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Абстракт
Задатак рада је да се сакупе подаци о поплавама на територији југоисточне
Европе. Први део рада садржи опис поплавe као природне катастрофе, типове,
узроке настанка и последице поплаве са карактеристичним примерима. Један
део садржи хидрологију и карактеристичне водостаје главних река у Србији.
Други део рада се односи на прикупљање података о историјској учесталости,
просторној расподели, обиму утицаја и последицама поплава на територији
југоисточне Европе. Трећи део рада садржи креирање јединствене базе података
о катастрофама на територији југоисточне Европе у коју се уносе прикупљени
подаци о поплавама, сушама, земљотресима и олујним ветровима. Сакупљени
подаци се такође и визуализују. У креирану базу података се уносе: основни
подаци о поплави, погођеним областима и последицама одређене поплаве. База
података о катастрофама садржи битне податке за идентификовање рањивости,
формирање ефективних система раног упозоравања, анализу ризика и прављење
бољих мера превенције и припремљености на катастрофу и стога је важан део
циклуса управљања акциденталним ризицима.

Abstract
Task of the tesis is acquisition of data for floods within the territory of South-East
Europe. First part of the tesis includes description of a flood as a natural disaster,
types, causes of appearance and flood consequences with characteristic examples.
One part includes hydrology and characteristic water heights of main rivers in Serbia.
Second part of the tesis relate to acquisition of data for historical frequency, spatial
distribution, size of influence and consequences of floods within the territory of
South-East Europe.Third part of the tesis includes creating a unique disaster database
for the territory of South-East Europe, in which we enter collected data for floods,
droughts, earthquakes and wind storms. Collected data are also visualised. In the
created disaster database, for floods we enter: basic data for the flood, affected areas
and consequences of the certain flood. The disaster database include essential data for
identification of vulnerability, forming of effective early warning systems, risk
analysis and making better prevention and prepardness measures and therefore is an
important part of the disaster risk management cycle.
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Технички додатак: дефиниције и појмови
Водомерна летва (водомер)
Фиксни мерни уређај стандардних димензија са скалом на којој се, са тачношћу
±1 cm, може очитати водостај.
Водостај
Вертикално растојање нивоа воденог огледала од нуле на скали водомера,
изражено у центиметрима, са предзнаком ''-'' ако је ниво воде нижи од нулте
тачке.
Елементарна непогода
Се може дефинисати као стање на одређеном простору, на коме је за веома
кратко време услед деловања природних или антропогених фактора дошло до
таквог оштећења материјалних и културних добара, односно угрожености
здравља или живота људи и животне средине у таквом обиму да им је
последице немогуће отклонити у пожељно време са устаљеним методама рада и
са постојећом организацијом.
Катастрофа
Комбинација два елемента, самог догађаја и људске осетљивости. Катастрофа се
догоди тако што у толикој мери изазове осетљивост људи који живе у одређеној
заједници тако да су њихови животи директно угрожени или је велика штета
нанета економским и друштвеним структурама, због чега је смањена шанса за
опстанком. (IFRC)
Мрежа хидролошких станица површинских вода
Скуп свих хидролошких станица на природним и вештачким водотоцима на
територији Републике Србије, које се налазе у надлежности Републичког
хидрометеоролошког завода (Завод) и чије се одржавање и функционисање
финансира из буџета Републике Србије.
Рањивост
Услови детерминисани физичким, социјалним, економским и факторима
окружења или процеса, који повећавају осетљивост заједнице на утицаје
опасности. (UNISDR)
Ризик
Вероватноћа штетних последица или очекиваних губитака који зависе од дате
опасности као и од датих елемената опасности у одређеном временском
периоду. (Schneiderbauer, Ehrlich)
Хидролошка станица површинских вода
Стационарни мерни пункт на водотоку, каналу, природном или вештачком
језеру (акумулацији) са одговарајућим објектима и опремом на коме се
извршава утврђени програм мерења/осматрања и узорковања.

7

Увод
Сврха рада је била да се идентификују и прикупе подаци о историјској
учесталости и просторној расподели, обиму утицаја и последицама поплава на
територији југоисточне Европе у циљу креирања јединствене базе података о
катастрофама. Рад на своме почетку садржи кратак преглед почетака бележења
поплава на нашим просторима са карактеристичним примерима који се
првенствено односе на записе монаха у манастирима. Следећи део рада, може се
рећи и први део, представља опис поплаве као природне катастрофе. У овом
делу се дефинише појам поплаве, типови поплава, узроци настанка поплава са
карактеристичним примерима из света и наше земље. Поглавље хидрологија
има за циљ боље упознавање са хидрологијом наше земље, мерним станицама
површинских вода и водостајима главних река. Ово је веома битно јер је од
велике важности да знамо које су то мерне станице са којих можемо добити
податке о водостају, као и његовим минимумима и максимумима на одређеним
станицама. Овај део је битан јер већина скупљених података за поплаве садржи
и максималне водостаје при којима је дошло до поплава. У овом делу је
приказана само слика слива реке Дунав јер је највише података о поплавама
скупљено за овај слив. Приказане су и карактеристичне вредности водостаја на
највећим рекама у Србији. Следећи део или поглавље се односи на податке који
су скупљени за поплаве на рекама Дунав и Тиса за период до 1965. године и за
време великих поплава 1965. године. Скупљени су подаци о свим поплавама
које су се десиле у овом временском периоду и на којем простору. Овај део
садржи и податке о поплавама услед продора насипа као и карактеристичне
водостаје. За поплаве током 1965. године поред основних података о поплави,
скупљени је и велики број података о погођеним областима и последицама
датих поплава. Већина података о погођеним областима и последицама се
налази у делу штете од поплава. Следеће поглавље су поплаве реке Тамиш.
Скупљени су подаци за све поплаве које је изазвала река Тамиш на нашем и
румунском делу реке. Сви основни подаци су скупљени али недостају одређени
подаци о погођеним областима и последицама поплава. То се претежно односи
на поплаве старијег датума док за новије имамо већину ових података. Поред
датума и описа поплава дати су нам и подаци о датумима и водостајима
поплавних таласа као и максималним водостајима за одређене поплаве. Задње
поглавље је креирање јединствене базе података о катастрофама на територији
југоисточне Европе у коју се уносе прикупљени подаци о поплавама, сушама,
земљотресима и олујним ветровима. Овај део је заједно са сакупљеним
подацима и најважнији. База података о катастрофама садржи битне податке за
идентификовање рањивости, формирање ефективних система раног
упозоравања, анализу ризика и прављење бољих мера превенције и
припремљености на катастрофу и стога је важан део циклуса управљања
акциденталним ризицима. Сакупљени подаци се такође и визуализују помоћу
пограма Google Sketchup 7. У креирану базу података се затим уносe: основни
подаци о поплави, погођеним областима и последицама одређене поплаве. За
сваки од ових делова постоји листа одређених података који треба да се унесу.
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Почеци бележења поплава
На територији наше земље, реке су одувек побуђивале интерес народа који су
живели на њеним обалама. Иако, егзатних података нема када су у питању прва
хидролошка мерења и осматрања, несумњиво је да су таква осматрања у
одређеном виду морала постојати још у старом веку, тј. у време када су
забележени први значајнији радови старих Римљана (римски пловни пут на
деоници Гвоздена врата – Сип, Трајанов мост испод Кладова и сл.). Тако нпр.,
према траговима на десној обали Дунава, може се са доста сигурности
закључити да је Дунав током изградње Трајановог моста, у периоду малих вода
био скренут иза данашњег града Кладова, да би се извршило фундирање стубова
у речном кориту. Ово је свакако подухват који није могао бити изведен без
одређених осматрања водостаја и одређивање трајања малих вода.
Остаци Римских и Византијских насеља (Гамзиграда, Наисуса, Сингидунума,
Царичиног града) са комплетно или делимично сачуваном инфраструктуром
(бунарима, резервоарима, аквадуктима, водоводним или канализационим
системима недвосмислено указује на висок степен хидротехнике.
На нашим просторима монаси се могу сматрати првим хидролозима. Ова теза се
може поткрепити чињеницом да су први записи о узроцима поплава и штетама
налазе управо у црквеним записима. Обично су то хронике православних
манастира расутих од долине Зете у Црној Гори до Фрушке Горе у Србији и од
Хиландара до Сент Андреје, а многи списи из тог времена чувају се у музејима
европских градова од Москве и Рима до Берлина.
Биограф краља Милутина, архиепископ Данило, децембра 1282.године, записао
је: “И када су (Византинци) дошли у пределе српске земље, до места Липљана и
Призрена... не учинивши велике пакости постојбини (краља Милутина),
вратише се у своју земљу. И тада један део њихове војске, татарске
народности, одлучи да дође на реку звану Дрим, који је био веома надошао,
тако да се нико није усуђивао да га пређе. Но видевши с оне стране реке да се
на једном месту збегло мноштво народа, као несите се звери устремише ка
њима, и уздајући се у снагу својих коња, уђоше у Дрим. Но вода подигавши се
нагло, потопи многе од њих. Они који су хтели да пристану на обалу, засипани
(камењем) и убијани оружјем, опет се враћаху и скончаше у таквој (високо
надошлој) реци ”.
Описани предео у коме се одиграо поменути догађај је долина Белог Дрима,
између Призрена и данашње албанске границе. Ово казивање изнесено у
биографији, које може деловати као легенда, има бар у односу на савремене
податке, реалну основу. Познато је наиме, да Бели Дрим који носи воду са
планине Паћтрик и из Метохијске котлине, има велике и нагле промене нивоа и
у току зимских месеци може само у једном дану да надође и по неколико
метара. Тиме, казивање биографа о овом иначе познатом историјском догађају,
добија још једну потврду своје веродостојности.
Следећи сачувани запис је из XVI века у којем се говори о поплавама коју је
начинила река Рашка, затим ту су рукописне књиге Берлинске библиотеке у
којима се говори о поплавама на Скадарком језеру, итд. У XVII веку су записи о
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поплавама вођени у Фрушкогорском манастиру Крушедол, затима записи о
поплави на реци Милешевки када је разорен и манастир Милешево, итд.
Следећа два записа односе се на поплаве 1770. године на Дунаву и његовим
притокама “ Нека се зна како 12. априла 1770. године Дунав потопи немачку
земљу, Београд и Каровлашку и би велики потоп.”
Један други бечки лист на нашем језику “Славено – сербскија вјединости”,
доноси 28. јуна 1793. године, белешку о штетама од водене стихије: “ У
Сремским Карловцима 6. јуна 1793. године тако је страшна бура и туча пала на
карловачко подручје да се нико од Карловчана такве не сећа. Цео атар тог
подручја је сатрвен, а од толике кише и туче сливале су се толике бујице да су
куће у митрополитовој башти, поред потока, до темеља разорене, тако да им
ни трага нема “. Сремски Карловци се простиру на северозападним падинама
Фрушке Горе, на десној обали Дунава. Ову штету, међутим, како из белешке
сазнајемо, није изазвао моћни Дунав, већ бујице од кише и града које су се
сливале са фрушкогорских обронака.
Шире је познат случај поплаве манастира Студеница из јуна 1864. године,
забележен на спомен – камену који се чува у студеничкој порти. Међутим, треба
рећи, да су месеци јуни и јули те године били изузетно водни у целој Србији и
да су надошле реке биле начиниле огромне штете становништву и имовини. О
томе обавештава и ондашња штампа, па се тако у новосадском “Српском
дневнику” од 3. јула 1864. може прочитати: “21. јуна 1864. година из Београда
јављају: Код нас је страшно пострадао свет од потопа. У јагодинској нахији
као сиње море ухватио је поводањ 11 села и све је вода однела. Стока и усеви
затрвени су. Људи по 3 – 4 дана висише по дрвећу или по таванима од кућа док
им нису с лађама у помоћ дошли, тако је пострадало много села у нахији
ћупријској, пожаревачкој и смедеревској “.
И тако из године у годину, у старим рукописним књигама, детаљно су описане
велике поплаве, “потопи” који су изазвали глад, пустош, епидемије.
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ПОПЛАВА - ПРИРОДНА
КАТАСТРОФА

