ki jih je v Sloveniji največ, in manjših pobočnih premikov pa
niso uporabne. Uporabe daljinskega zaznavanja ob drugih vrstah naravnih in drugih nesreč
sicer nisem preučevala, sem pa naletela na več primerov uporabe ob potresih, požarih in
drugih nesrečah, za katere so na ZKI-ju priskrbeli satelitske posnetke in bi jih lahko prenesla
tudi na Slovenijo. Poleg specifike samih naravnih nesreč in tehničnih omejitev metod
daljinskega zaznavanja, igra pomembno vlogo tudi cena zajema podatkov. Zato sme mnenja,
da se bomo v Sloveniji, v kolikor bo prišlo do potrebe po opazovanju nesreče iz zraka,
poslužili raje letalskega snemanja kot pa naročali dražje satelitske posnetke.
Hkrati ugotavljam, da je sedanje stanje števila satelitov za opazovanje Zemlje premajhno za
zagotavljanje popolne pokritosti površja, kot to že obstaja z vremenskimi sateliti. Ravno tako
pričakujem občutne izboljšave prostorske resolucije, ki bo visokoresolucijske satelitske
posnetke izenačila z letalskimi posnetki in nato še izboljšala resolucijo pod 0,5metra. Novi
sateliti bodo imeli tudi večjo spektralno resolucijo, kjer bodo senzorji občutljivi na manjše
dele elektromagnetnega spektra, kar bo omogočilo boljšo interpretacijo površja. S
povečanjem števila satelitov se bo zvišala tudi časovna resolucija, kar bo omogočalo pokritost
vsakega območja ob vsakem času. Z utiritvijo novih satelitov, ki lahko spreminjajo tudi kot
snemanja, bo omogočeno več stereo snemanja. Predvidevam tudi, da bo s povečanjem števila
visokoresolucijskih in drugih satelitov cena posnetkov le teh padla.
Vsekakor se zavedam, da je financiranje takih projektov izreden zalogaj in da se vseh
naravnih nesreč tudi ob popolnem satelitskem sistemu ne da napovedati ali se jim izogniti,
vendar lahko ljudi vsaj predhodno seznanimo z ogroženostjo in opozorimo na prihajajočo
nevarnost ob nekaterih vrstah nesreč in s tem blažimo učinke nesreč. Zato predlagam, da se
primerjajo stroški sanacije škode ob velikih nesrečah s stroški izdelave kart ogroženosti in
sofinanciranja raziskovalnih programov satelitske in druge tehnike in kaj hitro bomo
ugotovili, da nujno potrebujemo premik v razmišljanju in preusmeritvi dela sredstev v
obsežnejšo preventivo, raje kot v kurativo.
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SUMMARY

This thesis examines applicability of remote sensing and maps derived from remote sensing in
the process of managing disasters, especially natural disasters. I posed two main hypotheses
and one derived hypothesis. First, I hypothesized that remote sensing was incorporated in
plans for managing disasters. Second, I hypothesized that remote sensing and maps derived
from remotely sensed data were used in disaster management. Linked to this general
hypothesis, I hypothesized that the above methods of collecting data and maps derived from
the above data are appropriate for managing disasters in Slovenia. The work presented in this
thesis does not support the first hypothesis. The second hypothesis is supported though this
thesis failed to support the derived hypothesis.
The first hypothesis postulated that plans for managing disasters—natural and others—
include remote sensing. I examined all state disaster plans in Republic of Slovenia and 16
German state disasters plans (Katastrophenschutzgesetzt des Bundeslandes). I have also
examined the flood disaster plan—the only disaster plan at the federal level—in Germany.
None of the above-mentioned plans mention remote sensing, though they all define options
for international cooperation, including expert assistance that could have incorporated remote
sensing data. Therefore, I conclude that the empirical data do not support my first hypothesis.
I do foresee, however, that further development of satellite imagery will lead to incorporation
of their use in disaster management, especially large scale disaters.
