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Poročilo o skupni ekskurziji SLOCOLD in DVS v Švico, 3.-5. oktober 2007

Predmet letošnje strokovne ekskurzije sta bila
Inštitut za sneg in raziskovanje snežnih plazov v
Davosu in najvišja pregrada v Evropi Grand
Dixence nad Sionom ob reki Rhoni. Ekskurzijo
smo že tretjič organizirali z Društvom vodarjev
Slovenije.
Iz Ljubljane smo z dvonadstropnim avtobusom
odrinili 3. oktobra ob 22.00 uri. Noč smo
prebili večinoma ob ﬁlmih, ki smo jih na tem
potovanju videli kar nekaj. Peljali smo se mimo
Innsbrucka in skozi Landeck v Švico in nato do
Davosa, kjer smo se takoj ustavili pri Inštitutu. Slika 1 Ob vetrovniku na Inštitutu.
Najprej smo si ogledali krajši predstavitveni ﬁlm o inštitutu, nato pa so nas peljali v
vetrovnik za simulacijo snežnih mejnih slojev.

Začetki Švicarskega zveznega inštituta za sneg
in raziskovanje snežnih plazov (Swiss Federal
Institute for Snow and Avalanche Research
SLF) iz Davosa segajo v leto 1936, ko je sedem
raziskovalcev v leseni kolibi na skoraj 2700 m
n.m. v gorah nad Davosom pričelo z iskanjem
odgovora na vprašanje "Kako se snežinka sproži
v plaz?". Z leti se je nabor raziskovalnih
aktivnosti širil in sedaj vključuje naravne
nevarnosti kot so zemeljski udori in skalni
plazovi in zdrsi brežin. Poleg naštetih področij
se raziskujejo še območja stalne zamrznjenosti
Slika 2 Snežna mreža, v ozadju na hribu snegolovi.
terena (permafrost), zimski športi, življenje v
gorskih območjih in integrirano upravljanje
tveganj zaradi naravnih nevarnosti. Inštitut je predvsem znan kot izdajatelj biltena snežnih
plazov (Avalanche Bulletin). Zaposlujejo 130 ljudi z vsega sveta in različnih strok - ﬁzikov,
inženirjev, ekonomistov in družboslovcev. Povprečna starost zaposlenih je pod 30 let.

Od leta 1989 je inštitut del del Švicarskega
inštituta za raziskovanje gozda, snega in
pokrajine (Swiss Federal institute for Forest,
Snow and Landscape Research (WSL)), in
sodeluje z njihovim oddelkom za gibanje vode,
zemlje in skal na področju naravnih nevarnosti.
Njihov cilj je zaščita ljudi in naselij,
transportnih poti in ostalih uporabnih površin
pred naravnimi nevarnostmi.
Dvakrat dnevno izdajajo Avalanche Bulletin,
kjer vrednotijo nevarnost snežnih plazov za vso
Švico. Osnova za ocene sta vremenska napoved Slika 3 Mesto Bern.
in podatki o vetru. 80 ljudi po vsej deželi
dvakrat dnevno meri parametre, poleg njih pa deluje še preko sto avtomatskih postaj. V
njihovem centru se zbirajo tudi vsa poročila o nesrečah, ki so se zgodile. Avtomatske
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postaje merijo višino in temperaturo snega, radiacijo, veter in vlažnost. Podatke oddajajo
po radijski zvezi, ker so v primeru katastrofe telefonske povezave bodisi prekinjene bodisi
preobremenjene.