FLOOD - NATURAL DISASTER
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1. Поплава – природна катастрофа
Вода је одувек један од важних елемената за задовољавање човекових животних
потреба. Управо стога он је градио у близини река тамо где су земљишта
најплоднија а обилна влага обезбеђена. Међутим, истовремено је река људима
доносила и непријатности, јер су поплаве односиле стамбене објекте и усеве па
се не без разлога вода спомиње и као непријатељ број два. У оквиру
елементарних непогода1 поплаве су најзасупљеније. Наиме, рачуна се да 9/10
елементарних непогода чине уствари четири основне групе:
-

поплаве 40%
тропски циклони 20%
земљотреси 15%
суше 15%

При томе су људске жртве у неразвијеним земљама сто пута а материјални
губици десет пута већи од оних у развијеним.
Поплаве настају као резултат преливања вода изван природних и вештачких
граница, односно када доток воде премашује капацитет природног ретензирања
(задржавање) или инфилтрације. На веома великим рекама знање о нивоу воде
узводно обично омогућава да се низводно становништво на време упозори на
предстојеће догађаје и предузимање одговарајућих активности. На рекама
средње величине, а нарочито на малим потоцима информације обично стижу
касно. Најављивање потенцијалне опасности од поплава могуће је једино уз
прогнозу температуре, брзине ветра и падавина и то неколико дана унапред.
Поплава је врло комплексна појава. Катастрофално високе воде на једној реци
зависе од читавог низа фактора који се међусобно условљавају и допуњују.
Њихов утицај на формирање поплавног таласа може бити директан и
индиректан.
Директни узроци поплава најчешће су: падавине (киша и снег), појава леда на
рекама, стање водостаја у време његовог пораста, меандрирање тока, појава
клизишта и појава коинциденције великих вода.
Највећи значај за образовање поплава имају падавине. Киша одмах доводи до
пораста водостаја, а снег тек приликом отапања. На висину поплавног таласа, на
првом месту, утичу количине падавина и величина слива захваћена њима.
Пљусковите кише обично трају кратко и имају локални карактер, док дуготрајне
кише захватају цео слив или велике његове делове, засите земљиште водом и
доводе до пораста водостаја у читавом речном систему. Најопасније су свакако,
циклонске или фронталне падавине које у једном подручју трају 2-3 или више
дана.
Снежни покривач такође може да садржи веома велике залихе воде. Неповољна
околност је у томе што се топљење снега често поклапа са појавом обилних
пролећних киша. Коинциденција обилних падавина и отапање снежног
1

Дефиниција елементарне непогоде се налази на страни 7 под техничким додатком.
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покривача условљава нагли пораст водостаја и образовање поплавног таласа
дужег трајања (преко десет дана) на средњим и великим рекама.
Поплаве су најчешће у пролеће када се услед комбинације отопљеног снега и
кише формира изузетно висок поплавни талас као и у касну јесен која се
одликује обилним падавинама.
За време изразито хладних зима реке прекрива ледена кора која може достићи
дебљину од 20-60 cm. Почетком пролећа када ледене санте крену реком, може
доћи до појаве ледене поплаве. Приликом наиласка на неку препреку у речном
кориту (мост, спруд) или у великим меандерима санте леда се гомилају и
стварају ледени чеп. Због застоја леда баријера постаје све већа и дебља и све
више спречава отицање реке. Узводно од леденог чепа, река се ујезерава и плави
околне површине и насеља.
У погледу заштите специфичност ових поплава је у томе, што се јављају у
најхладнијем периоду године када су услови за одбрану и евакуацију
становништва веома отежани. Ледене поплаве су у прошлости биле честа
појава. У долини Мораве забележене су 1935., 1937., 1940., 1942., 1956., 1963., а
у долини Тисе највеће су биле 1940. и 1966. године. Последњих деценија оне се
успешно сузбијају регулацијом корита, одбрамбеним насипима и савременом
техником разбијања леда, као и редовним одржавањем пловног пута.
Да ли ће доћи до изливања високих вода, зависи и од стања водостаја главног
тока у време његовог пораста, односно од способности речног корита да прими
нову количину воде до висине критичног нивоа. Много су чешће поплаве које
настају као последица дужег излучивања падавина са краћим или дужим
прекидима, које стално одржавају висок водостај, него после сушног периода,
када је он веома низак.
Код равничарских река поплаве су чешће него код планинских. Осим тога, оне
су по последицама већих размера. Један од разлога је меандрирање тока.
Изразите окуке су нека врста природних препрека несметаном отицању воде.
Брзина кретања воде се у њима смањује и долази до појаве вртлога. Вода се ту
нагомилава, издиже и излива. У зимском периоду окуке су места где се
задржавају ледене санте и где најчешће долази до задржавања воде. Зато је један
од главних задатака регулације токова, пресецање меандара, односно
исправљање речних корита.
У крајевима активних клизишта, која се лако покрећу услед прилива воде после
обилнијих падавина, постоје потенцијални услови за настанак поплава. Догађа
се да земљана или стеновита маса клизањем доспе у речно корито и прегради га,
изазивајући ујезеравање воде на узводном делу. Овај узрок поплава је редак и
јавља се углавном на мањим воденим токовима где земљана маса може да
прегради речну долину.
Падавине могу да захвате поједине делове или цео слив. У зависности од тога,
високе воде се јављају у главном току, у коритима притока или на свим
токовима у сливу. Уколико дође до коинциденције великих вода притока и
главне реке катастрофа је неизбежна.
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Као најважнији индиректни узроци поплава могу се навести следећи:
величина и облик слива
густина речне мреже
рељеф и његове карактеристике
засићеност земљишта водом
стање водостаја подземних вода
степен пошумљености и начин обрађивања пољопривредних површина у
сливу
7. људски фактор односно не придржавање одређених прописа
8. пожари већих и мањих размера који уништавају шуме и биљни свет,
чиме омогућавају ерозије, клизишта, промене климе
9. нередовно и недовољно пажљиво чишћење наноса у рекама и
акумулацијама
10. недовољно одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда
11. промене климе на нашем географском подручју
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поплаве дакле, најчешће настају под утицајем више фактора. Обично су
последице комбиновања природних и антропогених утицаја, сем када се ради о
искључиво метеоролошким узроцима. Тако су у Бангладешу услед демографске
експанзије, шуме већ више од педесет година подвргнуте интензивном крчењу.
Тло због тога више не задржава кишу која односи земљу, услед чега се нагло
подиже водостај Ганга и Брахмапутре што за последицу има катастрофалне
поплаве. Према главном узроку на нашим просторима могу се издвојити
следећи типови поплава:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

поплаве изазване кишом и отапањем снега
ледене поплаве
поплаве услед коинциденције високих вода
бујичне поплаве
поплаве изазване клизањем земљишта
поплаве изазване рушењем брана

Осим ове поделе поплаве се на нашем простору према основним
карактеристикама деле на мирне (у равници) и бујичасте (у брдско-планинском
подручју). Бујичасте поплаве се по основу састава бујичне масе деле на:
1. блатне – представљају густи глиновито-пешчани раствор који садржи
мало камена и карактеристичан је за шумовите пределе са пешчаноглинастим тлом
2. блатно-камене – састоје се из ситних честица шљунка, дробине
3. водено-камене – у свом саставу имају највише стена
Поред великих штета које поплаве причињавају у моменту дејства као што су
дављење људи и животиња, уништавање усева, рушење кућа, плављење
стамбених и других објеката у селима и градским подручјима, рушење мостова,
штета на саобраћајницама, индустријским и другим објектима и постројењима
тешке последице могу имати и дугорочни карактер.
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Наиме, дужим остајањем под водом осим уништавања усева у текућој години
угрожава се и сетва наредне године јер се спирањем површинског слоја
погоршава квалитет земље, а оранице и општекорисно пољопривредно
земљиште се претварају у неплодна. Продирањем у производне хале може доћи
до уништавања опреме која се често мора заменити новом али и огромних
количина репродукционог материјала, полу и финалних производа, што за дуже
време може онемогућити производњу и погоршати социјално економски статус
становника поплављеног подручја. Поплаве знатно отежавају снабдевање водом
за пиће с обзиром да се неповољно одражавају на хигијенско-техничко стање
објеката водоснабдевања. Основни проблеми јављају се због продирања плавне
воде у изворишта воде, што је праћено загађивањем објеката и воде у њима,
пресецања приступа објектима водоснабдевања, оштећења, разарања елемената
водо-система, због плављења појединих изворишта загађења (нужници,
септичке јаме, ђубришта, депоније), итд. Осим наведеног приликом поплава
може доћи до страдања рибљег фонда због загађења воде због спирања
вештачког ђубрива и пестицида са пољопривредног земљишта односно
комуналних и индустријских отпадака.
Величина штете од поплава зависи од висине и брзине подизања нивоа воде,
полављене површине, од благовремености њихове прогнозе, од постојања и
стања хидротехничких објеката, од степена насељености и развијености
пољопривреде у речним и водоплавним долинама. Према висини подизања
нивоа вода у рекама, димензијама површине поплављеног подручја и величини
нанете штете речне поплаве деле се на четири категорије:
1. Ниске (мале) поплаве запажају се на равничарским рекама и дешавају
се на сваких 5-10 година. Ове поплаве будући да вода плави мање од 10%
пољопривредног земљишта не наносе значајнију материјалну штету и
скоро уопште не нарушавају ритам живота у насељима.
2. Високе поплаве праћене су плављењем сразмерно већих делова речних
долина и понекад битно нарушавају привредне делатности и комунални
начин живота. У густо насељеним областима високе поплаве неретко
намећу потребу делимичне евакуације људи и наносе осетне материјалне
и моралне штете. Дешавају се сваких 20-25 година и плаве 10-15%
пољопривредног земљишта.
3. Изванредне (велике) поплаве захватају цели речни базен. Оне
паралишу привредну делатност и жестоко нарушавају комунални начин
живота, наносе велике материјалне и моралне штете. За време
изванредних поплава обилно се јавља потреба за масовном евакуацијом
становништва, материјалних и културних добара из насеља као и потреба
за заштитом најзначајнијих привредних објеката. Ове поплаве јављају се
на сваких 50-100 година, плаве 50-70% пољопривреног земљишта и
почињу да плаве насељена места.
4. Катастрофалне поплаве изазивају плављења огромних територија у
областима једног или неколико речних система. При томе је у зони
плављења у потпуности парализована привредна делатност и привремено
се мења начин живота у насељима. Ове поплаве праћене су великим
материјалним штетама и губицима људских живота а дешавају се једном
у 100-200 година или ређе. Плаве више од 70% пољопривредног
земљишта, насељена места, комуникације и индустријске објекте.
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Приликом катастрофалних поплава у долини реке Мисисипи 1927. године
нанета материјална штета процењена је на 300 милиона долара, удавило се 250
људи и око 1,5 милиона грла стоке. Године 1931. реке су поплавиле 16
провинција, удавило се много људи а уништена је летина која је до нове жетве
могла прехранити 18 милиона људи.
Катастрофалне поплаве које су крајем јануара 1995. године захватиле земље
Бенелукса, Француску и Немачку натерале су Холандију да организује највећу
евакуацију својих грађана за последњих 40 година. Аутомобили, аутобуси, војна
возила, комби возила, трактори, приколице и бицикли закрчили су мокре путеве
а колоне избеглица потсетиле су на оне из Другог светског рата. Масовна
евакуација око 250.000 становника предузета је због претњи да ће се срушити
бране што би могло имати катастрофалне последице. Метеоролози су ове
поплаве објашњавали изостанком уобичајених зимских хладноћа што је
изазвало стварање чепова у овој зони – због притиска у горњој атмосфери – који
су омогућили топлом, влажном ваздуху са Атлантика да без сметњи допре до
континента.
Почетком јула 1996. године талас катастрофалних поплава у Кини погодио је
више од 20 милиона људи, срушивши више од 800.000 и оштетивши 2,8
милиона кућа. Погинуло је око 1.000 људи, а више стотина хиљада остало је без
крова над главом. Изливене реке су пoтпуно уништиле више од 9,6 милиона
хектара пољопривредних култура, оставивши више милиона људи без извора
прихода. Материјална штета је процењена на 1,2 милијарде долара. Близу
четири милиона становника у источном и средишњем делу Кине било је
опкољено водом а два милиона људи је било приморано да напусти домове. У
граду Вухану, на средњем току Јангцеа, водостај је достигао 28,08 метара, што
је четврти по висини ниво од 1865. године. У евакуацији близу пола милиона
људи учествовало је око 400.000 војника.
Велике поплаве су током јула 1997. године захватиле и земље централне
Европе, а нарочито Пољску и Чешку. Реке Одра и Морава су напустивши своја
корита поплавиле више села и градова, међу којима и Вроцлав, и оставиле без
крова над главом преко стотине хиљаде становника. У поплавама је животе
изгубило око стотину људи. Поплаве су велике штете нанеле како индустрији
тако и пољопривреди. Због плављења путева, пруга и око 133 моста само у
Пољској, дошло је до прекида у снабдевању сировинама и оних индустријских
постројења која се нису налазила у елементарном непогодом захваћеној
области. Према проценама, ове поплаве које су се јавиле у необично време,
нанеле су штету од неколико милијарди долара.
Према постојећим записима у нашој земљи је у прошлом веку до појаве поплава
већих размера (високе поплаве) долазило сваких 7-8 година док се данас у
просеку јављају у дупло краћим интервалима.
Прва поплава на нашим просторима забележена је 1580. године када су у
долини Зете у неким насељима “нестали испод таласа и земље људи”. Године
1731. од поплава је страдао Нови Пазар и том приликом је однето 9 мостова и 36
кућа. У међувремену се десио значајан број великих поплава које су често имале
катастрофалне последице.
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Године 1963. вода је продрла у 13.619 зграда од чега је срушено 1094, највише у
Лесковачком, Нишком, Крагујевачком и Краљевачком крају. Катастрофална
поплава 1965. године оштетила је 16.000 кућа у 150 општина Републике Србије.
Становници најугроженијих села у околини Чачка могли су да се евакуишу
једино хеликоптерима.
Тиса је са притокама 1970. године поплавила делове територије 14 општина, у
којима је било заведено ванредно стање, и преко 100 насеља, са више од 400.000
становника. У њима је порушено или оштећено 7.500 зграда.
Од поплава скорашњег датума на овом простору најсвежија је поплава Власине
26. јуна 1988. године где су падавине као примарни узрок, потпомогнуте
антропогеним утицајем, образовале високу воду каква до тада није забележена у
кориту ове реке.

