Stanje podnebja avgusta 2012

Glavne značilnosti po svetu



Povprečna globalna prizemna temperatura zraka nad kopnim in oceani je bila 0,62 ° C nad
povprečjem 20. stoletja, ki znaša 15,6 ° C. To je bil četrti najtoplejši avgust od leta 1880,
odkar obstojajo primerljivi podatki.



Povprečna globalna prizemna temperatura zraka nad kopnim je bila 0,90 °C nad
povprečjem, kar pomeni, da je bil avgust na kopnem drugi najtoplejši, odkar obstajajo
podatki. Povprečna globalna prizemna temperatura nad oceani je bila avgusta 0,52 °C nad
povprečjem, kar ta mesec uvršča na peto mesto.



Povprečna globalna prizemna temperatura zraka nad kopnim in oceani za obdobje junij–
avgust 2012 je bila 0,64 ° C nad povprečjem 20. stoletja, ki znaša 15,6 ° C. To je bilo tretje
najtoplejše tromesečje.



Povprečna globalna prizemna temperatura zraka nad kopnim od junija do avgusta 2012 je
bila 1,03 °C nad povprečjem – največ doslej. Nad oceani je bil odklon v istem obdobju 0,56
°C, kar predstavlja deveto najvišjo vrednost.



Nadpovprečno topel avgust nad kontinentalnim delom Združenih držav Amerike v
kombinaciji z najtoplejšim julijem in nadpovprečno toplim junijem uvršča letošnje poletje v
ZDA na tretje mesto najtoplejših poletij.



Avstralska meteorološka služba poroča, da je bila povprečna najvišja temperatura v
Avstraliji 1,49 °C višja od povprečja v obdobju 1961–1990. Najnižja temperatura pa je bila
0,83 °C nižja od povprečja v istem obdobju. Razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo je
bila najvišja od leta 1950.



Centralni meteorološki in geofizikalni urad v Avstriji poroča, da je bila avgusta temperatura
v Avstriji četrta najvišja od leta 1767, odkar imajo meritve. Bila je 1,9 °C višja od povprečja
v obdobju 1971–2000. Visoke temperature so povzročile tretjo najzgodnejšo stalitev snega
na visokogorski meteorološki postajo Sonnblick. Dve zgodnejši sta bili 13. avgusta v letih
1963 in 2003.

Vir: Administracija Združenih držav Amerike za oceane in ozračje (NOAA) http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/2012/8
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Zgornja slika prikazuje temperaturni odklon za obdobje junij–avgust 2012 glede na referenčno
obdobje 1981–2010.
Vir: GHCN (Global Historical Climatology Network/Globalna mreža zgodovinskih podnebnih
podatkov)

Nekaj izbranih dogodkov po svetu


V kontinentalnem delu Združenih držav Amerike se je suša v avgustu nadaljevala in celo
okrepila. Spodnja slika prikazuje stanje 7. in 14. avgusta. Po oceni so sušne razmere
prizadele 164 milijonov ameriških prebivalcev.
Proti koncu avgusta je 1692 od 3143 ameriških občin razglasilo naravno katastrofo zaradi
suše. Po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo (US Department of Agriculture USDA) je letošnja suša najhujša v najmanj zadnjih 25 letih; prizadela je 65 % živinoreje in
75 % proizvodnje žit in soje.

Najbolj prizadete države:
KS – Kansas
OK – Oklahoma
NE – Nebraska
MO – Missouri
CO – Colorado
IN – Indiana
IA – Iowa
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V avgustu so več delov sveta zaradi monsunskega deževja prizadele poplave in povzročile
veliko škodo ter tudi človeške žrtve. Nekateri deli Afrike in južne Azije so bili resno
prizadeti.
Tako so se v prvem tednu avgusta v vzhodnem centralnem delu Afrike pojavljale lokalne
poplave, ki so samo v Sudanu zahtevale evakuacijo preko 15 000 ljudi. Od tam so poročali,
da je od sredine junija zaradi poplav umrlo najmanj 32 ljudi. Proti zahodu so hudourniške
poplave uničile domove in poplavile plodno zemljo v Nigeriji.

Slika na desni prikazuje
oceno padavin v Afriki od
22. do 28. avgusta 2012, ki
so jo naredili v NOAA s
pomočjo satelitskih in
merjenih podatkov pri tleh.



