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M i l a n S i f r e r — M a r j a n Ž a g a r 

GEOGRAFSKI UČINKI NEURJA MED KONJICAMI IN KRŠKIM 

Dne 21. junija 1959 je prišlo vzhodno od Celja, med Spodnjim 
Zasavjem in vznožjem Pohorja do silnega neurja, ki je povzročilo 
veliko materialno škodo na cestah, hišah in gospodarskih poslopjih. 
Veliko razdejanje so doživele tudi kulturne površine, saj je zgrmelo 
po pobočjih več sto plazov in usadov, močno narasla voda kot tudi 
dežnica pa je odnesla z njiv veliko rodovitne zemlje. 

Vzrok tej nesreči je bilo srečanje zelo toplih in vlažnih ter hladnih 
zračnih mas. Na tem kontaktu je prišlo do silne dinamike in s tem do 
velikih nalivov. V Krškem, v območju Velikega Trna in vasi Zusem je 
začelo rahlo deževati že ob 1530, vendar so tudi tu kot na drugih posta-
jah zabeležili začetek glavne plohe nekako med 18. uro in 18.25 do 
19.10 oz. 19.15 pa je bilo najhuje že mimo, le v nekaterih krajih je 
prav rahlo deževalo še ponoči. Silovitost teh nalivov, ki jih je na 
več krajih spremlja tudi toča, nam dobro ilustrirajo številke (primm. 
karto 1): v Špitaliču je v tem kratkem času padlo nič manj kot 
86,9 mm padavin; veliko dežja se je zlilo še v Konjicah (72mm); drug 
maksimum pa je bil dosežen na skrajnem južnem koncu tega neurja 
v Brestanici, kjer je padlo 85 mm padavin. V vsem vmesnem pasu je 
bilo padavin precej manj : v Šentjurju so jih zabeležili 46 mm, v kraju 
Žusem 34.4 mm, na Planini 28,9 mm, v Podsredi pa 38.2 mm. Še hitreje 
pa se je zmanjšala množina padavin vzhodno in zahodno od tega pasu 
(prim, karto 1). 

Ob tolikšni množini padavin moramo zelo podčrtati srečno okol-
nost, da so padle na razmeroma suha tla, saj tri dni pred tem nalivom 
na vsem področju skoraj ni bilo dežja; po nekaj milimetrov padavin 
so zabeležile samo postaje Sevnica (20. VI. 1,5 mm), Kostanjevica na 
Krki (20. VI. 2,0mm) in Laško (21. VI. 1,5 mm). 

Iz opisa krajev, ki so jih zajeli ti nalivi, vidimo, da se to področje 
do neke mere ujema s kraji, ki jih je zajela velika celjska katastrofa 
junija 1954. leta. Opaziti je le, da ima pas obravnavane povodnji bolj 
smer S—J, zaradi česar je prišlo do bolj enakomerne porazdelitve pa-
davin na porečje Dravinje, Sotie in Save in ne tako dosledno na 
pritoke Savinje kot ob celjski povodnj.i. To je poleg manjše množine 
padavin in dejstva, da pred temi nalivi ni bilo večjega dežja, nedvomno 
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Karta 1: Področ je velikih nalivov med Konj icami in Krškim dne 21. VI. 1959. 
1 — področ je visokih padavin; 2 — področ je največ j ih učinkov; 3 — ze-
meljski usadi (številke pod imeni naselij pomeni jo množino padavin v mm, 

namer jenih 22. VI.). 
Map. 1: Area of heavy showers in Eastern Central Slovenia on the 21th of 

June 1959. 
1 — area of heaviest rainfall; 2 — hardest hit area; 3 — landslides (amount 
of rainfall registered in mm on the 22th 0 f June indicated for each locality). 

ugodno vplivalo, da se tudi ta poplava ni razvila v še večjo katastrofo. 
Kako so pri učinkovitosti teh nalivov odločali še drugi momenti, 

kot n. pr. sama izoblikovanost reliefa in petrografska sestava tal, na-
dalje gozd itd., nam najbolje ilustrira ugotovitev, da je areal najbolj 
prizadetih krajev v primerjavi z razprostranjenostjo velikih nalivov 
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Fot. i . Tako so izgledale nj ive v vasi Voglajna, ko se j e voda odtekla. Po-
divjana Voglajna se tu ni držala struge, ki j o nakazuje grmovje in drev je 
v ozadju, ampak j e vdrla kar po sredini doline in pri tem izdolbla v njivi 

g loboko jamo. 

