
ZNANOSTDelo
četrtek, 18. maja 2006
e-pošta znanost@delo.si18

K ako so se odločale za
študij?
Frey - Pučko: Izhajam iz
»elektrotehnične« dru-
žine, kar je bil eden od

najpomembnejših razlogov za iz-
biro študija na fakulteti za elektro-
tehniko.

Kapus - Kolar: Pravzaprav sem
želela študirati teoretično fiziko,
vendar me je skrbelo, da po študiju
ne bi dobila raziskovalnega delov-
nega mesta, samo pedagog ali
praktik pa nisem želela biti. Zato
sem raje izbrala študij tehnike, ker
za take kadre družba le malo bolje
ve, da znajo biti koristni, tudi če
»samo nekaj računajo«. Izbrala
sem študij elektrotehnike, ker se
mi je zdelo, da bom tam našla naj-
več matematike in fizike.

Koroušič - Seljak: Čeprav sem
obiskovala družboslovno usmer-
jeno gimnazijo, mi je bila matema-
tika najljubši predmet. Študij ra-
čunalništva je bil takrat še v povo-
jih in zdelo se mi je, da bom v raču-
nalništvu našla dovolj praktičnih
izzivov za reševanje matematič-
nih problemov.

Maver: Jaz sem končala študij
elektrotehnike in sem šele dokto-
rat naredila na računalništvu.

Mladenič: Pred 20 leti, ko sem
se odločala za študij, je bilo splo-
šno dojemanje računalništva ve-
zano bolj na matematiko in logič-
no/algoritmično razmišljanje kot
na tehniko. Prav to me je pritegni-
lo, ker mi je bila matematika že od
otroštva v veliko veselje.

Šket - Motnikar: Študirala sem
uporabno matematiko, na raču-
nalništvu pa le magisterij in dok-
torat.

Trebar: V zadnjem letniku gi-
mnazije sem razmišljala o različ-
nih poklicih, in se kar nisem mo-
gla odločiti, katerega naj izberem.
V tistem obdobju se je računalni-
štvo v Sloveniji šele razvijalo in jaz
sem se odločila za ta študij zato,
ker so me pritegnili takrat mogoč-
ni računalniki, s katerimi sem se
želela podrobneje seznaniti.

Umek - Venturini: Veselje do
vseh vrst novih znanj me je spre-
mljalo že skozi osnovno šolo. V
srednji šoli pa sem začela slediti
bolj natančno trem zelo različnim
področjem, in sicer arheologiji,
primerjalni književnosti in logiki
oziroma uporabni matematiki. Po
obisku informativnih dnevov sem
se odločila za logiko oziroma za
študij računalništva in informati-
ke.

Vajde - Horvat: Za računalni-
štvo in informatiko sem se odloči-
la že pri vpisu v srednjo šolo, ker je
bilo to takrat povsem nova smer,
zvenela je zanimivo in tudi zato,
ker sem od nekdaj imela rada ma-
tematiko, ki so je na tej smeri
obljubljali v izobilju.

Kakšne karierne cilje ste si po-
stavili na začetku študija? Ste jih
dosegli?

Frey - Pučko: V začetku je bil
glavni cilj le uspešno končati dodi-
plomski študij. V prihodnje bi ne-
koč rada raziskovalno in vodstve-
no delo dopolnila še s pedagoškim
delom.

Kapus - Kolar: Želela sem, da bi
bil moj poklic odkrivanje, kako de-
luje svet okoli nas, in da bi imela
možnost delati sproščeno in spon-
tano, tako kakor ustvarjajo ume-
tniki ali kakor se igrajo otroci.
Iskala sem okolje, v katerem bi
lahko delala samostojno in brez
zunanjih pritiskov, saj je že samo
raziskovalno delo ekstremno psi-
hično naporno. Delovno mesto na
IJS mi to v celoti omogoča. Ne
obremenjujem se s tem, ali kolegi
morda zaslužijo več, ker za svoje
potrebe zaslužim dovolj. Nihče ne
pričakuje od mene, da delam več
kot osem ur, zato pa sama od sebe
z užitkom premlevam svoje znan-
stvene uganke ob katerikoli uri
dneva. Vodilnih funkcij se izogi-
bam, ker vem, da bi mi prinesle
nezaželen dodaten stres in kradle
čas za delo, ki me resnično veseli.