Tropski cikloni: Avgusta se je na severni polobli začela sezona tropskih ciklonov. Po
poročanju NOAA, ki zbira podatke vseh regij, ki jih ogrožajo tropski cikloni, se je avgusta
do stopnje tropskega ciklona razvilo 15 tropskih depresij: 7 nad Atlantikom, 5 nad
severozahodnim Pacifikom in 3 nad severovzhodnim Pacifikom.
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Precej preplaha je v ZDA povzročil tropski ciklon Isaac, ki so ga pri napovedih primerjali z
legendarno Katrino. Obalo Lousiane je dosegel kot hurikan 1. stopnje, vendar je nad kopnim hitro
izgubljal moč.

V severnem Pacifiku je največjo moč (4. stopnjo) razvil tajfun Igme in prizadel južno obalo Tajvana
pri stopnji 2 in 3.
Vir:
http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/tropical-cyclones/2012/8

Nekaj izbranih podnebnih anomalij in dogodkov pri nas in v naši neposredni okolici


POLETJE: Letošnje meteorološko poletje je bilo v Sloveniji drugo najtoplejše v zadnjih 160
letih. Bolj vroče je bilo le poletje 2003, ko je bil zlasti junij bistveno toplejši od letošnjega.
Pomanjkanje padavin je bilo ponekod rekordno, le na severovzhodu in na severu je bilo v
preteklih desetletjih še nekaj podobnih ali bolj sušnih poletnih obdobij.
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AVGUST 2012: Povprečna avgustovska temperatura nikjer ni bila rekordna. V primerjavi s
povprečjem obdobja 1991–2010 je bil letošnji avgust okoli 2 °C pretopel, manjši odklon je
bil le na skrajnem severu države. V večjem delu države je bil avgust med petimi
najtoplejšimi doslej, a je močno zaostajal za rekordnima avgustoma 1992 in 2003.
V drugi polovici avgusta je vso državo zajel vročinski val. Na številnih postajah smo
izmerili celo rekordne temperature (preglednica 1). Zaradi suhih tal in suhega ozračja je bil
dnevni hod temperature v nekaterih dneh izjemno velik. Po nižinah je dosegel okoli 20 °C,
ponekod v višjih legah (npr. v Postojni, Babnem Polju, Ilirski Bistrici) celo okoli 25 °C.
Preglednica 1. Primerjava najvišje izmerjene temperature zraka 2 m nad tlemi (°C) od 16. do 31. avgusta 2012
in rekorda v drugi polovici avgusta (od 16. do 31. v mesecu) do vključno leta 2011 na izbranih opazovalnih
meteoroloških postajah. Z rdečo so poudarjene izenačene ali nove rekordne vrednosti. V zadnjem stolpcu je
navedena dolžina merilnega obdobja v letih do vključno leta 2011. Zaradi primerljivosti so upoštevani samo
podatki, izmerjeni po 2. svetovni vojni.
temp.

avgust
2012

dosedanji
rekord

datum

dolžina
obdobja

Letališče Cerklje ob Krki

37,8

24.

37,0

26. 8. 2011

7

Novo mesto

37,8

22.

36,7

24. 8. 2011

61

Dobliče (pri Črnomlju)

37,5

22.

38,0

19. 8. 2000

59

Murska Sobota

37,2

22.

37,9

20. 8. 2000

62

Ljubljana Bežigrad

37,1

22.

36,5

20. 8. 1992

64

Celje

37,0

22.

36,4

18. 8. 2003

64

Bilje (pri Novi Gorici)

36,8

20.

36,8

20. 8. 1992

50

Letališče Portorož

36,3

23.

35,1

23. 8. 2011

25

Letališče ER Maribor

36,1

24.

36,1

19. 8. 1992

34

Kočevje

36,0

22.

35,9

25. 8. 2011

59

Letališče JP Ljubljana

35,7

22.

35,6

19. 8. 1992

49

Postojna

35,4

21.

35,1

23. 8. 2011

62

Šmartno pri Slovenj Gradcu

34,4

22.

33,9

16. 8. 1952

63

Lesce

34,1

22.

34,6

19. 8. 1992

33

Topol pri Medvodah

33,0

22.

32,6

19. 8. 1992

22

Rateče

32,5

22.

33,2

19. 8. 1992

64

Lisca

32,2

22.