1.1. Поплаве услед рушења брана на акумулацијама
Комплексно коришћење воде које је данас више него икада основни проблем
већине земаља, подразумева снабдевање становништва и индустрије
квалитетном водом, заштиту од загађивања и у вези с тим одржавање
биолошког састава водотока, наводњавање и одводњавање пољопривредних
површина, коришћење за пловидбу, риболов и туризам, заштиту од поплава,
коришћење водне енергије.
Да би се задовољили сви захтеви корисника водних ресурса ради рационалног
искоришћавања данас се у већини земаља стварају водене акумулације уз
уважавање карактеристика сливова у целини.
Ове акумулације праве се пресецањем речног тока бранама које само спољним
изгледом остављају утисак једноставне конструкције али су у суштини веома
сложени грађевински објекти који по својој изведби могу бити бетонске или
насуте.
Поред несумњиве користи, велике акумулације представљају огромну опасност
у случају рушења брана из којих разлога се пре њиховог подизања морају
реализовати обимни и комплексни истражни радови, а по њиховом подизању
мора се обезбедити њихова систематска контрола како би се на време уочиле и
отклониле нежељене појаве.
До рушења брана може доћи услед ратних дејстава имајући пре свега у виду
могућност примене нуклеарног и термонуклеарног оружја али и разарање
диверзантским дејствима. Поред ових узрока до катастрофа може доћи и због:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

великих деформација тла
лома у темељу
недовољне пропусне моћи прелива
недовољне отпорности конструкције
појаве клизишта
уградње неквалитетног материјала у објекат бране
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7. непрописне експлоатације
8. земљотреса
9. поплаве
Од наведених узрока најзаступљенији су ломови у темељу (30%) и поплаве
настале у суштини због недовољне пропусне моћи прелива (30%) док преостале
проценте чине остали наведени узроци.
Анализе показују, а искуства из протеклих катастрофа потврђују, да су
последице од ових поплава по броју настрадалих и висини материјалних штета
једнаке штетама узрокованим ратним разарањима.
Као битна карактеристика ових поплава јавља се чињеница да оне настају у
релативно кратком времену које се мери минутима. До насеља у непосредној
близини поплавни талас стиже великом брзином од неколико десетина
километара на час. Овај талас који поседује огромну кинетичку енергију плави
велика подручја, разара и носи све што се нађе на путу. Тешке последице
настају и због тога што је услед брзине догађања онемогућено правовремено
узбуњивање становника који се налазе у угроженим зонама.
Последице ових поплава су велики број утопљеника, уништен сточни фонд,
велике материјалне штете на грађевинским, индустријским објектима и
хидроелектранама, онеспособљене и оштећене саобраћајнице, уништене
културе и огромни комплекси плоднох земљишта, изворишта бода и водни
објекти.
Према подацима Међународног комитета за високе бране у свету се годишње
руши око 2% изграђених брана. О последицама ових рушења речито говоре и
следећи примери:
Кина 1938. Ради заустављања јапанског продора Кинези су одлучили да сруше
насип реке Хуан Хоа. Настала материјална штета била је непроцењива, 12,5
милиона становника остало је без крова над главом а смрт у води нашло је
890.000 људи.
Немачка 1943. Савезници у рурској области уништавањем брана Мена, Едер и
Сарте уништавају 140 фабрика, 1.000 кућа, 50 km пруге и узрокују смрт 2.000
људи.
Шпанија 1959. На реци Тера у провинцији Замора (Шпанија) долази до пуцања
бране Вега де Тера високе 35 метара. Око 7,5 милиона кубних метара воде,
поред огромне материјалне штете однело је и 1.200 људских живота.
Француска 1959. Недалеко од града Фрежис руши се брана Малпасет. Поред
порушених десетине мостова и више километара пруге, више стамбених и
других објеката вода је однела и 500 живота.
Италија 1963. Са брда се у акумулацију Вајонт срушило 250 милиона кубних
метара стенске масе. Поплавни талас настао преливањем водене масе преко
бране, потпуно је уништио место Лангеране и односи животе 2.220 становника.
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Индија 1979. Преливањем бране Мачу II погинуло је 1.540 људи а око 150.000 је
остало без крова над главом.
У јануару 1974. године дошло је до необичне поплаве која је долини Пека
нанела велике и вишегодишње последице. Под притиском огромне количине
воде попустила је брана акумулационог језера које се користило за таложење
флотацијске јаловине рудника бакра у Мајданпеку. Подземним путем, кроз
пећину Ваља Фундата, вода са јаловином је отекла у Пек узводно од села
Дебели Луг, где је поплавни талас достизао висину екстремног водостаја и
поплавила преко 100 кућа. Корито Пека и његову алувијалну раван прекрио је
слој сребрнасто сиве масе чија је дебљина била неколико десетина сантиметара,
претварајући најплодније површине у неплодне. Ово је изазвало велики помор
риба на целом току, од Дебелог Луга до ушћа у Дунав. Здравсвтене последице
услед коришћења загађене воде најбоље су запамтили становници приобалних
насеља а било је потребно двадесет година да се река регенерише и да заживе
флора и фауна2.
У Енергоинвестовом руднику олова и цинка Сребреница, пукла је у јутарњим
часовима 15. септембра 1982, брана на великој депонији у којој су се таложиле
отпадне воде из флотације Рудника, и том приликом су истекле огромне
количине олово-цинканог муљ и улоиле се, преко потока Саска, у Дрину.
Установљено је да је тада већи део од 50 до 60 хиљада кубних метара талога
готово у тренутку променио боју воде која је постала сребрнаста, густа и
отровна. на површини Дрине плутала је огромна количина угинуле рибе, а и
годину после тога је у организму преживелих примерака садржај олова и цинка
био знатно изнад дозвољене границе. С обзиром да су метали из јаловине
угрожавали и реку Саву, сви општински штабови цивилне заштите су због
заштите становништва у приобалном подручју с леве обале реке обавестили
грађане и радне организације о потенцијалној опасности и упозорили да се не
користи вода реке без претходне контроле надлежних.
Почетком наја 1996. године дошло је до изливања садржаја флотације језера из
рудника бакра Мајданпека у Шашку и Поречку реку. На сву срећу агресивна
вода са хемикалијама је остала у флотацији језера а излила се само кишница и
отопљени снег уз већу количину песка. Међутим, за сваки случај у селима дуж
Шашке и Поречке реке је забрањена употреба воде а градски водовод у Доњем
Милановцу је искључен.

1.2. Изванредно велике количине кише
Интензивне и обилне кише, јаки пљускови који трају кратко и имају локални
карактер, узрок су настајању бујичних поплава. Ове поплаве карактеристичне за
планинске области настају због непланске експлоатације шума и неумерене
испаше стоке која својим копитама нарушава биљни и земљишни покривач на
падинама. Историјска хроника садржи податке о многобројним катастрофалним
бујицама у Тиролским Алпима у Аустрији. Прва значајнија забележена је 600.
године наше ере, а затим 1111. 1347. 1659. 1669 и 1697. године. У 18 веку било
2