Koroušič - Seljak: Kot študent-
ka nikoli nisem razmišljala o kari-
eri, želela pa sem kakovostno za-
poslitev, ki bi mi omogočala izra-
žanje ustvarjalnosti in svobodno
razmišljanje. Kot ženska sem si že-
lela tudi samostojnosti, ki jo zago-
tovo prinese izobrazba in primer-
na zaposlitev.

Maver: Želela sem delati na za-
nimivih raziskovalnih projektih.
Mislim, da tega cilja nisem dose-
gla, je pa še vedno čas. Razlog za to
je predvsem malo možnosti v oko-
lju, v katerem delam. Uspešen si
lahko samo, če si del ekipe in imaš
sposobne in ambiciozne študente.
Žal pa je za mlade raziskovalce ve-
liko premalo denarja.

Mladenič: V resnici sem si žele-
la predvsem dobre možnosti za ra-
ziskovalno delo, vključno z dobro
računalniško opremo in udeležba-
mi na mednarodnih dogodkih ter
kakovostno in prijazno okolje.
Lahko rečem, da zdaj vse to imam
na Odseku za tehnologije znanja
IJS. Pravzaprav sem v karieri dose-
gla več, kot sem si predstavljala.  

Trebar: Na začetku študija je bil
moj glavni cilj dokončati študij in
se zaposliti v podjetju, ki me je šti-
pendiralo. S podiplomskim študi-
jem in z začetkom pedagoškega
dela pa je moje temeljno vodilo
postalo pridobivanje znanja iz ra-
čunalništva in uspešno prenaša-
nje tega znanja in izkušenj študen-
tom. Menim, da sem ta cilj v glav-
nem uspela doseči.

Vajde - Horvat: Cilje sem si za-
stavljala sproti in ne na začetku
kariere. In tudi še zdaj se ne ukvar-
jam preveč s tem, kje bom čez de-
set let, saj so trenutno časi in okoli-
ščine dela hitro spremenljivi, ve-
dno se odpirajo nove možnosti.
Zame je pomembno, da delam to,
kar me veseli, vzpenjanje po kari-
erni lestvici ni ravno moja priori-
teta.

Kako je na vašo akademsko
kariero vplivala družina?

Frey - Pučko: Na zasebnem po-
dročju sem dala prednost poklicu,
žal mi v preteklosti združevanje
partnerske zveze s poklicno potjo
ni uspelo. Edino, kar resnično ob-
žalujem, je, da nimam otrok.

Kapus - Kolar: Z možem sva bila
sošolca že v gimnaziji, zato je do-
bro vedel, kakšno ženo je izbral.
Ker sva se poznala že osem let in si
oba želela tri otroke, sva z velikim
veseljem začela ustvarjati družino
takoj po diplomi. Res je bilo malo
naporno, ker sva bila za vse sama,
a otroci so mi prinesli dodatno sa-
mozavest in občutek, da zmorem
uresničevati zastavljene cilje, nau-
čila pa sem se tudi učinkovito izra-
bljati čas. Ker mi je bil podiplom-
ski študij v zabavo, sem ga nadalje-
vala s skoraj nezmanjšanim tem-
pom. V tistem času sva bila oba z
možem zaposlena na istem odse-
ku IJS. Šefi niso imeli nič proti te-

mu, da si mladi ustvarjamo druži-
ne, ker so bili tudi sami »družin-
ski« ljudje. Sploh opažam, da ima-
jo v Sloveniji vrhunsko izobraženi
moški bolj matematičnih poklicev
zelo radi otroke in si jih omislijo v
nadpovprečno velikem številu.
Kar nekaj mojih kolegov ima tri,
eden naših mladih raziskovalcev
je v celoti izkoristil porodniški do-
pust namesto žene in še zdaj se v
službi razveselimo vsakega novo-
rojenčka. Obstaja celo pojem »Ste-
fanovi otroci«.

Koroušič - Seljak: Doktorat
sem zagovarjala med svojim dru-
gim porodniškim dopustom,
hkrati polno dojila in skrbela za
družino. Partner me pri tem pod-
pira, podporo imam tudi pri star-
ših. Seveda pa je družina upoča-
snila mojo kariero, večno zaosta-
jam z delom doma in v službi, ven-
dar se trudim, da nikogar s tem ne
obremenjujem. Še najteže je to
razčistiti v lastni glavi, ki večno
melje nerešene probleme in išče
rešitve. Včasih se mi zdi, kot da
večno lovim vlak, ki nekam drvi ...