razmeroma majhen, saj se je omejil skoraj izključno le na zgornji del 
doline Voglajne nad Črnolico proti Jezercem in na sosednjo Slivniščico 
ter segel še čez preval proti Prevorju in Lisičnemu. Veliko manjši pa so 
bili učinki teh nalivov proti Šentjurju iin Špitaliču oziroma Konjicam, 
kjer je bilo padavin celo še več. Isto lalhlko opažamo tudi za smer proti 
Planini in Brestanici, kjer je bilo padavin prav tako zelo veliko. 

Pri iskanju vzrokov za veliko učinkovitost nalivov v zgornjem 
delu doline Voglajne in Slivmiščice smo morali zelo podčrtati dejstvo, 
da sežejo tu nepropustni terciarni peščenjaki in laporji v vsem področ-
ju, ki ga je prizadela katastrofa, v največje višine. Hkrati pa moramo 
opozoriti, da sta ti dve dolini najgloblje zarezani in da so poibočja 
zelo strma in še čez 250 m visoka. Sploih daje ta svet od vsega sveta 
v nepropustnih kameninah, ki so ga zajeli ti nalivi, najbolj hribovit 
videz. Povsod drugod proti Drami j am oz. Ponikvi in tudi proti Sevn-
ščini so tercialni sedimenti v veliko nižjih nadmorskih legah in, kar 
je še bolj podčrtati, veliko bolj mirnih oblik. Pobočja so povečini le 
po nekaj deset metrov visoka. 

Vsem tem ugodnim pogojem, ki so pospeševali hiter odtok vode v 
najbolj prizadete grape, pa se pridružuje še dejstvo, da je gozd, ki je 
tako imenitno ščitil svet okrog Špitaliča in Boh«rja, tu na veliko 
izkrčen. 

V območju teh dveh doliin pa tudi ni tistih blažilnih vplivov, ki 
jih je prinesel apnenec z močno zakasnitvijo vodnega odtoka v krajih 
največjih nalivov okrog Špitaliča in Bohorja. Domnevamo, da je tudi 
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Fot. 2. — Močno narasla Voglajna j e v Trški gorci razširila svojo strugo celo 
za več metrov in pri tem izpodjedla hišo. 

apnenec okrog Ponikve v znatni meri prispeval k ublažitvi povodnji ob 
Voglajni. 

Vse to nas navaja k misli, da je prišlo v teh ozkih grapah prav 
zaradi zelo visokih in strmih nepropustnih pobočij, s katerih je gozd 
že skoraj docela odstranjen, do tako hitrega naraščanja vode, da je 
voda kmalu stopila iz struge in odnašala vse, kar ji je prišlo na pot. 
Kako so bili prav ti momenti odločilni, nain dobro kaže ugotovitev, da 
se je ta povoden j omejila zares samo na zgornje dele najbolj priza-
detih dolin, kjer so vsi ti pogoji najbolj ekstremni. Tako n. pr. že pri 
Šentjurju ob Voglajni ob našem obhodu nismo opazili nobenih vidnej-
ših sledov povodnji. Nezinatn.i pa so učinki tudi nad Črnolico proti 
vasi Voglajna, kjer je dolina precej široka in je imela poplavna voda 
samo neposredno ob strugi toliko moči, da je prenašala debelejši prod 
ter z njim prekrila travo. Tudi na pobočjih ni široikopoteznejših sledov, 
samo na nekaj krajih so nastale daljše razpoke in nekako na treh 
krajih je prišlo ob zasekih do zemeljskih usadov, ki so zasuli del ceste. 