30,9

20. 8. 1992

28

Vojsko (nad Idrijo)

30,2

21.

30,5

23. 8. 2011

51

Kredarica

17,7

20.

19,6

22. 8. 2011

57

merilna postaja

Prva polovica avgusta je bila v večjem delu države zelo sušna. Jugozahodni del države je bil
praktično brez padavin. Padavine konec meseca (26. avgust) so sliko le nekoliko popravile,
še vedno pa je po večini države, z izjemo nekaterih predelov na severu, padlo manj kot 50 %
običajnih avgustovskih padavin (slika 1).
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Slika 1. Porazdelitev dnevnih padavin na postaji
Portorož avgusta 2012.

Viri:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/vrocinasusa_avg12.pdf
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/last-12-months/archive/
Arhiv ARSO
V vegetacijskem obdobju 2012 je Slovenijo prizadela kmetijska suša razsežnosti naravne
nesreče. Na pojav kmetijske suše in stanje poškodovanosti rastlin je na eni strani vplivala
neenakomerna razporeditev padavin v vegetacijskem obdobju kmetijskih rastlin, na drugi
strani pa vodnoretenzijske lastnosti tal, ki so različno zadržale padavinsko vodo. Kljub
marsikje ugodni vsoti padavin v vegetacijski sezoni, pa je bila za sušni stres problematična
časovna razporeditev padavin in sovpadanje s fenološkim razvojem. Slabe učinke sušnega
stresa je stopnjeval še močan vročinski stres, ki so mu bile zaradi visokih temperatur zraka
rastline izpostavljene vse od konca druge dekade junija. Vročinski stres se je močno
stopnjeval od konca julija do zadnje dekade avgusta. Sušne razmere so se v delu Primorske
približale stanju kmetijske suše leta 2003.
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Slika vodne bilance na predhodni strani prikazuje prostorsko analizo jakosti kmetijske suše
leta 2012. Naredili smo jo s podatki 212 meteoroloških (padavinskih in klimatoloških) postaj
po Sloveniji. Izbrano obdobje (20. 6.–20. 8.) najbolje odraža kritično obdobje razvoja večine
zaradi suše poškodovanih kmetijskih rastlin. Izračunali smo razliko med količino padavin in
potencialno evapotranspiracijo, ki predstavlja primanjkljaj površinske vodne bilance in je
povezana s sušnim stresom.
V lanskem letu so se
drastično zmanjšale zaloge
40
podzemne vode, kar lahko
vidimo na sliki levo, ki
20
prikazuje povprečne letne
0
zaloge podzemne vode v
obdobju 1971–2011. Vzroki
-20
letošnjega še večjega
-40
zmanjšanja zalog so
posledica lanskega
-60
primanjkljaja in
nadpovprečno visokih temperaturah zraka letos, ki so izgube vode v ozračje še povečale.
Negativna odstopanja od obdobnega povprečnega napajanja vodonosnikov (1971-2000) so
bila največja prav v letu 2011. O izrazitosti padavinskega primanjkljaja oz. zmanjšanega
napajanja vodonosnikov govori tudi dejstvo, da je bilo leto pred tem 2010 najbolj vodnato
leto v zadnjih desetletjih. Letošnja hidrološka suša je bila v primerjavi s sušnima letoma
2003 in 1983 dolgotrajnejša. Mala vodnatost je bila izražena večji del leta 2012, vendar pa je
bila poletna hidrološka suša v primerjavi s prej omenjenima letoma manj ekstremna.
2011

2003

1983

1971

Napajanje vodonosnikov v Sloveniji odstopanje od povprečja 1971-2000 (%)

60

Vir: dr. Gregor Gregorič, ARSO


Nadpovprečno visoke temperature so avgusta prevladovale tudi na Hrvaškem. Analiza
temperaturnih odklonov za avgust 2012 kaže, da je bila v celotni Hrvaški srednja mesečna
temperatura zraka bistveno višja od dolgoletnega povprečja za obdobje 1961–1990.
Odstopanje srednje mesečne temperature zraka je bilo v razponu od 2,8 °C na Hvaru in v
Komiži do 4,8 °C na Griču v Zagrebu. Glede na primerjalno klimatološko obdobje se poletje
2012 v vsej Hrvaški uvršča v kategorijo ekstremno vroče.
Na spodnji sliki je prikazana analiza količine padavin v avgustu 2012 v odstotkih
dolgoletnega povprečja (1961–1990). Količina je bila daleč pod dolgoletnim povprečjem.
Na nekaterih postajah v avgustu sploh niso zabeležili padavin (Dubrovnik, Hvar, Knin in
Split-Marjan) ali pa so bile zanemarljivo majhne (Lastovo 0,1 mm in Šibenik 0,2 mm).
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Vir: Državni hidrometeorološki zavod Hrvaške, spletni naslov
http://klima.hr/klima.php?id=ocj.