Maver: Družina ima gotovo
vpliv na akademsko kariero. Zavi-
ralna je predvsem v tem, da si ne

upaš kandidirati za projekte, ker
ne verjameš, da boš vse zmogel.
Tako se umikaš, ne pridobivaš no-
vih izkušenj in zaostajaš za kolegi.

Trebar: Če zdaj razmišljam o
tem, bi lahko rekla, da se mogoče
zaradi prezaposlenosti na pedago-
škem in raziskovalnem področju
nisem odločila še za drugega otro-
ka.

Umek - Venturini: Težko bi re-
kla, da je družina neposredno vpli-
vala na mojo akademsko kariero.
Po drugi strani pa je res, da si z dru-
žino, še posebno z majhnimi otro-
ki, manj mobilen, kar gotovo ne
koristi akademski karieri. V tistem
obdobju si nisem mogla predsta-
vljati, da bi za nekaj časa odšla v
tujino.

Vajde - Horvat: Sem poročena
in imam dva otroka. Družina me je
pri delu vedno podpirala, in sicer
tako, da smo si obveznosti doma
razdelili. Menim, da se vzorec da-
našnjih družin zelo spreminja.
Partnerja si porazdelita obvezno-
sti, tako da je obema omogočeno
angažiranje pri delu. Tudi pri svo-
jih moških kolegih vidim, da pre-
vzemajo velik delež družinskih
obveznosti, podobno kot njihove

Kako deveterica
slovenskih doktoric
računalništva, večinoma
raziskovalk, ocenjuje
svoj položaj? Koliko so
bile razmere drugačne
od današnjih, ko so se
one odločale za študij in
poklic? Kaj svetujejo
mladim dekletom, ki so
pred takšno odločitvijo?

Skupinski portret devetih doktoric računalništva

Ustvarjalnost in svobodno razmišljanje pred kariero
Jasna Kontler - Salamon

partnerke. Da pa vsi živimo hitreje
in bolj stresno, pa je tako že stara
zgodba.

Kakšen nasvet bi dale dekletu,
ki bi hotelo iti po njihovi poti?

Frey - Pučko: Znanstvenica po-
trebuje radovednost, ambicio-
znost, vztrajnost, pravo razmerje
med komunikativnostjo in pogla-
bljanjem vase in svoje raziskoval-
no delo, samozaupanje in stood-
stotno prepričanje, da je njen po-
klic njeno poslanstvo, s katerim
lahko spremeni sebe in svet na bo-
lje.

Kapun - Kolar: Predvsem se
mora vprašati o iskrenosti svoje
poklicne namere. Poklici na po-
dročju znanosti so psihično zelo
naporni, ker moraš biti pripra-
vljen mesece ali leta predano dela-
ti brez otipljivejšega rezultata. Pri
takem delu lahko vztrajaš samo, če
v njem uživaš in če dovolj verja-
meš vase.

Koroušič - Seljak: Morda bi pri-
šel prav nasvet, da je smiselno na-
daljevati po diplomi študij takoj,
saj je pozneje z družino delo »upo-
časnjeno«. Sicer pa naj ohrani vse
ženske lastnosti in zmožnosti, ki

so primerljive in komplementar-
ne moškim.

Maver: Svetovala bi ji, naj si po-
skusi poiskati razne štipendije za
delo v raziskovalnih okoljih v tuji-
ni. Čim bolj je okolje uspešno, tem
bolje.

Mladenič: Meni je velikokrat
prišla prav lastna vizija ter odloč-
nost in pogum, da jo uresničujem.

Trebar: Svetovala bi ji, da naj
zbere čim več informacij o pre-
dnostih in slabostih izbrane poti
in jih pretehta skupaj s svojimi že-
ljami. Najbolj prav bi ji verjetno
prišla samozavest in zagnanost pri
uveljavljanju svojih idej in ciljev.

Vajde - Horvat: Predvsem bi ji
povedala, da zmore, če le hoče. Ča-
ka pa jo delo, v nekem obdobju
manj prostega časa. Svetovala bi ji
tudi, naj se ne trudi postati moški
v svojem okolju. Naj ostane dobra
ženska z vsemi svojimi vrlinami.