širokopoteznejši pa so bili učinki že v vasi Voglajna, kjer se dolina 
močno zoži. Tu smo videli, kako se je pri Žurgu utrgal okrog 25 m 
nad dolino ogromen plaz, ki je posnel s pobočij do žive skale vso 
zemljo in pod njo ležeč drobir. S seboj pa je potegnil v dolino tudi 
sadno drevje. Zaradi zožitve doline je bila tu tudi poplavna voda ob 
potoku učinkovitejša. Tekla je preik vsega, še čez 50 m širokega dolin-
skega dna in odnesla na nekaj krajih z njiv vso zemljo s pridelki vred 
ter razkrila pod prstjo ležeči prod (glej fot. 1). 

258 



Geografski ličinki neurja med Konjicami in Krškim 

Še večjo škodo j « napravila hudourniška voda v Trški g orci, kjer 
je pri Mirku Pungeršku odnesla del hiše (glej fot. 2). Tu je narasla 
voda za 3 m nad normalo. Z e ob prvem nalivu se je voda nevarno pri-
bližala hiši, ob drugem nalivu pa je silovito narasla ter je začela teči 
kar skozi okna vanjo. Hiša se je naenkrat znašla sredi hudournika, saj 
je vdrla voda v še čez meter debelem curku tudi čez cesto zahodno od 
nje. Po pripovedovanju ljudi je voda kar drla iz zemlje. Točnost teh 
zapažanj nam najbolje osvetli 16 svežih in velikih usadov kakih 150 m 
nad imenovano hišo. Učinek vode je bil pri Pungeršku zaradi močno 
ozke struge tik nad hišo še silovitejši. Nad to ožino je voda za več 
metrov razširila strugo in pri tem razkrila strukturo 5 m visoke terase. 

Čez cesto pa je tekla voda tudi v vasi Vodice pri Slivnici. Tu 
so na hiši štev. 2 dobro vidni sledovi, ki kažejo, da je drla voda po njej 
v še čez meter debelem curku. Drva, ki so bila zložena ob hiši, je voda 
kratkomalo odnesla, obenem pa je nasu.la na cesto velike množine 
proda, med katerim do pol metra velike skale niso bile redlke; z de-
belim prodom pa je na debelo in široko prekrila aluvialno ravnico. 
Tudi ta hiša stoji pod lokalno tesnijo, v kateri je voda še pridobila na 
hitrosti in s še posebno silo drla proti hiši. 

Ljudje so nas tudi tu opozarjali na dva glavna sunka dežja. Voda 
je že pri prvem vdrla čez cesto, pri drugem pa je po pripovedovanju 
ljudi še bolj narasla ter dvignila in odnesla bližnji most. Istočasno 
pa se je zaradi silovitosti plohe odtrgalo v pobočju tudi 6 plazov, ki 
so odnesli s pobočja preperelino vse do žive skale, (glej fot. 3). 

Tudi pri hiši štev. 3 v isti vasi je prišel večji del hiše pod vodo; 
naraščati je nehala šele, ko se je nevarno približala strehi. Voda je 

Fot. 3. Več j i usad v vasi Vodice je potegnil s seboj v dolino tudi sadno drevje . 
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Fot. 4. Na nj ivo ob Slivniščioi v vasi Turno spominjajo samo še tri f ižolovke. 
Ostalo rodovitno dolinsko dno j e prekril potok s plastjo debelega proda, 
med katerim niso redki še čez meter debeli, povečini robati skalni bloki. 

vdrla tudi v hlev, ki pa stoji k sreči nekoliko više, tako, da je stala 
voda v njem le okrog pol metra visoko. 

Neprecenljivo škodo za dolino pa je napravila ta poplava tudi na 
njivah. Tu ni uničila samo pridelkov, ampak je na številnih krajih 
odnesla z njiv tudi skoraj vso zemljo in pri tem razkrila slabo zaobljen 
prod neke starejše povodnji (prini. fot. 1). Voda je na več krajih iz-
podjedla tudi cesto in odnesla z nje ves vrhnji sloj, zaradi česar je 
bila cesta o(b našem obhodu zelo robata. Da je hudourniška voda po-
dirala tudi mostove, smo že omenili. 