Raziskovanje izvajajo z umetnim proženjem
plazov, ﬁzičnim in matematičnim modeliranjem.
V laboratoriju za raziskovanje snega je
najprijetneje delati poleti. Delo se vrši v
hladilnikih, kjer hranijo naravni zimski sneg.
Na njem opravljajo raziskave mikrostrukture
snega z mikroskopom, tomograﬁjo in
rentgenom. Zelo zanimiv je vetrovnik, v
katerem določajo robne pogoje za matematično
modeliranje gibanja snežink in snežne mase v
mejnem sloju v primeru vetra. Mesto Davos je
pozimi prav tako ogroženo zaradi snežnih
Slika 4 Model plazu.
plazov. Ogledali smo si lahko primere aktivne
zaščite naselja pred plazovi: zaščita s
snegolovci, postavljenimi na snežišču, zaščita s pogozditvijo snežišča, v novejšem času pa
so popularne lepše, vendar dražje snežne mreže.

Za zaključek smo si lahko ogledali tudi popolno
ťbojno opremoŤ turnega smučarja, ki poleg
klasične smučarske opreme vsebuje tudi
opremo za lažje iskanje zasutega v snežnem
plazu, od samonapihljivega balona živih barv,
do radijskega oddajnika. Še vedno pa je za
čimvečjo verjetnost preživetja ključen prihod
reševalcev in izkop ponesrečenca v 15 minutah
po zasutju.
Po odhodu iz Inštituta smo si z avtobusom še
ogledali samo mesto Davos: Davos- Dorf, DavosPlatz, cerkev sv. Janeza iz 14. stol., ledeno
Slika 5 Pregrada Grand Dixence.
dvorano. V mestu cveti predvsem zdraviliški in
smučarski turizem. Zanimivo je, da si prebivalci prizadevajo ohranjati vaški značaj mesta.

Nato smo nadaljevali pot skozi Zürich (ki še
vedno nima obvoznice!) do Berna, upravnega
središča Švice, kjer smo se ustavili za peš ogled
srednjeveškega dela mesta. Pot tega dne smo
končali v Fribourgu.
Naslednji dan smo se mimo Ženevskega jezera
napotili ob reki Rhoni navzgor proti pregradi
Grand Dixence, ki zajezuje potok Dixence, južni
pritok Rhone.
Pregrada Grand Dixence je z 285 m najvišja
težnostna pregrada na svetu. Volumen
Slika 6 Jezero za jezom.
pregrade je 6 mil. m3, dolžina krone je 700 m,
debelina v temelju pa 200 m. Znotraj zidu je 32 km galerij in jaškov. Volumen jezera za
pregrado je 400 mil. m3. Max možna denivelacija je 200 m. Vodozbirno področje sistema
obsega 420 km2, od česar je dve tretjini pokritega z ledeniki. Približno 500 mil. m3
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ledeniške vode letno iz 50 ledenikov se skozi 80 kolektorjev skupne dolžine 125 km in štiri
črpalne postaje zbira na višini 2400 m n.m. Skupne izgube skozi in ob pregradi so ocenjene
na 12 l/s.

Iz jezera se napajajo štiri visokotlačne
elektrarne skupne inštalirane moči 2000 MW in
proizvodnje 2 milijardi kWh. Iztoki strojnic
vodijo v reko Rhono na kotah 480-490 m n.m.
Energija iz energetskega kompleksa napaja 18
švicarskih kantonov in predstavlja petino vse
akumulirane električne energije v Švici.
Pred nekaj leti so na tem energetskem sistemu
doživeli hudo nesrečo. 12. decembra 2000 ob
20.10 je počil cevovod premera 3.2 m, ki dovaja
vodo iz vodnega zbiralnika Tracouet (2250 m
n.m.) do strojnice Bieudron (540 m n.m.),
Slika 7 Notranjost pregrade.
dograjene l. 1999. Na višini 1234 m n.m. je
nastala razpoka dolga 9 m in široka 60 cm. 3 m dolg zvar jeklene obloge je počil, in razpoka
se je razširila naprej. Mesto preloma je bilo ca 700 višinskih metrov nad strojnico. Zasun se
je takoj avtomatsko zaprl, vendar je kljub temu skozi razpoko izteklo ca 27 000 m3 vode, ki
je bila med zasunom in razpoko.