Njihov največji uspeh?
Frey - Pučko: Moja največja

uspeha sta objava znanstvenega
prispevka v vodilni svetovni pu-
blikaciji in uspešno združevanje
akademskega delovanja z vodil-
nim delovnim mestom v najve-
čjem visokotehnološkem razvoju
v Sloveniji.

Kapus - Kolar: Problem mojega
področja, metodologije razvoja si-
stemov, je težavnost objavljanja
rezultatov, za matematične revije
so naši članki premalo, za praktič-
ne pa preveč matematični. Na vse
probleme poskušam gledati čim
širše in zo analogijami izrabljati
znanje z različnih področij. S ta-
kim pristopom v delih strokovnih
kolegov pogosto uspem opaziti
subtilne napake ali možnosti za
poenotenje specifičnih postopkov
v splošnejše. Pred kratkim mi je
taka sinteza uspela na področju
avtomatskega generiranja testnih
zaporedij.

Koroušič - Seljak: Uspeh je bilo
povabilo tujega profesorja na spe-
cializacijo v tujino, nastop pred
množico strokovnjakov, pridobi-
tev projekta, zagovor doktorata,
medtem ko je mož pestoval osem-
mesečno hčerkico, priznanje kole-
ga, pridobitev notesnika, na kate-
rem lahko opravim kakšno delo
tudi doma, ko otroci zaspijo ...

Maver: Moj največji uspeh je to,
da so moja dela citirana in da se re-
šitve, ki jih predlagam, uporabljajo
tudi v praksi. Tako veš, da trud ni
bil zaman. Sem pa tudi soavtorica
članka, ki je leta 2002 dobil nagra-
do za najboljši članek v reviji Pat-
tern recognition.

Mladenič: Za svoj največji dose-
danji uspeh v karieri štejem uspe-
šno uveljavitev področja za anali-
zo besedil v Sloveniji in tako rekoč
desetkratno razširitev naše delov-
ne skupine.

Šket - Motnikar: Noben uspeh
ne izstopa, zadovoljna sem na
vseh področjih: družina, delo, izo-
brazba, šport ...

Trebar: Zelo rada delam s štu-
denti, zato je zame največji uspeh
Vidmarjeva nagrada za asistenta,
ki sem jo leta 1993 prejela kot pri-
znanje za vidne uspehe pri peda-
goškem delu.

Umek - Venturini: Težko bi se
odločila med doktoratom ter za-
dovoljnima in nadobudnima otro-
koma.

Vajde - Horvat: To, da je neka
ideja, neko moje delo koristno
uporabljeno in da pomaga neko-
mu drugemu olajšati delo, je zame
potrditev mojega raziskovalnega
dela. Vsako delo hkrati z rezultati
sproti odpira tudi nova vprašanja
in nove izzive in tako vedno iščeš
poti za uresničitev novih idej. No-
vi projekti, nove raziskave, nada-
ljevanje študija. Težko bi leta in le-
ta opravljala neko rutinsko delo.

Dr. Monika Kapus - Kolar, rojena
1959 v Ljubljani, diplomirala iz
elektrotehnike na tedanji Visoki
tehniški šoli v Mariboru, doktorira-
la iz računalništva na UL. Od diplo-
me zaposlena na IJS.

Dr. Marjeta Frey - Pučko, rojena
1964 v Ljubljani, dodiplomski, ma-
gistrski in doktorski študij računal-
ništva na UL. Zaposlitev: 1988–1998
IJS, od 1998 dalje Iskratel, d. o. o.,
Kranj, vodja sektorja za kakovost.

Dr. Dunja Mladenič, rojena leta
1967 v Puli, diploma, magisterij in
doktorat iz računalništva na UL,
postdoktorski staž na Carnegie
Mellon University Pittsburgh, od
leta 1991 na IJS.

Dr. Romana Vajde - Horvat, roje-
na leta 1967 v Slovenj Gradcu, študij
računalništva na Univerzi v Maribo-
ru, ves čas zaposlena na FERI UM,
vmes nekaj let še dopolnilno zapo-
slena kot direktorica Centra za in-
formacijske tehnologije v Mariboru.