Ogled krajev z največjo škodo v tej dolini je pokazal, da so 
doživele hiše in drugi gospodarski objekti tik pod lokalnimi dolinskimi 
tesnmi največjo škodo. Prav v teh ozkih koritih je voda še pridobila 
na hitrosti in s še večjo silovitostjo drla proti najbližjim objektom. Pod 
temi ožjimi deli dolin pa je tudi najmočneje nasipala. 

Normalen odtok vode pa so močno zavirali tudi rečni okljuki. Na 
številnih krajih smo namreč opazili, da je deroča Voglajna na takih 
mestih opustila staro strugo in je po najbližji poti vdrla navzdol po 
dolini. S skromnimi regulacijskimi deli bi se dalo odtok izboljšati 
in zmanjšati eventuelne ponovne katastrofe! 

širokopoteznejše učinke teh nalivov pa smo opazovali tudi ob Sliv-
niščici, predvsem v njenem zgornjem ožjem delu doline v nepropustnih 
terciarnih kameninah. Zaradi ozkega grla, ki ga povzroča v tej dolini 
pas litavskega apnenca, se je silovitost katastrofe še povečala. Močno 
narasla voda je tudi tu stopila iz struge in spremenila vso dan jo ravnico 
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Fot. 5. Pri Antonu Kersniku v vasi Turno j e potok za 1 m poglobil strugo 
in pri bočnem vrezovanju odnesel del hiše. 

Fot. 6. Pod isto hišo v vasi Turno smo opazovali po danji ravnici še čez 2,5 m 
velike skalne bloke, ki jih j e nosila ob povodnj i Slivniščica. 

16 Geografski vestnik 2 4 1 
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Fot. 7. V vasi Jelce v dolini Slivniščice so se utrgali veliki usadi, ki so pre-
krili tudi položne površine več sto metrov stran od usadnili poboč j ih . Tako 
obl iko akumulacije tolmačimo z velikimi množinami talne vode, ki j e ob na-

livu pridrla na površino. 

v en sam vodni tok. Ljudje so nam kazali njive, ki jih je prekrila 
podivjana Slivniščica s plastjo proda (glej fot. 4), v katerem l m do 
2,5 m debeli skalni bloki iz litavskoga apnenca n.iso redki. Silni usadi 
so uničili na nekaterih krajih vsa pobočja in vse kar je bilo na njih. 
Y vasi Turno ji. pr. je prestavilo Leskov skedenj kar za pol metra 
navzdol in ga pri tem popolnoma pretreslo. Močno pa je bila ogrožena 
tudi sama hiša. Na istem pobočju sta se sprožila dva velika usada. 
Posebno zanimiv je obsežnejši^ ki je napravil okrog 15—20m visoko 
golico. Močan studenec, ki teče po razkriti gladki ilovnati drsni ploskvi 
še danes, je v času nalivov najbrže tako narastel, da voda ni mogla 
več normalno odtekati in je prišlo do nabreknenja vrhnjih plasti in 
do usada. Zaradi zelo široke in gladke drsne ploskve domnevamo, da 
je tekla pod vrhnjim slojem ilovic in prsti voda zelo na široko in dolgo 
časa, najbrže ob vsakem večjem dežju. 

Iste katastrofalne sledove pa je zapustila Slivniščica tudi pri 
Antonu Kersniku, kjer se je pomaknila struga za več metrov proti 
hiši in pri tem del hiše odnesla (glej fot. 5). Kako silna je bila tedaj 
moč Slivniščice, si laže predstavljamo, če vemo, da je prenašala še čez 
2,5 m debele skalne bloke in jih nanosila po bližnji ravnici okrog 2 m 
nad strugo potoka (glej fot. 6). Razumljivo je, da je tako podivjana 
Slivniščica odnesla več mostov in da je prišlo zaradi velikih nalivov po 
vsej dolini do velikih usadov, ki so bili podobno kot v vasi Turno zve-
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zani z izbruhom vode na površino. Tu naj opozorimo samo na najobsež-
nejšega pri Ivanu Račku v naselju Jelce št. 24, ki je čez 200 m dolg 
in je odnesel z vrta 15 dreves ter prekril cesto s še čez 1,5 m debelo 
plastjo blata (iglej fot. 7). Do plazov je prišlo povsod, kjerkoli je 
bilo količkaj več sipkega gradiva in to celo na prav rahlo nagnjenih 
tleh na sipkem gradivu starejših usadov, kar še podčrtava silovitost 
tega neurja (glej fot. 8). 