Флора и фауна представљају биљни и животињски свет.
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их је седам, у 19 веку девет и у 20 веку десет. Управо због тога је још 1640.
године подигнута камена брана висине 3 до 6 m, дужине 230 m и ширине 2-4 m
која и данашњих дана има важну заштитну улогу.
И подручје Лос Анђелеса је непрекидно на удару бујица. Највећа се сручила са
околних планина 1938. године носећи блатно-камену масу запремине 11
милиона кубних метара наносећи огромне материјалне губитке и узрокујући
људске жртве.
Изразито невреме, праћено јаким пљусковима, грмљавинама и олујним, а
повремено и орканским ветром, захватило је 26. јуна 1988. године територију
неколико општина на југу Србије. У горњем и средњем сливу реке Власине на
територијама, Власотинце, Црна Трава и Бабушница за веома кратко време,
између 14 и 17 часова пало је 100-200 литара кише по квадратном метру.
Услед ових падавина створена је огромна водена маса која је носећи
незапамћену количину камених наноса и муља оставила за собом праву пустош
у Власотинцу и околини. Осим плављења терена и измене његове
конфигурације Власина је рушила и ваљала све пред собом: Све оно што су
људи и природа годинама и деценијама стварали помахнитала река уништила је
за свега неколико часова.
На територији општине Власотинце, водена стихија је плавила стамбене,
помоћне и друге објекте, рушила мостове, односила делове магистралних,
регионалних и локалних путева, уништавала привредне и електроенергетске
објекте, ПТТ мрежу, водовод и канализацију. Поред тога, уништавала је плодно
земљиште, усеве, сточни фонд и сточну храну. Подручје захваћено поплавом
протезало се у дужини од преко 35 km а ширина главног таласа у насељеним
местима била је више од километра.
Снажна водена бујица са таласима који су наилазили у висини од 2 m,
формирајући водени стуб висок и преко 8 метара потпуно је уништила више од
542 објекта, поплавила 1977 индивидуалних зграда, онеспособила 17 мостова од
чега је 14 однела. Магистрални пут Властонице – Црна Трава однет је у дужини
од 6.5 km, а улице у граду су оштећене или потпуно уништене у дужини од 7.6
km. Велике штете причињене су и сточном фонду. Наиме, у таласима Власине
нестало је 1000 свиња, 150 оваца и коза, 50 крава и више од 20.000 кокошака и
270 кошница пчела.
Олујне кише које су почетком новембра 1994 године захватале јужни Египат
изазвале су клизање железничких шина због чега је дошло до превртања вагона
– цистерни из којих је исцурело гориво. Муња је вероватно погодила то гориво
после чега је река запаљеног горива захватила село Дронку 320 km од Каира
узрокујући смрт око 400 људи. Пламтеће гориво се на село сручило ношено
бујицом муљевите воде уништавајући све на свом путу. Ветар је носио пламене
језике а горуће гориво је прошло кроз 200 кућа.
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2. Хидрологија
Прва систематска осматрања на територији Србије отпочела су у првој
половини XIX века. Прва водомерна станица на нашим просторима основана је
1812. године код војног утврђења Петроварадин - Нови Сад, на десној обали
Дунава. Потом следи оснивање читавог низа водомерних станица као што су:
Бездан (1856. год.), Земун (1859. год.), Сланкамен (1888. год.), Нови Бечеј (1855.
год.), Сента (1860. год.), итд. Пре оснивања ових станица вршена су осматрања
водостаја, али она нису била везана за стални водомер. Тако нпр., у историјском
архиву у Сремским Карловцима, постоје подаци о водостајима код Бездана пре
оснивања сталне водомерне станице, али је непознато где је била локација те
станице.
У периоду до Првог Светског рата, илустрације ради, на Дунаву је постојало 12
водомерних станица на којима су углавном вршена терминска осматрања
водостаја. Прва мерења протицаја на Дунаву, за која постоје писани подаци,
почела су 1924.
Мрежа станица површинских вода – Хидролошке реонске станице (ХРС) и
Сливови
1.Нови Сад
2.Ваљево
3.Пожаревац
4.Краљево
5.Ниш
6.Приштина

Слика 2.1. Хидролошке реонске станице (ХРС),
Републички хидрометеоролошки завод Србије: www.hidmet.sr.gov.yu
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Сливови
1.Дунав
2.Сава
3.Колубара
4.Дрина
5.Велика Морава
6.Јужна Морава
7.Западна Морава
8.Тимок
9.Бели Дрим
10.Егеј

Слика 2.2. Сливови на територији
Републике Србије, Републички
хидрометеоролошки завод Србије:
www.hidmet.sr.gov.yu

Слика 2.3. Мрежа станица површинских вода – Слива реке Дунав3
Републички хидрометеоролошки завод Србије: www.hidmet.sr.gov.yu
3

Узет је у обзир само слив реке Дунав јер је већина скупљених података о поплавама везана за
тај слив.
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Бездан 2. Апатин 3. Богојево 4. Бачка Паланка 5. Нови Сад 6. Сланкамен 7.
Земун 8. Панчево 9. Смедерево 10. Банатска Паланка 11. Велико Градиште
12. Голубац 13. Доњи Милановац 14. Брза Паланка 15. Прахово 16. Нови
Кнежевац 17. Сента 18. Падеј 19. Нови Бечеј 20. Брана Нови Бечеј ГВ 21.
Брана Нови Бечеј ДВ 22. Тител 23. Црна Бара 24. Падеј устава 25. Фекетић
26. Хетин 27. Српски Итебеј ГВ 28. Ссрпски Итебеј ДВ 29. Клек 30. Јаша
Томић 31. Сечањ 32. Панчево 33. Нови Бечеј устава 34. Кајтасово устава ГВ
35. Кајтасово устава ДВ 36. Кусић 37. Марковићево 38. Конак 39. Ватин 40.
Вршац 41. Куштиљ 42. Добричево 43. Жагубица 44. Горњак 45. Велико
Село 46. Братиначки Мост 47. Кула 48. Кучево 49. Кусиће 50. Црнајка 51.
Црнајка
Табела 2.1. Карактеристичне вредности водостаја (cm) за одређене мерне
станице на рекама Дунав, Тиса, Сава, Дрина и Велика Морава.
Река: Дунав, Хидролошка станица: Бездан, период обраде 1946 - 2006 година
МЕСЕЦ:
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
Минимална
-63 -40 -14 -6
28
57
-20 -97
-86 -71 -77
месечна:
Средња месечна:
180 206 252 323 322 323 303 237 163 119 129
Максимална
571 587 672 736 699 776 753 714 648 515 563
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -146, 7.01.1909. Апсолутни макс.: 776, 24.06.1965.
вредности, датум:
Река: Дунав, Хидролошка станица: Бoгоjeвo, период обраде 1946 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
Минимална
-25
12
33
55
80
100 28
-36
-40 -29 -30
месечна:
Средња месечна:
209
232 281 358 365 368 345 281
209 168 179
Максимална
564
598 708 792 770 817 791 740
734 500 589
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -86, 8.01.1909. Апсолутни макс.: 817, 15.06.1965.
вредности, датум:
Река: Дунав, Хидролошка станица: Нови Сад, период обраде 1946 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
Минимална
-68
-20 16
41
122 101 33
-5
-28 -63 -65
месечна:
Средња месечна:
203 225 282 360 348 340 308 248 185 153 169
Максимална
520 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -134, 9.01.1909. Апсолутни макс.: 778, 28.06.1965.
вредности, датум:
Река: Дунав, Хидролошка станица: Земун, период обраде 1972 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
Минимална
53
74
108 105 172 192 108 103 76
77
-8
месечна:
Средња месечна:
310 324 365 434 411 363 321 277 259 268 289
Максимална
560 605 757 783 702 648 664 495 512 611 632
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -8, 29.11.1983. Апсолутни макс.: 783, 16.04.2006.
вредности, датум:

XII
-50
158
600

XII
-66
200
610

XII
-60
194
533

XII
8
319
596
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Река: Дунав, Хидролошка станица: Смедерево, период обраде 1972 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
Минимална
213 230 275 272 320 343 287 270 270 220 166
месечна:
Средња месечна:
462 471 498 547 528 500 475 452 445 447 453
Максимална
612 658 804 845 762 696 708 600 604 648 680
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: 166, 25.11.1986. Апсолутни макс.: 845, 16.04.2006.
вредности, датум:
Река: Тиса, Хидролошка станица: Сента, период обраде 1976 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
Минимална
92
154 156 179 203 164 151 206 144 86
81
месечна:
Средња месечна:
277 297 373 475 408 324 289 275 255 253 264
Максимална
672 764 831 926 884 698 626 714 492 507 663
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: 81, 15.11.1976. Апсолутни макс.: 926, 21.04.2006.
вредности, датум:
Река: Сава, Хидролошка станица: Сремска Митровица, период обраде 1946 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
Минимална
48
23
67
120 86
50
0
-19
-18
-7
22
месечна:
Средња месечна:
337 345 384 436 371 275 186 119
133 190 287
Максимална
778 698 777 780 748 641 583 572
503 800 754
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -19, 19.08.2003. Апсолутни макс.: 800, 26.10.1974.
вредности, датум:
Река: Сава, Хидролошка станица: Шабац, период обраде 1946 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
Минимална
-60 -78 -45 24
-18 -48 -99
-116 -116
месечна:
Средња месечна:
202 208 244 297 236 149 70
11
19
Максимална
564 514 590 576 545 485 429 404
362
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -116, 19.08.2003. Апсолутни макс.: 590,
вредности, датум:

XII
206
472
620

XII
146
271
649

XII
48
347
746

X
-105

XI
-62

XII
-47

69
589

153
566

209
552

25.03.1981.

Река: Сава, Хидролошка станица: Београд, период обраде 1972 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
Минимална
3
25
61
55
123 143 58
51
26
21
-61
месечна:
Средња месечна:
267 276 317 393 363 313 269 225
209 221 241
Максимална
512 562 718 738 654 599 620 441
456 575 594
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -61, 25.11.1986. Апсолутни макс.: 738, 16.04.2006.
вредности, датум:

XII
-42
273
490

25

4

Река: Дрина, Хидролошка станица: Радаљ, период обраде 1979 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
Минимална
65
66
66
70
65
64
58
55
49
47
57
месечна:
Средња месечна:
201 203 216 247 232 190 145 126
128 157 195
Максимална
414 597 434 592 473 418 295 271
367 480 609
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: 47, 8.10.2006. Апсолутни макс.: 609, 18.11.1979.
вредности, датум:
Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Варварин, период обраде 1946 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
Минимална
-90 -87 -132 -145 месечна:
116 102
108
114
144 142 122
Средња месечна:
52
86
107 107 78
46
9
-16
-19
-9
14
Максимална
470 556 500 502 560 520 359 260
312 426 392
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -145, 31.08.2003. Апсолутни макс.: 560, 14.05.1965.
вредности, датум:
Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Ћуприја, период обраде 1946 - 2006 година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
Минимална
-52 -49 -34 -36
-38 -57
-66
-80
-80
-78 -65
месечна:
Средња месечна:
110 145 170 169 141 108 70
45
41
50
71
Максимална
473 700 620 606 656 518 486 348
372 506 490
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -80, 14.08.2003. Апсолутни макс.: 700, 21.02.1963.
вредности, датум:
Река: Велика Морава, Хидролошка станица: Љубичевски мост, период обраде 1946 - 2006
година
МЕСЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
Минимална
-334 -356 месечна:
320 301 296 249 275 299
357 355 329
Средња месечна:
118 152 184 190 152 115 68
31
24
32
56
Максимална
566 682 686 676 706 642 432 506
486 604 602
месечна:
Екстремне
Апсолутни мин.: -357, 4.09.2003. Апсолутни макс.: 706, 4.05.1958.
вредности, датум:

XII
59
209
497

XII
-126
38
530

XII
-60
95
634

XII
-333
89
692

4

Апсолутни мин. - најнижи водостај, Апсолутни макс. - највиши водостај подаци за апсолутни
минимум и максимум се односе на период рада хидролошке станице.
Подаци обрађени за период утицаја акумулација Ђердап I на Дунаву и бране Нови Бечеј на
Тиси.
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ПОПЛАВЕ ДУНАВА И ТИСЕ ДО
1965. ГОДИНЕ И 1965. ГОДИНЕ