Dr. Jasna Maver, rojena 1961 v
Ljubljani, dodiplomski in magistr-
ski študij elektrotehnike ter dokto-
rat iz računalništva na UL. Zaposle-
na na FF UL na oddelku za bibliote-
karstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo.

Dr. Barbara Koroušič - Seljak,
rojena leta 1966 v Ljubljani. Dodi-
plomski in podiplomski študij na
UL, specializacija na Loughboro-
ugh University, Velika Britanija.
Zaposlena na IJS.

Dr. Mira Trebar, rojena leta 1957
v Preboldu, na UL diplomirala iz
študija računalništva, magistrirala
iz elektrotehnike in doktorirala iz
računalništva. Zaposlena na FRI
UL.

Dr. Barbara Šket - Motnikar, ro-
jena leta 1964 v Ljubljani, dodi-
plomski študij uporabne matemati-
ke ter magistrski in doktorski študij
računalništva na UL, kot mlada razi-
skovalka zaposlena na IJS, nato ves
čas na sedanji Agenciji RS za okolje.

Kaj imata skupnega dr. Janez Potočnik,
evropski komisar za raziskave, in dr. Jure
Zupan, naš minister za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo? Verjetno bi lahko
našli marsikaj, a med drugim sta, vsaj sodeč
po njunih izjavah, oba zelo vneta
zagovornika večje vključenosti žensk v
znanost, predvsem pa večjega deleža žensk
na vodilnih mestih v evropski oziroma
slovenski znanosti in tudi v visokem šolstvu.