Razumljivo je, da je voda nosila s seboj vse kar je dosegla, drva, 
dele podrtih mostov in kozolcev (glej fot. 9). S tem materialom je na 
številnih krajih, predvsem v zavojih, zajezila strugo in prestavila tok, 
kar je učinkovitost katastrofe še stopnjevalo. 

V povirnem delu doline SI i vn išči ce so učinki povodnji zaradi sip-
kejših kamenin in zaradi manjših vodnih množin kot tudi zaradi red-
kejše poseljenosti manj opazni, zato pa vsaj za geomorfologijo nič 
manj zanimivi. Voda, ki je vdrla iz struge, je tudi tu uničila vse 
pridelke, vendar tal ni prekrila z debelim gradivom, ki bi za daljšo 
dobo onemogočil obdelavo, ampak samo s peščenim, mestoma bolj 
mastnim ilovnatim blatom. 

Posebno veliko tega ilovnatega gradiva se je nabralo tam, kjer je 
ob potoku grmovje, ki je zavrlo hitrost vodnega toka. Zaradi tega se 
je debelejše gradivo, prod in les, odlagalo že takoj v grmovju. To je 
imelo za posledico, da so nastali na takšnih mestih manjši jezovi, ki 
so preprečili odtok vode s poplavljene ravnice. Za temi jezovi je prišlo 
zato do odlaganja peščenih in finejših ilovnatih in glinenih delcev 

Fot. 8. Značilen usad (3), ki se je sprožil v akumulaci jskem gradivu nekega 
starejšega usada (2). Tudi ta j e nastal ver jetno ob neki podobni priliki in 

pustil za sebo j v poboč ju strmo, živoskalno stopnjo (t). 
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Fot. 9. S podobnim gradivom kot nam ga kaže slika iz vasi Jelce j e Slivniščica 
na številnih krajih zajezila strugo. 

Fot. 10. Na poplavljenih površinah v zgornjem teku Slivniščice smo opazo-
vali na številnih kraj ih več centimetrov debele plasti peščenih ilovic. D o -
mnevamo, da j e rahlo vzvišen svet o b potoku, ki prepreču je hiter odtok vode 

s poplavl jenih površin za nastanek teh plasti odločilnega pomena. 
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(glej fot. 10). Rečni zavoji proti pobočju ali cesti so ugodne pogoje za 
sedimentaci j o še stopnjevali. S tem nam je postala razumljivejša ge-
neza debelih plasti plastovitih ilovic, ki spremljajo zgornji del raz-
iskane doline. 

V vseh drugih krajih izven obravnavanih dolin, ki so jih nalivi 
tudi dosegli, iz že znanih razlogov ni prišlo do tako velike gospodarske 
škode, niti do tako vädnih geomorfoloških sprememb. Le tu pa tam smo 
opazili na ravnicah ob potokih nekaj več proda. Nekoliko večje učinke 
smo zasledili le še v vasi Lopaoa pod Prevorjem. kjer je voda presta-
vila strugo za ca. 140 m in naplavila 100 m3 proda; v vasi Lisično pa 
je vdrla v hiše. 

Izven opisanega območja največjega razdejanja pa smo zabeležili 
več usadov samo še okoli Špitaliča, kjer kljub veliki množini padavin 
in precejšnji .reliefni energiji zaradi večje poraščenosti tal z gozdom 
ni prišlo do znatnejših učinkov. 

Vse te podatke nam dobro ilustrirajo še številke, da je voda v 
opisanih najbolj prizadetih krajih oib tej katastrofi preplavila 450 ha 
kmetijske površine in da je bilo vsaj za eno leto uničene 45 °/o kata-
strske površine. 