THE FLOODS OF DANUBE AND
TISA TILL 1965 AND DURING
1965.
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3. Поплаве Дунава и Тисе до 1965. године и 1965.
године
Са почетком изградње дунавских одбрамбених насипа у другој половини
деветнаестог века, почиње организована борба5 човека са великим водама
Дунава. То се догађа најпре у западној и јужној Бачкој, а касније и у Банату.
Својим високим водостаjима Дунав је често задавао огромне бриге и труда
учесницима одбране и велике трошкове и штете како власницима угрожене или
поплављене имовине тако и држави и насељеним местима кроз које пролази.
Према подацима о висини водостаја на Дунаву са којима се располаже за
последњих 90 година (1876 – 1965), ванредна одбрана од поплаве одвијала се
просечно сваке седме године и на горњем и на доњем делу војвођанског сектора
Дунава. На потезу Дунава код ушћа Тисе потреба за ванредном одбраном је
упола ређа обзиром да се дунавске велике воде, појављују по правилу у касно
пролеће и рано лето, када је Тиса обично мала, обзиром да њене велике воде
отекну већ у рано пролеће.
У протеклом периоду било је доста високих и критичних водостаја, тешких и
дуготрајних одбрана, огромних штета и катастрофа које су поплаве у историји
Војводине изазвале али је одбрана од дунавских великих вода у 1965. години
превазишла све до сада забележене, како по незапамћеној висини водостаја тако
и по трајању и тежини ванредне одбране. По висинама дунавских водостаја
нарочито су запажене 1880, 1895. и 1897. у прошлом и 1907, 1924, 1926, 1940,
1942, 1944, 1947, 1954. и 1965. година у овом веку. Ово су у посматраном
периоду од 90 година 12 најкарактеристичнијих за цео војвођански Дунав. То
истовремено не значи да је свака ова година од интереса за цео третирани потез
Дунава, ни да је у свакој од ових година било катастрофалних поплава, нити пак
да ван наведених година није било катастрофалних поплава од Дунава и при
нешто нижим водостајима.
Када се говори о Дунаву у оквиру проблема високих водостаја и одбране од
поплаве онда је тешко говорити о њему у целости, па чак и о његовом потезу
кроз Војводину. У низу наведених 12 најкарактеристичнијих година свака
деоница нашега Дунава, деоница у домену једне водомерне станице, има мањи
број година са највишим водостајима који њу и најбоље крактеришу.Тако, на
пример за најузводнији део нашега Дунава, узводно од ушћа Драве,
најинтересантније су године 1926, 1954. и 1965. Тада су водостаји на
водомерима Бездан и Апатин били највиши.
На сектору државна граница – Апатин дугој 35 km било је у прошлости четири
продора са поплавама и једна поплава водама продрлим из Мађарске (1956.
године) и то:
1. 1876. год. код Бачког Моноштора – 9.200 ha
2. 1897. год. подручје “Кучка” – 1.600 ha
3. 1926. год. подручје “Кучка” – 1.600 ha
5

Речи борба и одбрана од поплава које ће се спомињати у наставку текста су саставни део
литературе која је коришћена за израду овога рада.
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4. 1940. год. Бездан – острво - 1.600 ha
5. 1956. год. Кенђија (Бездан) – 4.800 ha
Укупно је било поплављено близу 20.000 ha плодног земљишта. На сектору
Апатин – Богојево дужине око 30 km од половине претпрошлог века било је 11
продора који су изазвали поплаву на око 90.000 ha и то:
6. 1853. године – 5.800 ha
7. 1867. године – 9.200 ha
8. 1868. године – 9.200 ha
9. 1870. године – 9.200 ha
10. 1876. године – 9.200 ha
11. 1890. године – 9.200 ha
12. 1891. године – 9.200 ha
13. 1892. године – 9.200 ha
14. 1924. године – 9.200 ha
15. 1924. године – 1.100 ha
16. 1926. године – 9.200 ha
Из прегледа се види да је 11 поплава било у претпрошлом и 5 у прошлом веку.
Насипи су у почетку били слаби и недовољно високи те је, углавном због тога,
лако фолазило до продора, но сталним јачањем и повишењем насипа до продора
је све ређе долазило.
За део Дунава низводно од ушћа Драве на подручју Реонског погона ДТД у
Бачкој Паланци највиши су водостаји били 1926, 1940, 1954. и 1965. године за
водомерне станице Богојево, Вуковар и Илок.
На деоници Богојево – Младеново дужине 60 km било је 5 продора са око 77.000
ha поплављене површине и то:
17. 1876. године залив Плавна – 8.500 ha
18. 1924. године залив Плавна – 18.500 ha
19. 1926. године залив Плавна – 32.000 ha
20. 1965. године залив Плавна – 17.400 ha
21. 1965. године залив Бачко Ново Село 600 ha
а на деоници Младеново – Бегеч још 4 продора са око 11.000 ha поплављене
површине:
22. 1940. год. Младеново – Бачка Паланка -1.900 ha
23. 1965. год. Младеново – Бачка Паланка – 3.000 ha
24. 1926. год. Челарево – Бегеч – 1.800 ha
25. 1965. год. Челарево – Бегеч - 4.400 ha
односно, на подручју Реонског погона ДТД у Бачкој Паланци 9 продора са око
88.000 ha поплављене површине. У ствари на насипу Младеново – Паланка било
је 1965. године два продора но они су овде евидентирани као један јер су
изазвали поплаву исте површине.
За део Дунава Реонског погона ДТД у Новом Саду и низводно од ушћа Тисе до
одушног канала Карашца дужине око 70 km највиши водостаји у Новом Саду
били су 1926, 1940, 1965. а на ушћу Тисе 1940, 1944, 1965. године. Продори и
поплаве на овом делу били су:
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26. 1876. год. Тител – Гардиновци – 5.000 ha
27. 1907. год. Перлез – Чента – 9.000 ha
28. 1940. год. град Нови Сад
Залив Перлез – Чента припада Реонском погону ДТД у Зрењанину. Насипи
Панчевачког рита изграђени су у четвртој деценији прошлог века, веома
солидно и нису доживели ниједан продор. Насипи на делу Панчево – Дубовац,
доживели су два продора са укупно 18.700 ha поплављене површине и то:
29. 1888. год. Иваново – Ковин – 13.600 ha
30. 1897. год. Панчево – Иваново – 5.100 ha
На водомерној станици Панчево највиши водостаји били су 1895, 1897, 1940,
1942. и 1965. а на ковинској 1897, 1924, 1940. и 1942. године.
На целом потезу леве обале Дунава било је 30 продора са око 230.000 ha
поплављене површине. Током поплава на Дунаву 1965. године највећу
забринутост у успех изазивале су одбране поплавом озбиљно угрожених
градова и насеља узводно од ушћа Тисе а у првом реду Новог Сада, Бачке
Паланке и Апатина. Продор и поплаве угрозиле су и насеља: Бачко Ново Село,
Богојево, Каравуково, Вајска, Бођани, Плавна, Младеново, Челарево, Гложан,
Бегеч, Футог и др.
На десној обали Тисе било је 8 продора одбрамбених насипа који су изазвали
поплаву око 50.000 ha бачке оранице и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1859. год. Бечеј – 4.000 ha
1871. год. Бечеј – 4.000 ha
1878. год. Бечеј - 4.000 ha
1878. год. Бечеј – 3.000 ha
1876. год. Чуруг – Жабаљ – 10.000 ha
1877. год. Чуруг – Жабаљ – 10.000 ha
1881. год. Чуруг – Жабаљ – 10.000 ha
1895. год. Жабаљ – Мошорин – 5.200 ha

Одбрана од поплаве на насипима уз Бегеј, а нарочито одбрана самога града
Зрењанина 1965. године спада у ред његових најтежих одбрана иако није дошло
до продора и поплаве као катастрофалне 1940. године али је премашен
апсолутни максимум водостаја из 1940. године.
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3.1. Водостаји за време поплаве 1965. године
Велике воде Дунава 1965. године појавиле су се у четири основна велика таласа.
До првог наглог пораста водостаја дошло је у трећој декади марта и он је већ
крајем истог месеца изазвао почетак редовне одбране од поплаве на горњем
делу српског Дунава. После кулминације овог таласа која је била првих дана
априла, и само се узводно од ушћа Драве приближила, а код Бездана достигла
висину при којој почиње ванредна одбрана, дошло је до опадања водостаја. У
трећој декади априла водостај поново расте и кулминира првих дана маја на
висини коју је имао и први талас. После мањег опадања појавио се трећи талас
који је половином маја изазвао почетак ванредне одбране низводно од ушћа
Драве, а већ 20 маја и на целом потезу Дунава низводно од ушћа Драве. Трећи
талас кулминирао је већ крајем маја на висини која се у Бездану, Апатину и
Новом Саду сасвим приближила раније забележеном апсолутном максимуму, у
Бачкој Паланци је дотадашњи максимум достигнут, а у Вуковару и Богојеву
премашен. После само краткотрајног и веома малог опадања воде наишао је и
четврти, најдужи и највећи талас Дунава који је кулминирао крајем јуна са
дотада незапамћеном и незабележеном висином водостаја не само у Србији
узводно од ушћа Тисе, него и у Мађарској. Овај водостај је изузетно полако
опадао тако да се код нас ванредна одбрана од поплаве протегла све до краја
друге декаде јула изузев низводно од ушћа Тисе где је опадање било брже и
ванредна одбрана раније престала. Следећа Табела 3.1. даје преглед највећих
водостаја Дунава 1965. године у поређењу са раније забележеним највишим
водостајима у Србији, Мађарској и Аустрији.
Табела 3.1. Највиши водостаји Дунава до 1965 и у 1965 години,
Димитрије Милованов: ОДБРАНА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА ДУНАВА И ПРИТОКА
У ВОЈВОДИНИ 1965. ГОДИНЕ: Дирекција хидроситема Дунав-Тиса-Дунав,
Нови Сад, фебруар 1966.
Највиши водостаји Дунава до 1965 и у 1965 години
Редни Километара
“0” над
до 1965
1965
Разлика
број
од ушћа
Место
Јадранским
+- cm
висина
морем
1.
2135
Линц
247,83
963/1954
774
-189
2.
1646
Будимпешта
95,65
805/1954
844
+39
3.
1480
Баја
81,72
912/1954
976
+64
4.
1427
Бездан
80,64
718/1954
776
+58
5.
1402
Апатин
78,84
780/1954
824
+44
6.
1362
Богојево
77,46
762/1954
817
+55
7.
1336
Вуковар
76,19
683/1944
769
+86
8.
1302
Илок
73,96
704/1926
790
+86
9.
1255
Нови Сад
71,73
706/1940
778
+72
10.
1214
Ушће Тисе
771/1940
782
+11
11.
1174
Земун
67,87
756/1940
710
-46
12.
1153
Панчево
67,33
754/1940
715
-39
13.
1107
Ковин
65,69
716/1940
654
-62
14.
1060
Велико
62,17
866/1940
794
-72
Градиште
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Вероватно сви апсолутни максимуми забележени код нас на Дунаву у 1965
години били би још већи, по оцени и до 20 – 30 cm да није дошло до пет
продора са четири поплављена подручја код Реонског погона Бачка Паланка.
Сретна је околност да се ни велике воде Тисе, Саве и Мораве нису поклопиле са
великим водама Дунава јер би у противном дошло до још већих катастрофа.
Горњи ток Тисе не само у Мађарској, него ни у Србији (Југославији) уопште
није имао ванредне одбране. Тек од Бечеја низводно, једва даље и било који дан
и то због успора од Дунава. Тамиш је средином јуна имао један јачи талас који
је на улазу у Србију, код Јаше Томића довео до тродневне ванредне одбране од
поплаве, али те воде нису на Дунав нарочито дејствовале. На Бегеју је деловао
успор од дунавских високих вода закључно до Зрењанина, односно Клека. Сава
је само средином маја, услед киша у свом сливу, имала један врло краткотрајан
висок талас који се на ушћу у Дунав једва и приметио. У исто време је Морава
због киша имала такође сасвим краткотрајан висок талас који, разуме се, није
нарочито деловао на водостаје Дунава. Не само по висини него и по дужини
трајања велике воде Дунава 1965. године знатно су превазишле све дотадашње
велике воде. Највиши водостаји Тисе 1965. године у поређењу са раније
забележеним максималним водостајима пружају следећу Табелу 3.2.:
Табела 3.2. Највиши водостаји Тисе до 1965 и у 1965 години
Димитрије Милованов: ОДБРАНА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА ДУНАВА И ПРИТОКА
У ВОЈВОДИНИ 1965. ГОДИНЕ: Дирекција хидроситема Дунав-Тиса-Дунав,
Нови Сад, фебруар 1966.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Највиши водостаји Тисе до 1965 и у 1965 години
Километара
“0” над
до 1965
1965
од ушћа
Место Јадранским
висина
морем
549
Токај
90,01
872/1888
723
334
Солнок
79,47
894/1932
793
172
Сегедин
74,39
923/1932
748
122
Сента
72,80
886/1932
759
65
Нови
71,87
756/1940
690
Бечеј
10
Тител
69,78
792/1940
792