Vroče in suho vreme je avgusta prevladovalo tudi v Srbiji. Dne 26. avgusta so v Loznici
izmerili 41 °C.



Tudi v avgustu se je v pretežnem delu jugovzhodne Evrope nadaljevalo vroče in suho
vreme. Spodnja slika prikazuje primerjavo modelske simulacije povprečne 60-dnevne
temperature v časovnem obdobju od 30. junija do 28. avgusta 2012 z referenčnim obdobjem
1979–2011. Rdeče obarvana območja spadajo v zgornjih 5 percentilov (najtoplejši juliji in
avgusti skupaj v zadnjih 33 letih). Iz precejšnjega dela rdeče obarvanega območja (Srbije in
Romunije) javljajo o hudi suši in težavah zaradi visokih temperatur, ki so ponekod presegale
40 °C.

Vir: Center za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi, splet
http://www.dmcsee.org/en/drought_bulletin/.
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Ostale zanimivosti
Površina arktičnega morskega ledu
Po poročanju Državnega centra za podatke o snegu in ledu Združenih držav Amerike (National
Snow and Ice Data Center – NSIDC) je znašal povprečni obseg morskega letu na severni polobli
meseca avgusta 4,72 milijonov km2. Podatek predstavlja najmanjšo povprečno površino morskega
ledu v mesecu avgustu odkar obstajajo meritve – od leta 1979. Obseg morskega ledu merijo s
pasivnimi mikrovalovnimi senzorji na satelitih NOAA (Državna uprava za oceane in ozračje ZDA).
Prejšnja najmanjša avgustovska vrednost je bila 5,36 milijonov km2 leta 2007. Avgusta je Arktika v
povprečju dnevno izgubila 91.700 km2 površine, pokrite z ledom – največ v dobi satelitskih meritev.
Avgust 2012 predstavlja 16. zaporedni avgust in 135. zaporedni mesec, ko je bila površina
morskega ledu manjša od povprečja.

Odklon avgustovske površine morskega ledu
na severni polobli glede na referenčno
obdobje 1979–2000. V letošnjem avgustu je
odklon dosegel kar –37 %, dolgoletni trend pa
znaša –10 % na desetletje
Vir: NSIDC

Dne 31. avgusta je površina morskega ledu padla že na 3,69 milijonov km2. Tako se je letošnjega
avgusta obseg arktičnega morskega ledu prvič doslej spustil pod 4 milijone km2.
Za spremljanje stanja arktičnega morskega ledu samo podatek o površini ni dovolj, a podatki o
debelini ledu so skopi. Da bi nadoknadili to pomanjkljivost, so v Centru polarnih znanosti na
Univerzi Washington (Polar Science Center) razvili model »Pan-Arctic Ice Ocean Modelling and
Assimiliation System«, s pomočjo katerega ocenjujejo prostornino arktičnega ledu. Količina
morskega ledu je namreč pomemben podnebni kazalec. Modelska ocena za avgust 2012 je 4.400
km3, kar je za okrog 700 km3 manj, kot je znašala dosedanja najmanjša količina avgusta 2011.
Letošnja avgustovska prostornina arktičnega morskega ledu je bila 76 % manjša od največje
vrednosti leta 1979 in 67 % manjša od povprečja 1979–2011. Omeniti velja, da je bila avgustovska
vrednost zgolj 200 km3 večja od absolutno najmanjše vrednosti – dosežene septembra 2011 – in da
se bo taljenje nadaljevalo tudi v septembru. Obširnejši opis dramatičnega dogajanja na Arktiki
najdete v posebnem poročilu Slovenskega meteorološkega društva na povezavi
http://www.meteo-drustvo.si/strokovne-vsebine/podnebne-spremembe/, zadnja vrstica spodaj z
naslovom "Morski led na Arktiki dosegel novo dno".
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