Tudi pri raziskovanju te povodnji se je torej pokazalo, kako so 
bili morfološki učinki v ožjih dolinskih delih in neposredno pod njimi 
največji. Vzrok temu je nedvomno v tem, da se je hitrost in množina 
vode v teh ožjih delih doline relativno močno povečala, kar je imelo 
za posledico tudi povečanje transportne moči in močno erozijo. Ni 
torej slučaj, da smo našli prav pod temi ožjimi deli dolin največ proda 
in največjo gospodarsko škodo. 

Dobro pa je opozoirila ta povoden j tudi na vlogo meandrov, ki 
so vso katastrofo še stopnjevali. To ugotovitev velja, podobno kot 
prejšnjo, še posebej upoštevati pri najrazličnejših gradbenih /delih, 
predvsem v ožjih dolinah. 

Debele plasti proda, ki sta jih nasula potoka po peščenih in ilov-
natih površinah, pa nas obenem opozarjajo, kako previdno moramo 
pristopati k študiju pleistocenske stratig rafije, saj nam lahko sledovi 
take ali podobne povodnji v preteklosti bistveno spremene celotno 
stratigrafsko sliko in nas pripeljejo do napačne interpretacije. 

Obenem pa nam je ogled teh dolin pokazal velik pomen plazov, 
in usadov pri izoblikovanju pobočij. Predvsem smo opazili, da so tam, 
kjer se plazovi pogosto prožijo, pobočja povečini močno strma (prim, 
fot. 7). Pod takimi mesti smo našli na številnih krajih celo serijo 
fosilnih usadov, ki že sami po sebi dajejo pobočjem značilno obliko. 
Pri tolmačenju vpliva teh plazov pri izoblikovanju strmine v pobočjih 
so nam najboljša opora enkratni plazovi, ki nam dobro pokažejo, kako 
ostane za njimi strmejša stopnja (prim. fot. 8). Videti je, da bo posvetiti 
študiju plazov in usadov prav zaradi tako pomembnih morfoloških učin-
kov še posebno pozornost. K študiju bo pritegniti tudi problematiko 
izvirov, ki so z usadi, kot je razvidno iiz zapažanj, pogosto v zelo tesni 
genetski zvezi in zato tudi eden od važnih momentov pri izoblikovanju 
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večjih strmin. Kako je vse to v drobnem povezano, pa moramo pre-
pustiti čisto drobni iin sikrbni raziskavi, upoštevajoč celo vrsto momen-
tov, ki pospešujejo ali .zavirajo nastanek opisanih pojavov in oblik. 

GEOGRAPHICAL EFFECTS OF THE SHOWERS IN THE EASTERN 
CENTRAL SLOVENIA 

M i l a n Š i f r e r a n d M a r j a n Ž a g a r 

On the 21st 0 f June 1959 heavy showers occurred in the eastern Central 
Slovenia between Krško in the south and Konjice in the north. More than 
80 min of rainfall have been registered within one hour in the extreme ends 
of that area (Špitalič 86,9 mm, Brestanica 85 mm). In the belt between them 
the rainfall has bees lighter, but even here some 30 to 40 mm of rainfall 
have been recorded. 

In contrast with the large area hit by these showers, their results have 
been limited to smaller sections and, what is most significant, to those recei-
ving the largest amount of rainfall. Thus great economic damage caused by 
the floods has been serious only in the area between Šentjur and Planina. 

Investigating the causes of the disaster, the author has established that 
the hardest hit area consists of tertiary rocks, where the relief is deeply 
dissected and steep slopes prevail. In contrast with the neighbouring areas, 
this one is also very much deforested. Elsewhere the limestone substratum 
weakend the effect of the showers. In the upper part of the valleys cut in the 
tertiary rocks a big amount of water has been collected very quickly. The 
catastrophe has been aggravated by narrow sections of the valleys lower 
downstream where the river beds are cut in the resistant Leitha limestone. 
Meandres of the river bed, hampering quicker run-off, made things even 
worse. 

Big landslides accompanied the floods. Two types could have been 
discerned. The first, where the soil and other detritus merely slip down the 
slopes and set as soon as the inclination diminishes, and the second, which 
is characterised by large amounts of water bursting from the ground simul-
taneously with the landslide. Here, the torn-off material is carried further 
down the slopes even if the inclination iis quite small. 

The attached photographs show best the efficiency of the floods. 
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