Разлика
+- cm
-149
-101
-175
-127
-66
0
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3.2. Продори дунавских насипа
Продор Камариште – Плавна
Продор Камариште настао је на 1360 km од ушћа Дунава, односно на 9,27 km
насипа по километражи РП Бачка Паланка, 16. јуна 1965 године изјутра у 5,30
часова при водостају +747 на водомеру Илок. То је водостај који је за 43 cm
виши од раније забележеног апсолутног максимума на овом месту пре 1965
године. Дужина продора износила је у првом моменту свега 7 m. Продор се врло
брзо ширио, и то интезивније узводно него низводно. Дужина однетог насипа
није се могла мерити а процењује се да је продор већ у току дана прешао
дужину од 100 m. Петнаестог дана тј. 30 јуна износио је око 700 m. Продор је
изазвао поплаву 17.400 ha.
Продор код Бачког Новог Села
Продор дунавског насипа код Бачког Новог Села на 1317 km од ушћа Дунава
десио се 10 јуна у 5 часова изјутра у дужини од 160 m на 49,57 – 49,73 km по
локалној километражи, а при водостају +698 код Илока. Ово је био први од пет
продора на Дунаву 1965 године. Пре продора дошло је до слегања насипа, а у
моменту продора избио је чеп од око 8 m ширине. Продор се брзо ширио и већ у
18 часова био око 150 m ширине. Цео залив се испунио водом до 19 часова
истог дана. Поплављено је било око 600 ha.
Продор Младеново – Бачка Паланка
На подручју између Младенова и Бачке Паланке било је два продора
одбрамбеног насипа и један продор или преливање зечијег насипа. Продор
зечијег насипа јужно од Младенова на високом терену северно од насипа
догодио се 22 јуна у 11 часова, код циглане, при водостају +750 на водомеру код
Илока и при јаком пљуску. Вода је била продрла према имању Карађорђево.
Почетак насипа “Доњи рит” на споју са високим тереном код Младенова
пробијен је 23 јуна у 9,30 часова такође код циглане, а већ 24 јуна у 16,45 часова
дошло је до другог продора у истом риту, мало низводније на 68,58 - 68,75 km
дунавског насипа, односно на 1305 km Дунава при водостају +778 на водомеру
код Илока. Поплављено је било 3.000 ha.
Продор Челарево – Бегеч
Продор насипа код Челарева, нешто узводно од1283 km од ушћа Дунава,
односно на 88,89 – 89,19 km по километражи одбрамбеног насипа Реонског
погона Бачка Паланка, одиграо се по лепом сунчаном времену у суботу 26 јуна
у 11 часова, при водостају +788 на водомеру Илок и изазвао поплаву око 4.400
ha.
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3.3. Штете од поплаве
Продори, поплаве, оштећења објеката и уопште разарања проузрокована
великом водом и поплавом Дунава у 1965 начинили су огромне директне и
индиректне штете друштву и појединцима у суми од око 69,6 милијарди
динара6. У томе директне штете износе 56,7 а индиректне 12,9 милијарди
динара. Штете на системима за одводњавање углавном се односе на црпне
станице, далеководе и трафостанице, нарочито у поплављеним подручјима.
Поред тога каналска мрежа у поплављеном подручју је била делимично
замуљена, а већи број мостова и пропуста, као и чуварница је уништен или
оштећен.
Укупна штета на водопривредним објектима је процењена на 21 милијарду
динара. У индустрији су нарочито велике штете претрпеле групе предузећа –
кудељаре и бродоградилишта.
Кудељаре у Бођанима, Вајској, Бачком Новом Селу и Богојеву су поплавом
биле такорећи потпуно уништене. Остале кудељаре на поплављеним
подручјима су биле мање оштећене, али су им уништене све сировине, те су
радиле са смањеним капацитетом. Дунавом поплављена бродоградилишта у
Новом Саду и Апатину претрпела су штете на опреми, грађевинама,
транспортним средствима и материјалу. Међу осталим предузећима која су
имала значајније штете од поплава су: грађевинско – индустријски комбинат
“Бетон” из Новог Сада и фабрика шешира “Бегеј” из Зрењанина. Укупна штета
причињена индустрији процењена је на око 4,85 милијарди динара.
На друштвеном сектору у пољопривреди, код радних организација, било је
поплављено око 22.500 ha, односно 4,4% од укупне обрадиве површине
друштвених газдинстава у Војводини. Ово земљиште је било у поседу 95
пољопривредних организација. Највеће поплаве и штете су претрпели
пољопривредно добро “Лабудњача” из Вајске - 5.200 ha, пољопривредно добро
“Подунавље” из Челарева – 750 ha, “Војводина” из Бача – 450 ha и
земљорадничка задруга из Каравукова – 500 ha. Неке организације су претрпеле
штете од подземних и процедних вода.
У пољопривредним организацијама поплављено је око 110.000 m2 укупне
површине грађевинских објеката. У овоме највећи број објеката су стаје за
крупну стоку, објекти за смештај свиња, складишни простор репродукционог
материјала и пољопривредних машина. Поред тога уништене су 1562
пољопривредне машине (20 трактора, 115 транспортних средстава и др.) као и
577 дугогодишњих засада и 6.850 грла стоке. Од репродукционог материјала
уништено је 1.416, а оштећено 50 вагона вештачких ђубрива, као и 810 вагона
сточне хране, претежно кабасте. Штете радних организација у пољопривреди су
износиле око 16,62 милијарди динара.
Од радних организација које се баве рибарством највише су оштећене Станица
за рибарство АП Војводине и рибарско предузеће “Шаран” из Новог сада, чије
су штете износиле 0,78 милијарди динара.
Штете код 7 шумских привредних организација износе 1.35 милијарди динара,
од чега на ловство отпада 0,26 милијарди динара.

6

Цена штете је дата у вредностима динара за 1966. годину.
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Велике штете претрпели су неки путеви. На путу првог реда Суботица – Београд
кроз Сремске Карловце порушено је око 40.000 m2 коловоза од ситне коцке. Пут
Бач –Вајска – Бођани оштећен је у дужини од 14 km. Асфалтни пут Нови Сад –
Бачка Паланка био је поплављен између Бегеча и Гложана, па је саобраћај био
обустављен.
Такође је и пут Нови Сад – Беочин на делу кроз Сремску Каменицу био
поплављен. Знатне штете од поплава претрпело је Железничко транспортно
предузеће ЖТП Нови Сад. Настала су оштећења на грађевинским објектима и то
на горњем и доњем строју пруга на укупној дужини од 17 km. Оштећене су биле
и неке пословне зграде.
Укупне штете на саобраћају и на путевима износиле су 3,03 милијарди динара.
На поплављеним подручјима услед продора насипа или процедних и повирних
вода било је поплављено 6.910 разних зграда, од тога 3.400 стамбених, са 4.000
станова. У њима је становало 4.200 породица са око 15.000 чланова. Од
поплављених стамбених зграда, порушено је око 1.800, са скоро исто толико
станова, а остатак је више или мање оштећен. У порушеним зградама становало
је 1900 породица са 7000 чланова. Порушене стамбене зграде имале су стамбену
површину од 84.000 m2, а оштећене 130.000 m2. Потребна средства за обнову
оштећених и порушених стамбених зграда износила су 7,16 милијарди динара.
Штете на комуналним објектима односиле су се углавном на канализацију,
електромрежу, путеве, зеленило, мостове и др. и износиле су 1,54 милијарди
динара.
Табела 3.3. Досадашње поплаве на реци Дунав,
Димитрије Милованов: ОДБРАНА ОД ВЕЛИКИХ ВОДА ДУНАВА И ПРИТОКА
У ВОЈВОДИНИ 1965. ГОДИНЕ: Дирекција хидроситема Дунав-Тиса-Дунав,
Нови Сад, фебруар 1966.
ГОДИНА
1895.
1924.
1926.
1932.
1937.
1940.
1947.
1952.
1954.
1956.
1958.
1962.
1965.

ОД – ДО
5. – 30. априла
6. – 22. априла
5.маја – 9. јула
10.јуна – 31. августа
10.јуна – 31. августа
12.марта – 5.августа
18.априла – 2.јуна
20.марта – 16.априла
5.априла – 21.априла
14.јула – 6.августа
19.марта – 27.марта
3.марта – 13.марта
13.априла – 7.маја
2.априла – 16.априла
30.априла – 20.јула

На подручју Бегеча је 1926. године при водостају од 661 cm, поплављено 1.700
ha обрадиве површине, а 1960. године у Новом Саду, при водостају од 665 cm
поплављен је велики део града са преко 800 кућа и велике површине околног
земљишта.
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ПОПЛАВЕ РЕКЕ ТАМИШ

THE TAMIS RIVER FLOODS
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4. Поплавe реке Тамиш
Тамиш спада у категорију водотока са веома променљивим режимом великих
вода – како у временском, тако и у просторном погледу. Идући од извора према
ушћу он се трансформише од изразито бујичног водотока у типично
равничарску реку. Формирање поплавних таласа одвија се под различитим
природним и вештачким утицајима. Генерално посматрано, равничарско
приобаље Тамиша и његових притока угрожено је поплавама приликом
проласка сопствених таласа великих вода; при том је подручје у зони доњег
Тамиша – због изразито малог речног пада – угрожено и од великих вода свога
реципијента Дунава.