Seveda pa tega oba omenjena ne izjavljata zato, ker bi ju skrbela
ženska emancipacija, skrbi ju, da naložbe v znanje ne dajejo želenih
rezultatov. To se logično povezuje z dejstvom, da obstaja v Evropi in
Sloveniji zelo velika potencialna skupina vrhunskih znanstvenic in
univerzitetnih profesoric, ki pa se kljub že doseženi najvišji izobrazbi (a
že ženski delež v skupnem doktorskem študiju je nesorazmeren z
rezultati žensk v dodiplomskem šolanju) na poti svojih karier ustavijo
že na kateri od nižjih stopničk.
V okviru EU so v zadnjih letih namenili razmeroma kar precejšnja
sredstva ugotavljanju vzrokov za ta premajhen izkoristek ženskih
sposobnosti in tudi za spodbujanje kariere mladih evropskih
raziskovalk. V Sloveniji so najboljše študentke, najboljše diplomantke
in nato odlične mlade doktorice znanosti za zdaj deležne popolnoma
enakih spodbud kot njihovi moški kolegi. Seveda pa te pri obeh spolih
ne učinkujejo enako. Poenostavljeno bi lahko rekli – le na prvih klinih
lestvic znanstvenih karier je pri nas še razmeroma dovolj žensk.
Pozneje pa se očitno dogaja nekaj, kar jih zaustavi ali celo vrne nekaj
klinov nazaj.
Zakaj se to dogaja ženskam, ki bi, vsaj glede na svoje talente, lahko
dosegle v znanosti vse, kar bi si zaželele? Je morda problem v tem, da si
ne želijo dovolj oziroma da jim kariera ne pomeni toliko, kot pomeni
njihovim moškim kolegom, ali pa bolj v tem, da želijo biti tudi matere?
Zakaj prav zdaj pišemo o tem? Zato, ker je na začetku letošnje pomladi
po naših inštitutih in fakultetah začela krožiti razstava, ki predstavlja
delo in dosežke skupinice slovenskih znanstvenic, namreč slovenskih
doktoric računalništva. Najprej so si razstavo lahko ogledali na IJS, kjer
je tudi zaposlena ena od naših najuspešnejših doktoric računalništva
in avtorica zamisli za to razstavo, dr. Dunja Mladenič, trenutno pa je
razstava na ogled na Tržaški cesti 25 v Ljubljani, kjer domujeta
fakulteti za elektrotehniko ter za računalništvo in informatiko.
Mi smo to razstavo izkoristili za anketo, na katero se je odzvalo devet
doktoric računalništva. Njihove odgovore lahko preberete v
sosednjem članku, a je zaradi pomanjkanja prostora to, žal, le manjši
del tistega, kar so nam razkrile. Tako, denimo, tam nismo objavili
njihovih motivov za vključitev v podiplomski študij – večina se je za to
odločila zaradi veselja do raziskovalnega dela, do »odkrivanja vedno
novih stvari«, skratka iz najboljših mogočih motivov. V prispevku tudi
ni odgovorov na vprašanji, kakšen je bil med njihovim šolanjem njihov
položaj v primerjavi s kolegi in ali so bile kdaj obremenjene z javnim
mnenjem, da je namreč računalništvo moško področje? Vedeti pa je
treba, da je večina naših anketirank v povprečju stara nekaj več kot 40
let in v času njihovega študija je bilo na računalništvu skoraj toliko
deklet kot fantov, šele v naslednjih letih se je nato delež študentk
računalništva – brez vidnega razloga – drastično zmanjšal.
Naše anketiranke so v zvezi z omenjenima vprašanjema zapisale, da
so jih pri študiju profesorji v glavnem obravnavali enako kot fante, od
časa do časa pa so se vendar srečale tudi z opazkami, ki so jih hote ali
nehote opozarjale na njihovo žensko oziroma gospodinjsko življenjsko
nalogo. Dr. Andreja Umek - Venturini se je s predsodki prvič srečala, ko
so jo pri oddaji seminarske naloge vprašali, ali jo je res naredila sama.
Dr. Monika Kapus - Kolar je od kolegov sicer vedno doživela korekten
in prijateljski odnos, a se ji vendar zdi, da »ženskam ljudje hitreje kot
moškim zamerijo, če se spustijo v agresivno tekmovalnost«, pri čemer
pa je prav takšna tekmovalnost »žal v današnji družbi vse bolj
potrebna za uveljavitev, kar postavlja ženske v dilemo, ali naj za svoj
uspeh žrtvujejo normalne medčloveške odnose«.
Zdi se, da prav v tej ugotovitvi tiči dobršen del odgovora na vprašanje,
zakaj si ženske v znanosti ne prizadevajo dovolj za napredek v karieri.
Drugi del odgovora pa tiči v družinskem življenju znanstvenic. Čeprav
so se tiste naše anketiranke, ki imajo otroke (ena celo tri) brez izjeme
pohvalile z razumevajočimi partnerji in večinoma tudi starši ter (delno,
velja predvsem za IJS) sodelavci, pa so skoraj vse priznale, da je družina
tako ali drugače prizadela njihovo znanstveno kariero oziroma je
znanstvena kariera prizadela njihove družinske načrte.
Kaj bi lahko tem in vsem drugim našim doktoricam znanosti in
potencialnim doktoricam znanosti pomagalo do ustrezne uveljavitve?
Zanimivo je, da so vsaj naše anketiranke že s tem, kar so dosegle, v
glavnem povsem zadovoljne. Verjetno pa tudi ne bi imele nič proti, če
bi jim šlo še bolje (inštituti ali univerze bi lahko, denimo, imeli tudi
svoje vrtce s prilagojenim urnikom varstva). Za to in še za kakšno vrsto
konkretnih in učinkovitih spodbud pa bo verjetno morala poskrbeti kar
država, če si res želi, da bi nam, tudi z večjim izkoristkom ženskih
sposobnosti v znanosti, vsem šlo še bolje.

Mnenje

Otroci in uspeh
Jasna Kontler - Salamon

L etos mineva kakšnih 120
let, odkar je južno od Jave
(takratne Batavije sedanje
Džakarte) v vulkanskem iz-
bruhu izginil otok Kraka-

toa. Eksplozijo so slišali celo v 2500
kilometrov oddaljenem Perthu v
zahodni Avstraliji. Te dni je na Javi
zopet aktiven 3000-metrski vulkan
Merapi. To ni na indonezijskem in
filipinskem arhipelagu pa tudi Pa-
pui in Novi Gvineji ter Novi Zelan-
diji nič novega.

Vulkanski izbruhi, kot je sedanji
na Javi, pa so nevarnost za letalski
promet. Zaradi razmeroma velike
gostote letalskega prometa čez ju-
žno-azijsko vulkansko območje se
mednarodna skupnost že ukvarja z
uvajanjem sistema, ki bi letalske

oblasti in letalce pravočasno opo-
zoril o možnem izbruhu. Dejstvo,
da se pri vulkanskem izbruhu dvi-
gne v atmosfero na tisoče ton vul-
kanskega pepela – tudi do stratos-
ferskih višin – in se potem z vetrovi
razširi na neverjetno velike razda-
lje, pomeni tveganje za letalski pro-
met.