Voda je sprožila plaz, ki je vzel s seboj sedem
gorskih koč in kašč, poškodoval nadaljnjih 17
gorskih koč in vrtnih ut in tri kmetije in
opustošil ca 100 hektarov gozda, pašnikov in
njiv in jih prekril z blatom. Cesta med Sionom
in Riddesom ter reka Rhona sama so bili zasuti.
Trije ljudje so izgubili življenje.
Elektrarna inštalacije 1269 MW, pomembna za
pokrivanje potreb po vršni energiji, je še vedno
izven pogona. Sanacija tlačnega rova bo
končana leta 2008. Delovodja in odgovorni
izvajalca del bosta pogojno obsojena zaradi
uboja iz malomarnosti.

Slika 8 Ženevsko jezero.

Gospodarska škoda zaradi izpada strojnice Bieudron je posebne vrste. Gre predvsem za
stroške sanacije tlačnega rova, izpada proizvodnje pa ni. Voda iz akumulacije bo še vedno
vsa porabljena za proizvodnjo energije v ostalih treh strojnicah Fionnay, Nendaz in
Chandoline.

Najprej smo se povzpeli na krono pregrade.
Nekateri so bili pri 15 stopinjah v kratkih
rokavih, sicer pa je v začetku oktobra tu že pol
metra snega. V tem letnem času je akumulacija
polna zeleno bele ledeniške vode. Lepo so bili
vidni ledeniški jeziki, ki so se končevali nekaj
sto metrov nad zajezitvijo. Jezero se skozi
strojnice prazni predvsem pozimi, najnižji
vodostaji v akumulaciji nastopijo aprila, nato pa
se poleti s taljenjem ledenikov zlagoma polni do
jeseni. Drugi del obiska je veljal drobovju
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pregrade. Galerije se iz telesa pregrade
raztezajo tudi v telo vzpetin, na katere se
Slika 9 Vodni stolp.
pregrada na bokih naslanja. Videli smo
svinčnice, s katerimi merijo gibanje krone pregrade. V eni od manjših dvoran v pregradi
smo si ogledali še ﬁlm o poteku gradnje pregrade. Po ogledu objekta smo se lahko odžejali v
hotelu Ritz ob vznožju pregrade, sicer pa nekdanjem hotelu za delavce na gradbišču.
Temnilo se je že, ko smo se po strmi cesti vračali v dolino Rhone in se mimo Lausanne in
Ženeve odpeljali v mesto Annemasse, že v Franciji, kjer smo prespali.

Naslednje jutro smo se pred odhodom domov
ustavili še v Ženevi in se popeljali po ženevskem
jezeru. Mesto je glavno mesto istoimenskega
kantona. To je svetovljansko mesto, trdnjava
reformacije - mesto Calvina, prestolnica
mislecev (J. J. Rousseau) in ne nazadnje sedež
Združenih narodov. Ima ca 180 000 prebivalcev
80 različnih narodov. Prvo naselje na tem mestu
je obstajalo že 2500 p.n.š. Leži ob že
omenjenem ženevskem jezeru. Jezero je
ledeniškega izvora in meri 581 km2, napaja se z
reko Rhono. Jezero si delita Švica in Francija. Z
ladje smo si ogledali simbol mesta - vodni stolp, Slika 10 Skupinska slika.
ki je pravzaprav razbremenilnik mestnega
vodovodnega omrežja. Voda iz njega brizga 140 m visoko, postavili so ga l. 1891. Ogledali
smo si še uro iz rož, stolnico in palačo OZN.
Domov smo se napotili preko Italije. Pričeli smo jo v predoru pod Mont Blancom v dolino
Aoste, slikovite italijanske doline, doline 86 gradov na 80 km dolžine. Mimo Milana, Verone
in Benetk smo se ponoči vrnili v Ljubljano.
Besedilo: Matija Brenčič
Slike: Boris Rodič

4 of 4

11/23/2009 05:11 PM