4.1. Узроци настанка поплавних таласа
Формирање и кретање поплавних таласа дуж Тамиша је под великим бројем
природних и вештачких утицаја, чије је збирно деловање током дугог
временског периода оставило различите последице на промену режима
протицаја и водостаја. Према карактеру појединих утицаја у данашњим
условима цео ток Тамиша се може поделити на четири деонице:
1. Природни узроци настанка великих вода доминирају у брдско –
планинском делу слива Тамиша узводно од Лугоша, на дужини 116 km,
на коме се отицање воде одвија у условима изванредно променљивих
климатских елемената и великих падова терена и речних корита.
Најчешће се велики поплавни таласи формирају крајем зиме и почетком
пролећа услед интензивног отапања снега и истовремених обилних киша.
Други период по учесталости појаве великих вода је крајем пролећа, које
у већини случајева настају након вишедневних јаких киша. Иако постоји
извесна законитост и временска периодичност ових појава, спроведене
анализе указују да се велики поплавни таласи јављају – додуше нешто
ређе и у другим периодима године. Основно обележје поплавних таласа
на горњем току Тамиша (укључујући и притоке) је њихов бујични
карактер са брзим отицањем слива и наглим надоласком воде, уз
уношење знатне количине наноса у речно корито. У извесној мери на
отицање великих вода дуж овог делимично регулисаног сектора могу
вештачки утицати вишенаменске високе бране (Три воде, Појана Руска и
Појана Марулуи) од којих акумулација бране Појана Марулуи има
резервисан простор (7 милиона m3) за ублажавање поплавних таласа.
2. Вештачки утицаји на трансформацију поплавних таласа Тамиша
најизраженији су на регулисаном делу тока од Лугожа до Шага. Дуж ове
деонице дужине око 76 km изграђени су у даљој и ближој прошлости
бројни хидротехнички објекти који су допринели повећању максималних
протицаја (насипи, одводни системи и др.) али истовремено и они који
утичу на побољшање протицања великих вода (уређење корита, бочне и
чеоне ретензије, бране и др.) При пројектовању ових радова у новијем
периоду (задње 3 – 4 деценије) настојало се да укупни ефекти
позитивних и негативних утицаја буду избалансирани, тако да не дође до
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промене постојећег режима великих вода – посебно у пограничној зони.
Негативне утицаје због изградње насипа са новим системима за
одводњавање уз Тамиш (деонице Коштељ – Лугож) и притоке Горњи
Бегеј, Поганиш, Шургањ и др. требало је да компензују позитивни
ефекти ретензија Хитијаш, Пандурени, Кадар – Дубоз и брана Сурдук – у
циљу обезбеђења да максимални рачунски протицај на сектору Шаг –
државна граница не пређе Q = 1200 m3/s.
3. За деоницу од Шага до споја са каналом ДТД дужине 71 km,
карактеристично је да се већ формирани поплавни таласи са узводног
сектора крећу под претежним утицајем пропусне способности
регулисаног корита Тамиша. При том не треба занемарити могући
негативни утицај леве притоке Ланка – Бирда и бројних система за
одводњавање, али се он може елиминисати правилним руковањем
постојећим уставама, црпним станицама и ретензијом Гад. На низводном
крају ове деонице изражен је утицај канала ДТД у виду снижења високих
водостаја, али се позитивни ефекти постепено смањују идући према
државној граници где су практично занемарљиви.
4. Најнизводнији сектор канала ДТД до Панчева је под доминантним
утицајем великих вода Дунава, али и под утицајем широке инундације са
великом запремином ретензионог простора и под вештачким дејством
објеката Хидросистема Доњи Тамиш. Изградњом уставе Чента на
спојном каналу Тамиша са Дунавом, омогућено је контролисано – знатно
повољније отицање тамишких великих вода, уз знатно ниже водостаје;
при том треба имати у виду да устава Чента не елиминише у потпуности
утицај успора Дунава на Тамишу, већ га само дислоцира на главно ушће
код Панчева са нижим нивоом воде око 2 m. Високи водостаји Дунава
код Панчева успоравају отицање воде у Тамишу најчешће до Томашевца,
а при изузетно високим водостајима (изнад 650 cm код хидролошке
станице Панчево) успор се протеже и преко државне границе са
Румунијом.
Утицај леда на формирање и отицање поплавних таласа дуж корита Тамиша
никако не треба потценити. Искуства из прошлости показују да су ледене
поплаве праћене бројним опасностим од формирања ледених баријера, са
оштећењем и рушењем појединих објеката у кориту (уставе, насипи, мостови и
др.) Критичне ситуације су најчешће настајале након дуготрајног ледостаја са
великом дебљином леда и наглог наиласка већег поплавног таласа, који је
покретао лед. Због променљивих морфолошких и хидрауличких параметара дуж
водотока и вештачких препрека (мостови са недовољним размаком стубова и
др.) лед се заустављао и нагомилавао уз подизање нивоа воде узводно од
критичних локалитета, што је захтевало честе и скупе интервенције (минирање
и др.) у циљу обезбеђења транзита леда. Иако је известан број узрока застоју
леда отклоњен (порушени дрвени мостови, просечене оштре кривине и др.) у
новијем периоду, још увек постоји у кориту Тамиша велики број критичних
деоница за проток леда – од којих деоница дуж заједничког граничног сектора
(са изразито оштрим кривинама) заслужује посебну пажњу. Значајнији
поплавни таласи Тамиша на сектору Јаша Томић у периоду 1925-2005 године са
трајањем одбране и забележеним максималним водостајем дати су у Табели 5.
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Табела 4.1. Значајнији поплавни таласи Тамиша на сектору Јаша Томић у
периоду 1925-2005 године са трајањем одбране и забележеним максималним
водостајем, Милош Милорадовић: ТАМИШКЕ ПОПЛАВЕ: ЈВП “Воде
Војводине”, Нови Сад, фебруар 2007.
Трајање таласа

1

1925

23.XII-5.I*

14

Максимални
водостај код
Ј.Томић
(датум) cm
720 (23/24.XII)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1926
1932
1932
1938
1940
1940
1942
1949
1954

1-17.VII
19-29.III
31.II-14.IV
4-16.V
15-26.III
3-13.VI
27.II-8.III
18-22.VIII
5-12.III*

17
11
15
13
12
11
10
5
7

764 (3.VII)
644 (21.III)
678 (4.IV)
676 (5.V)
768 (16.III)
612 (7/8.VI)
676 (28.II)
604 (19.VIII)
500 (6.III)

11
12
13
14

1955
1955
1956
1956

16-23.I
26.II-4.III
21-26.I
20-28.II*

8
7
6
9

640 (17.I)
618 (28.II)
630 (21/22.I)

15
16

1957
1963

27.V-5.VI
14-24.II*

10
11

622 (31.V)
530 (20.II)

17
18
19
20
21

1964
1965
1966
1966
1966

13.II-12.IV*
13-22.VI
9-22.II*
20-27.IV
31.V-10.VI*

10
14
8
11

560 (8.IV)
672
788 (12.II)
676 (20/21.IV)
786 (1.VI)

22
23
24
25
26
27
28

1970
1972
1974
1978
1978
1978
1979

23.V-2.VI
22.X-3.XII
12-23.VI
13-22.II
3-18.V
29.VI-14.VII
31.XII*-8.I

9
13
11
9
15
16
9

730 (27.V)
686 (26/27.XI)
630 (17.VI)
642 (16.II)
658 (5.V)
630 (3.VII)
644 (3.I)

29

1980

18

652 (26.VII)

30
31
32
33
34
35
36
37
38

1981
1987
1987
1995
1997
1997
1998
1999
2000

23.VII10.VIII
11-20.III
30.III-10.IV
20.V-3.VI
26-31.XII
21.IV-2.V
12-27.X
20.IV-1.V
23.II-14.III
5-16.IV*

9
12
14
6
12
15
11
20
11

646 (15.III)
652 (3.IV)
654 (26.V)
616 (29.XII)
694 (25.IV)
644 (17.X)
612 (24.IV)
772 (25.II)
822 (8.IV)

Редни број

Година
од - до

дана

Напомена
*крај таласа у
1926.год.

*лед-d=35-54
cm

*лед-d=30-32
cm
*лед-d=22-30
cm
*лед-d=40 cm
*лед-d=16 cm
*продор у
Румунији код
Гада

*почетак
таласа у
1978.год.

*продори у
Румунији код
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Граничерија
39
40

2001
2005

25.IV-2.V
18.IV-4.VII

8
78

644 (27.IV)
844 (20.IV)

*продори у
Румунији код
Рудне

4.2. Велики поплавни таласи до краја првог светског
рата
О величини поплавних таласа и поплава у тамишко-бегејском базену можемо
поузданије говорити тек после 1858. год., када је почела редовна евиденција
водостаја; за претходни период постоје само непотпуни подаци у ретким
публикацијама о том времену. У монографијама Тамишке и Торонталске
жупаније (објављене 1911. и 1912. год. у Будимпешти) наводи се да су ванредно
велике воде биле 1813. год, а нарочито 1814. год.-када је већи део Баната био
поплављен. Такође су велике воде забележене 1830. и 1836. год., а поплава из
јуна 1859. год. се оцењује као највећа у 19 веку. У овом поплавном таласу су
забележени максимални водостаји на Тамишу код Коштеља од 408 cm и на
Бегеју код Кизета 448 cm, а поплављена површина процењена је на 470.000 ha .
Ова велика вода је касније усвојена као меродавна при изради пројеката за
регулационе објекте на Тамишу и Бегеју.
У периоду интензивног извођења регулационих радова на просецању кривине и
изградњи насипа, забележен је већи број поплавних таласа; међу значајније
спадају они из 1869. год., а затим из 1870. год. – када је поплављена цела
тамишко-бегејска долина. Нове велике поплаве забележене су 1886, и нарочито
1887. год., када је вода преливала тамишке насипе узводно од Шага, уз пробоје
насипа на више локалитета између Чебзе и Рудне. У мају 1893. год., након
обилних падавина, формиран је велики поплавни талас у коме су превазиђени
дотадашњи највиши водостаји Тамиша на сектору од Чавоша до Неузине.
Притом је вода прелила високу обалу у Боки, а код Јаше Томића поплавила
винограде. Нови велики поплавни талас из априла 1895. год., превазишао је
дотадашње максималне водостаје на сектору Тамиша низводно од Шага (код
Сечња чак за 45 cm), пробио насип код Боке и поплавио село.
Поплавни талас из маја 1912. год., спада по висини водостаја у категорију
највећих, а по последицама у категорију катастрофалних. Према извештају
Тамиш – Бегејске водне задруге, овој поплави је претходио екстремни
метеоролошки догађај од 13. маја, када је страховита олуја са снагом торнада
захватила широко подручје Баната – претворивши велики број насеља у
рушевине. Убрзо потом, од 22-27 маја дошло је у горњем сливу Тамиша и Бегеја
до изванредно обилних падавина, са “провалом облака” 25-26 маја. Уз
истовремено нагло топљење снега (у планинском делу слива било је око 40 cm
снега) укупан слој отекле воде износио је 230 mm код Семеника, а 206 mm код
Надрага. У кратком року са југозападних падина Карпата сручиле су се у
банатску равницу огромне количине воде, коју корито Тамиша није могло да
прихвати. Према запажањима очевидаца вода је јурила долином Тамиша
великом брзином, у таласима од 35-40 cm висине – тако да није било времена за
спасавање. Водостај код Лугожа достигао је 27. маја 620 cm, што је за 193 cm
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изнад дотадашњег максимума из 1859. год. Град је био потпуно поплављен, али
се у извештају не наводе процењене штете и евентуалне људске жртве.
Поплавни талас се веома брзо кретао и дуж сектора Тамиша низводно од
Лугожа, превазилазећи до тада забележене највише водостаје и изазвавши
неколико продора насипа. Цела долина Тамиша између Лугожа и Коштеља је
поплављена, а кроз водозахватну уставу на напојном каналу код Коштеља ( која
се није могла затворити) вода је неконтролисано јурила ка Бегеју – поплавивши
површину од 3.300 ha., у току 27. и 28. маја.
Пробој насипа код Шага настао је због великог успора (процењен на 75 cm),
који се формирао на железничком мосту. Овај мост изграђен са доњом ивицом
конструкције само 40 cm изнад пројектоване велике воде, што је било
недовољно за пролаз овако високог поплавног таласа; ниво воде прелио је
железничке шине за 30 cm, а на конструкцији моста је дошло до нагомилавања
дрвећа и других наплавина – уз нагли пораст водостаја узводно од моста. Насип
је пробијен 27. маја по подне на више места и поплављено је 880 ha. При
кулминацији овог поплавног таласа код хидрометријске станице Шаг забележен
је водостај од 687 cm, који до данас није превазиђен.
Пробој насипа код Чебзе догодио се 27. маја око 18 часова 85 km леве обале;
настао је након рушења моста, који је био у изградњи око 12 km узводно од
Чебзе. Надолазећи поплавни талас понео је градилишну дрвену бараку и заједно
са конструкцијом недовршеног дрвеног моста прислонио уз мост код Чебзе;
тиме је сужен протицајни профил испод овог узаног моста – што је изазвало
успор, а убрзо и пробој насипа око 3 km. узводно од моста. Насип је пробијен на
локалитету уставе за одводњавање, али је – под разорним дејством воде – пробој
брзо проширен на 120 m. У моменту пробоја водостај код хидрометријске
станице Чебза био је 22 cm изнад пројектоване велике воде. Силовито надирање
воде кроз пробијени насип просто је збрисало село Чебзу (које се налази уз сам
насип), а затим је нижим тереном вода стигла до насеља Македонија и
Петромањ и поплавила их. Укупно је поплављено 16.500 ha., а количина
изливене воде процењена је на 200 милиона m3. Срушено је 278 зграда у Чебзи,
137 у Македонији и 87 у Петромању.
Продор насипа код Неузине настао је 28. маја око 22 часа на 139 km леве обале.
У извештају Водне задруге се наводи да је узрок овог продора изразито слаб
насип, изграђен од слатинастог материјала и недовољан број ангажоване радне
снаге током одбране. Кроз пробој ширине око 20 m поплављено је око 1000 ha.
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Табела 4.2. Забележени водостаји у врху овог поплавног таласа који су
превазишли дотадашње историјске максимуме на свим водомерним станицама
од Лугожа до Неузине, Милош Милорадовић: ТАМИШКЕ ПОПЛАВЕ: ЈВП
“Воде Војводине”, Нови Сад, фебруар 2007.
Х.С.
Лугож
М.Коштељ
Брод
Шаг
Чебза
Рудна
Ј.Томић
Бока
Сечањ
Неузина