To test the second hypothesis, I examined management of two disasters: the disaster caused
by debris flow in Log pod Mangartom (Republic of Slovenia) in 2000 and floods along Laba
river (Germany) in 2002. I also reviewed programs for international cooperation in the area of
remote sensing in European Union and United Nations. Due to the global level of the satellite
systems, these international cooperation programs embed linkages among various world space
agencies. These agencies joined forces to enable expeditious sharing of data—images and
maps—to manage natural and other disasters. I have studied in detail the program Space and
Major Disasters that was established in 2000 and first applied in the case of Log pod
Mangartom Landslide. Oštir and colleagues used a combination of optical and radar images of
various satellites to develop a number of maps: land use map, pre-and post landslide
snapshots, slope maps, directional maps, and INSAR25 DMV. These maps were incorporated
into a GIS database and used in planning the recovery efforts. In spite of the extent of the
study, these products were not included in the reports of the Civil Protection Agency of
Slovenia (Civilna zaščita Republike Slovenije). To communicate with the public, the agency
used simmulations of debris flow based on remote data obtained with a helicopter. This
particular disaster confirms applicability of satellite images for creation of maps of
endangered areas in the case of a large-scale landslide. However, in the case of smaller scale
land-slides, satellite images cannot be used. This then, supports my second general
hypothesis, while it only partially supports the derived hypothesis.
I also examined the use of remote sensing data during the 2002 floods of Laba river in
Germany. Remote sensing data, compiled by the Space and Major Disasters program, were
used to create the maps of flooded areas. The Center for Satellite Based Crisis Information
(Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation, Oberpffafenhofen, Germany) coordinated
the efforts and, using satellite images, created more than 40 maps of the current situation,
future flood forecast maps, simulations of arising floods, and simulation of weather at the
time of the flooding. Crisis management teams used many of these products to plan dam
construction and residential evacuation. They also created maps of smaller areas using remote
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sensing data collected with planes. Some products, such as maps of the current situation and
maps of simulation of flood progression were used for communication with the public
through media. As the previous case indicated, remote sensing data can be used in
management of large-scale disasters. Therefore, such data could be used in Slovenia in the
case of floods in the plains, floods of carst fields, city floods, and sea floods. However, these
data cannot be used in the case of flash floods. As was the case above, the data support my
second hypothesis, but only partially support my derived hypothesis.
The objective of this thesis was to establish strengths and weaknesses of remote sensing to
meet the needs of disaster management. Based on the above-reported cases, I identified the
following strenghts of remote sensing:
1. expeditious collection of data on large-scale areas;
2. ability to assign time to the collected data;
3. ability to collect data on areas that are difficult to reach or closed-off—closed when flying
planes is not allowed or impassable at times of disasters);
4. price of data collection per km2 is lower than in the case of surface data collection—price
of obtaining data flying planes is lower than satellite data, but data collection is slower;
5. ability to create maps that capture change over time.
In spite of fast-developing technology of satellites and sensors, there are a number of barriers
and limitations to using remote sensing for the purpose of disaster management. First, I would
like to stress that even the above strenghts are limited in the following cases:
1. While satellite data can be quickly obtained, it is possible that the affected area is not
covered by the satellites at the point of the disasterous event, leading to delays in data
collection or even non-coverage of the event;
2. While satellites collect data across the entire Earth surface, sometimes data can only be
obtained once the permission of the country has been secured—for example, if the images
cover areas of high importance, such as military bases;
3. Most of the satellites provide data with the resolution above 3m which is insufficient for
micro events—majority of disasters in Slovenia are of that category. While high
resolution images—resolution below 1m—are substantially more expensive than the 3m
resolution images or plane images, they are still cheaper than surface surveys. Further, in
the event the surface surveys cannot be conducted due to the disaster, remote sensing may
be the only method of data collection;
4. Demanding methods for analyzing images; substantial expertise is required to interpret
images—though lower in the case of ortophoto than in the case of satellite images;
5. In the case of high cloud coverage, the use of weather-independent radar system has to be
employed. This system, however, is less reliable for highly variable surface. This requires
that a number of ground control points and other corrections be employed, thereby
prolonging the time of data analysis and reducing quality of products;
6. The maps that capture change over time cannot be made as accuratly if available images
were taken at different seasons as if the images were taken at same seasons
While remote sensing appears to be a promissing method to be employed in disaster
management, my analysis suggests that its applicability is restricted to observation of largescale disasters and prediction of slowly-progressing disasters, such as plain floods. In
Slovenia, the above disasters are very rare. On the other hand, in the case of more frequent
disasters, such as flash floods, and small land-slides, remote sensing cannot be used. The
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above analysis suggests that when there is a need for remote sensing data collection in
Slovenia, planes will more likely be used then more expensive satellite images.