Iz preteklosti je znanih nekaj za-
nimivih izkušenj. Leta 1982, 24. ju-
nija, je letalo Boeing 747-200, last
British Airwaysa na poti iz Malezije
(Kuala Lumpur) v Avstralijo
(Perth) zašlo v oblak vulkanskega
pepela in prahu. Prvo opozorilo, da
nekaj ni v redu, je bilo malo po
13.40 GMT (Greenwich Meant Ti-
me ali Zulu Time). Letalo je bilo
nad Indijskim oceanom, južno od

otoka Java, ko sta kopilot in letalski
inženir opazila na vetrobranskem
steklu fenomen, podoben Helije-
vemu ognju. Ta fenomen, podoben
svetlečim se strelom, je vztrajal tu-
di potem, ko se je kapetan Eric Mo-
ody vrnil v pilotsko kabino (bil je
namreč na stranišču). Čeprav ni bi-
lo na radarskem zaslonu ničesar vi-
deti, je posadka vključila mehaniz-
me, ki preprečujejo zmrzovanje in
zaledenitev letala (predvsem mo-
torjev in vetrobranskega stekla).
Prižgano je bilo tudi opozorilo po-
tnikom, naj si privežejo varnostne

pasove. V potniški kabini se je začel
nabirati dim. Sprva so mislili, da je
to cigaretni dim (takrat se je na ve-
čini letov še lahko kadilo). Vendar
ker se je dim postopoma gostil, so
se začeli kazati prvi znaki vznemir-
jenosti med potniki. Potniki, ki so
opazovali motorje, so videli veliko
svetlejše gorenje izpuhov kot po-
navadi.

Približno ob 13.42 GMT je motor
številka štiri skoraj brez opozorila
prenehal delovati. Manj kot minu-
to za tem se je ustavil tudi motor
številka dve. In le nekaj sekund za

Potresi, cunamiji, vulkanski izbruhi, orkani – ti
naravni pojavi nas od časa do časa opomnijo, da mati
Zemlja ne miruje in nas še vedno lahko preseneti.

njim še motorja številka ena in
tri.Boeing 747-200 City of Edinbur-
gh je dejansko postalo jadralno le-
talo brez motorjev ...

Nenadne izgube motorjev (v šti-
rih minutah) niso spregledali niti
potniki. Moj prijatelj in kolega je
imel desno roko v mavcu. Takoj je
začel razbijati z mavcem po alumi-
nijastem robu sedeža, da bi ga od-
stranil. »Kako naj plavam v Indij-
skem oceanu z mavcem na roki?«
je bil njegov komentar pozneje do-
ma v Melbournu. Nekateri so zače-
li pisali pisma. Na srečo pa ni bilo
panike.

Sočasno se je v pilotski kabini
posadka trudila, da bi vzpostavila
zvezo z nadzornim centrom v Dža-
karti; ta jih ni videl na radarju zara-
di visokih gora, ki so se dvigale med
letalom in letalskim centrom. Zato
se je kapetan Moody odločil za vr-
nitev nad ocean, kjer bi v priobal-
nih vodah poskusil zasilno pristati
v morju. Res je, da so se že posrečili
prisilni pristanki na morju, vendar
nikoli z velikim Boeingom 747 ...

Medtem sta kopilot Roger Grea-
ves in inženir Barry Townley-Fre-
eman skušala zagnati motorje. Po
predpisih tega ne smejo izvajati na
veliki višini, zato so začeli letalo
nadzorovano spuščati. Med tem je

kapetan Moody še imel dovolj časa
in je izrekel znamenite hladnokrv-
ne besede: »Drage potnice, dragi
potniki, govori kapetan vašega le-
tala. Trenutno imamo tu spredaj
majhno težavo. Vsi štirje motorji so
se ustavili in ne delajo. Mi se res
trudimo, da jih zopet zaženemo.
Upam, da niste v prevelikem stre-
su.«

Na višini 13.500 čevljev (4090
m) je posadka še zadnjič poskusila
nemogoče (do morja je bilo samo
še nekaj minut) in zagnala motorje.
Nenadoma je zaživel motor števil-
ka štiri in ob 13.56 GMT je kapetan
Moody izravnal letalo. Ko se je leta-
lo stabiliziralo na 2000 čevljih (606
metrih) nad morjem, je brez opozo-
rila »prijela« številka tri in kmalu
zatem še številki ena in dve.

Posadka se je usmerila proti Dža-
karti in prosila kontrolni center za
dovoljenje na vzpon na višino
15.000 čevljev (4.500 m). Med
vzponom na to zahtevano višino se
je Helijev ogenj zopet pojavil na ve-
trobranu. Kapetan Moody je takoj
prenehal vzpon, vendar je bilo pre-
pozno. Številka dve je zopet uga-
snil. Posadka je letalo nemudoma
vrnila na višino 12.000 čevljev
(3.600 m).

Končno je British Airways let
BA9 začel pristajati v Džakarti. Če-
prav je bila vidljivost odlična, po-
sadka ni videla skozi vetrobransko
steklo, ki je bilo zaradi stika z vro-
čim pepelom kot izjedkano. Ko je
letalo pristalo, ga posadka ni mogla
peljati v terminal, odvlekel ga je
vlačilec.

Sklep: Boeing 747 je priletel v
oblak vulkanskega prahu, ki je bil
popolnoma suh, tako da ga vre-
menski radar, ki deluje na načelu
zaznavanja vlage in nukleusov v
zraku, ni zaznal. Ta suhi pepel je iz-
jedkal vetrobransko steklo in za-
mašil motorje. Potem ko so v Dža-

karti zamenjali vetrobrane, motor-
je in očistili rezervoarje za gorivo,
se je letalo zopet pridružilo floti
British Airwaysa. Vendar se ga je
prijel vzdevek »leteči pepelnik«.

Letalski prostor na območju vul-
kana Galunggug je bil začasno za-
prt. Vendar se je že 19 dni po tem
dogodku v podobnem položaju
znašel Boeing 747, last Singapore
Airlines, ki pa je izgubil »samo« tri
motorje. Šele po tem dogodku so
indonezijske oblasti to območje za
stalno zaprle za letalski promet.
Peter J. Česnik, upokojeni nadzor-
nik poletov pri avstralski letalski
družbi QANTAS

Na svetu je aktivnih okrog 600 vulkanov, ki so večinoma na stikih
velikih tektonskih plošč. Lani pa je bilo 44 vulkanskih izbruhov. Na
globini od 30 do 90 kilometrov je magma, tekoča in do 1200 stopinj
Celzija vroča masa, ki se ob vulkanskem izbruhu kot lava razlije po
okolici. Znani so vulkanski izbruhi, pri katerih so se reke lave razlile tudi
do 80 kilometrov daleč. Med izbruhi je nevarno tudi kamenje, ki leti iz
vulkana celo več kilometrov daleč in doseže hitrost več kot 1500 km/h.

Dr. Andreja Umek - Venturini, ro-
jena 1965 v Ljubljani, diplomirala iz
računalništva in informatike, ma-
gistrirala in doktorirala na UL, za-
poslena najprej na IJS, nato v seda-
njem MVZT.

Vulkanski pepel na veliki višini lahko povzroči katastrofo.
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Vulkanski izbruhi in letalska varnost

»Imamo majhno težavo, vsi štirje motorji so se ustavili ...«

Severna polobla je že precej nadzorovana. Tako je nad severnim
Atlantikom, kjer je Islandija vulkansko najbolj aktivno območje, v
uporabi Natovo satelitsko omrežje. Podobno ima Kanada z ZDA svojo
mrežo satelitskega nadzora nad Severno Ameriko (vulkan sv. Helene) in
vulkansko aktivnostjo na severnem Tihem oceanu. Pri tem sodeluje
tudi mednarodna vremenska organizacija.
Ne glede na to, da se vzpostavljajo mehanizmi, ki naj bi pri odkrivanju
vulkanskih izmetov v atmosferi delovali proaktivno, pa je širjenje
oblakov vulkanskega pepela zelo hitro in nepredvidljivo. Pri
močnejšem izbruhu (Pinatubo, Montserrat, sv. Helena) se lahko v nekaj
minutah ta pepel in prah dvigneta do stratosferskih višin (tudi do 15
kilometrov in več). Na teh višinah pa obstajajo neverjetno močni
vetrovi (jet stream), ki lahko ta pepel raznesejo na velike razdalje in
tako pokrijejo tudi obstoječe letalske koridorje.