Further, the above analysis indicates that current number of satellites is insufficient to provide
complete coverage of the surface akin to the coverage with weather satellites. However, in
the future, we can expect substantial improvements in spatial resolution that will make highresolution satalite images comparable to plane images as well as further improve resolution
below 0.5 m. New satellites will also have higher spectral resolution leading to better
interpretation of the surface. The increase of the number of satellites will improve temporal
resolution leading to coverage of any area at any point in time. Additionally, new satalites,
which can alter the recording angle, will enable stereo recording. Further, increased number
of high-resolution satellites will reduce the price of satellite images.
While remote sensing is expensive and while even complete satellite coverage cannot predict
all natural disasters, these methods enable timely communication of the upcoming disasters
thereby reducing their negative impacts. When the high costs of remote sensing technology
are compared to the exorbitant costs of recovery after natural disasters, we may find out that
the former no longer appear to be beyond our reach.
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http://www.stat.si/tema_okolje_ozemlje_sat.asp
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije
http://212.18.47.244/web/portal.nsf?Open

Dodatni viri k tematiki sateliti in daljinsko zaznavanje
Programi Ballaerospace
http://www.ballaerospace.com/p2prog.html
DigitalGlobe | An Imagery and Information Company
http://www.digitalglobe.com/
Disaster Management Links
http://www.unoosa.org/oosa/SAP/stdm/stdm_links.html
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ESA European Space Agency
http://www.esa.int/esaCP/index.html
Eumeosat
http://www.eumetsat.int/Home/index.htm
Revija GeoConnexion
http://www.geoconnexion.com/
LAND INFO Worldwide Mapping - Ikonos high-resolution satellite imagery
http://www.landinfo.com/satprices.htm
Seznam E-learninga
https://www.meted.ucar.edu/loginForm.php
MODIS Rapid Response System
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/
NPOESS sateliti
http://www.meted.ucar.edu/npoess/
Spot Image - Hazard management and mitigation
http://www.spotimage.fr/html/_167_194_209_.php
Spot Image - Unosat
http://www.spotimage.fr/html/_167_210_214_216_.php
U.S. EPA | Global Earth Observation System of Systems: Tools
http://www.epa.gov/geoss/eos/text_tool.html
UNOSAT - United Nations - Satellite Imagery for all
http://unosat.web.cern.ch/unosat/
Welcome to GeoEye: The World's Largest Commercial Remote-Sensing Company
http://www.geoeye.com/

Dodatni viri k tematiki krizno vodenje in upravljanje
Center for International Disaster Information
http://www.cidi.org/
CEOS - The Committee on Earth Observation Satellites
http://www.eohandbook.com/eohb05/ceos/part2_1.html
http://www.ceos.org/pages/overview.html
Crisis Response Journal
http://www.crisisresponsejournal.com/
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DLR-ZKI Home Page - Zentrum für Kriseninformation des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt
http://www.zki.caf.dlr.de/projects/gmoss/gmoss01_de.html
EC - JRC - Weather Driven Natural Hazards (WDNH) Action
http://natural-hazards.jrc.it/links.html#euweb
Gmes - Global Monitoring for Environment and Security
http://www.gmes.info/
GMOSS - Global Monitoring of Security and Stability
http://gmoss.jrc.it/index.asp?page=centrale

International Charter "Space and Major Disasters" - The Charter
http://www.disasterscharter.org/charter_e.html
International Strategy for Disaster Reduction
http://www.unisdr.org/
IPSC - Institute for the Protection and Security of the Citizen
http://ipsc.jrc.cec.eu.int/
NEDIES - Natural and Environmental Disaster Information Exchange System
http://nedies.jrc.it/index.asp?ID=91
RESPOND - Geographic information services for the Humanitarian Aid community
http://www.respond-int.org/Respond/index.html
RISK-EOS program
http://www.risk-eos.com/actus/pge/index.php?arbo=0
Satellite Global Disaster Alert System Planned
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/01/0124_050124_geoss_2.html
Space - New GMES Bureau Head takes up EO challenge
http://ec.europa.eu/enterprise/space/news/article_4272_en.html
The European Crisis Management Academy
http://www.ecm-academy.nl/
UNOSAT-seznam programov
http://unosat.web.cern.ch/unosat/
PREVIEW program
http://www.preview-risk.com/en/index.php
World Institute for Disaster Risk Management
http://www.drmonline.net/
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