Пројектоване
велике воде Но
(cm)
599
685
630
795
730
621
792
677

Претходни макс.
водостај
Н1 (cm)
Год.
427
1859
425
1887
535
1887
580
1887
513
1895
692
1895
617
1895
526
1895
683
1895
576
1895

Макс.вод.
1912.
Н2 (cm)
620
436
675
687
652
830
704
598
690
602

Разлика
Н2-Н1(cm)

Разлика
Н2-Н0(cm)

193
11
140
107
139
138
87
72
7
26

76
2
22
35
-26
-23
-102
-75

У 1913. год. било је више поплавних таласа, који су успоравали отицање
унутрашњих вода и плављење значајних површина у приобаљу Тамиша.
Највећи поплавни талас забележен је у јулу, када су на сектору Сечањ – Ботош
превазиђени дотадашњи максимални водостаји за 19 cm код Сечња и 39 cm код
Ботоша.
Током марта 1915. год. поново су превазиђени историјски максимуми на истом
сектору Тамиша, када је код Сечња забележен водостај од 710 cm (+1), а код
Ботоша 596 cm (+10).
У поплавном таласу из марта 1917. год. нису забележени нови максимуми на
Тамишу, али су забележени до тада највиши водостаји на тадашњој притоци
Брзави и на Моравици, Ројги, Вршачком каналу. На Брзави код хидрометријске
станице Конак водостај у овом таласу био је 477 cm (+22 cm изнад дотадашњег
максимума), код Банатске Дубице 500 cm (+53 cm), код Јарковца 507 cm (+53
cm); на ушћу Моравице у канал Терезију регистрован је водостај од 514 cm
(кота 79,97 m над ЈМ) што је за 94 cm изнад претходног максимума.
Истовремени високи водостаји Тамиша код Ботоша (586 cm) успоравали су
отицање екстремно великих вода своје притоке, па је дошло до пробоја насипа
Брзаве на 16 km код Конака.

4.3. Поплаве у периоду од 1919-2006. године
У периоду од 1919-2006. год. регистровано је на нашем сектору Тамиша преко
200 поплавних таласа.
Поплавни талас из децембра 1925. год. превазишао је дотадашње максималне
водостаје Тамиша на сектору од Рудне до Ботоша. Према извештају ТамишкоБегејске водне задруге из Вршца, поплавни талас је настао након обилних
падавина у виду кише и снега током новембра и децембра, када је на
метеоролошкој станици Вршац забележено укупно 212 mm воденог талога.
Интензивно отицање воде са претходно натопљеног па замрзнутог површинског
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слоја земљишта, изазвало је неуобичајено нагли пораст водостаја у залеђеном
кориту Тамиша (дебљина леда од 20-25 cm). За само два дана водостај је код
Јаше Томић порастао преко 7 m и достигао 720 cm, што је за 16 cm изнад до
тада највишег податак да је врх таласа стигао од Коштеља до државне границе
за само 24 сата, уместо уобичајених 30-40 сати. Врх поплавног таласа
превазишао је дотадашње максималне водостаје код Шурјана за 36 cm, Сечња
(+34 cm) и Ботоша (+14 cm), као и пројектовану велику воду код Шурјана и
Боке.
Поплавни талас из јула 1926. год. настао је због учесталих јаких пљускова и
провала облака у сливу Тамиша, уз истовремени снажан утицај успора од
велике воде Дунава. Притом је важно нагласити да је у периоду јуни – август
1926. год. пролазио до тада највећи поплавни талас на нашем сектору Дунава.
Узводно од ушћа Тисе било је 10 пробоја насипа са укупно 60.000 ha
поплављених површина.
Табела 4.3. Поплавни талас из 3. јула 1926 са премашеним максималним
водостајима на свим водомерним станицама на сектору Тамиша од Чебзе до
Ботоша, Милош Милорадовић: ТАМИШКЕ ПОПЛАВЕ: ЈВП “Воде Војводине”,
Нови Сад, фебруар 2007.
Х.С.
Лугож
М.Коштељ
Брод
Шаг
Чебза
Рудна
Ј.Томић
Бока
Сечањ
Неузина
Ботош

Пројектоване
велике воде Но
(cm)
599
685
630
795
730
621
792
677
652

Претходни макс.
водостај
Н1 (cm)
Год.
620
1912
436
1912
675
1912
687
1912
652
1912
842
1925
720
1925
630
1925
744
1925
635
1925
610
1925

Макс.вод.
1926.
Н2 (cm)
490
390
603
644
702
899
764
664
780
665
616

Разлика
Н2-Н1(cm)

Разлика
Н2-Н0(cm)

-130
-46
-72
-43
+50
+57
+44
+34
+36
+30
+6

+4
-43
+72
+104
+34
+43
-12
-12
-36

Поплавна 1932. година је карактеристична по великом броју поплавних таласа
(чак 5), који су се смењивали од средине јануара до половине јуна – уз
истовремене велике поплаве унутрашњих вода. Најтежа ситуација била је код
уставе Шурјан (km 116), где је 20.03. огромна санта (око 60-70 m дужине)
поломила механизме за покретање затварача уставе; кроз оштећену уставу вода
је неконтролисано почела да продире и плави терен у непосредној близини села,
али је након вишечасовне интервенције помоћу врећа пуњених земљом
продирање воде заустављено. Најгоре је било на Старом Бегеју код Чинарошког
моста, где су ледене санте дебљине око 30 cm загушиле речно корито – након
чега је наступило преливање и пробој насипа (22.03.) са плављењем око 3000 ha.
приобалног земљишта.
Поплавна 1940. година је у погледу хидролошких услова била једна од
најнеповољнијих. О три поплавна таласа, највећи је био онај из марта, у коме је
16.03. забележен код хидрометријске станице Јаша Томић до тада највиши
водостај од 768 cm – за 4 cm изнад максимума из 1926 године. Након дуге и
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изузетно хладне зиме, наступило је нагло отопљење са интензивним отапањем
снега уз истовремене кише – што је изазвало енормно брзи пораст водостаја у
кориту Тамиша; за само 26 сати водостај код Ј.Томић је порастао за 438 cm.
Покренути лед у кориту Тамиша представљао је највећу опасност, јер је
спречавао нормално отицање воде (уз претњу преливања насипа) и оштетио
уставе и насипе на више локалитета.
Поплавна 1942. год. је карактеристична по дуготрајним умерено високим
водостајима Тамиша (највиши водостај забележен 1. марта код Јаше Томић
износио је 676 cm), али је запамћена по екстремно великим поплавама од
унутрашњих вода; према подацима водних задруга у Банату је крајем марта
било поплављено око 498.000 ha. и срушено преко 2000 кућа. У долини Тамиша
је забележен енормно велики прилив унутрашњих вода са румунске територије,
нарочито преко канала Тамишац, Ланка – Бирда и депресије између Брзаве и
Ројге.
Године у којима је долазило до појаве леда су: 1954, 1956, 1964, март 1954.
фебруар 1956. год. и 1963/64. год.
У поплави из 1965. год. 25 јуна је у Опову поплављено 15 кућа у току изградње
насипа.
У поплави из марта 1981. год. превазиђен је за 2 cm дотадашњи максимални
водостај на ушћу Тамиша у Дунав код Панчева – где је 27. марта забележен
ниво воде од 756 cm, као последица проласка изузетно великог поплавног
таласа на сектору доњег Дунава.
Поплавни талас из априла 2006. год. је карактеристичан по временској
подударности са екстремно великим водама Дунава и Тисе.

4.4. Катастрофалне поплаве
4.4.1. Поплава у јуну 1966. године
Током 1966. год. на Тамишу су забележена 4 поплавна таласа (у фебруару,
априлу, мај – јуни и јули – август). од којих трећи по редоследу изазвао
катастрофалну поплаву. Већ први, фебруарски талас наговестио је катастрофу,
јер је превазишао дотадашњи максимални водостај код хидрометријске станице
Јаша Томић за 20 cm и достигао 788 cm. Овај талас је настао у условима леда
(d=6-22 cm), који се нагомилавао на више локалитета у кориту Тамиша.
Други талас од 19-26. априла имао је релативно висок врх (676 cm код Јаше
Томић).
Крајем маја формирао се нови велики поплавни талас, као последица обилних
киша изванредно великог интезитета и трајања. Количине падавина су нарочито
биле велике у брдско-планинском делу слива, где је од 29-31. маја у неколико
зона забележено преко 150 mm, а код метеоролошке станице Бребу Ноу чак 230
mm. Силовито отицање огромних количина воде са слива изазвало је нагли
пораст водостаја у кориту Тамиша. Код хидрометријске станице Шаг водостај је
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већ 31.05. у 19 часова кулминирао на 620 cm, а убрзо је на хидрометријској
станици код Чебзе и Рудне превазишао дотадашње максимуме. Извесно је да би
максимални водостаји били превазиђени и на низводном сектору Тамиша, да се
5,5 сати након кулминације код Шага није догодио пробој левообалног насипа
низводно од Гада, на 102 km – око 7,5 km узводно од државне границе. Код
хидрометријске станице Јаша Томић водостај је достигао 786 cm (само 2 cm
испод максимума), а потом је због пробоја насипа почело нагло опадање. Била
су угрожена насеља Бока и Конак 2.06. али нису била поплављена. У насељу
Чавош 17.06. је током поплаве срушено 76 кућа.

4.4.2. Поплава у априлу 2000. године
Метеоролошке услове који су претходили формирању поплавног таласа
карактерише југозападно висинско струјање са продором влажног
медитеранског ваздуха у област јужних Карпата. Интензиван пораст
температура крајем марта и почетком априла изазвао је нагло топљење снега
који се задржао у планинском делу слива на висини изнад 600 m. Истовремено
су падале честе кише, које су 5 и 6.04. биле изузетно јаке – у количини од 43 mm
(код Терегове) до 121 mm (Појана Марулуи).
Хидролошка ситуација на Тамишу се формирала у условима наглог прилива
огромних количина воде са слива и пробоја насипа на више локалитета.
Нагли пораст водостаја почео је 5.04. у горњем току, али из Румуније није било
најава неке ванредне ситуације. Међутим 6.04. у јутарњим сатим стижу
информације из Беле Цркве о енормно великом порасту водостаја Нере на
пограничном водомеру код села Кусић. У поподневним сатима 6.04. ситуација
на Нери се драматично погоршавала, јер је водостај код хидрометријске станице
достигао 350 cm и превазишао дотадашњи историјски максимум и угрозио село
Кусић. Истовремено се нерегулисани водоток Караш излио из корита и
поплавио око 3000 ha. Велике воде Нере и Караша стижу 1-2 дана раније у
односу на велике воде Брзаве и Тамиша. Тамиш је током ноћи 7/8.04. убрзао
пораст водостаја и 8.04. у 6 сати достигао 786 cm – само 2 cm испод апсолутног
максимума. Водостај код Јаше Томић у 8 сати је био 802 cm. Затим је дошло до
преливања деснообалног насипа Тамиша око 8,2 km узводно од границе на
дужини од 1000 m. После тога десио се и пробој левообалног насипа Тамиша на
3,4 km узводно од државне границе. У међувремену водостаји код Јаше Томић
су били и даље у порасту – све до 11 сати (8.04.), када је забележен максимум од
822 cm. Пораст водостаја би се наставио да није дошло до преливања и пробоја
насипа на румунској територији, јер се врх поплавног таласа у тренутку продора
налазио у зони Рудне. Након пробоја насипа водостаји код Јаше Томић су
започели убрзано да опадају. Није било дилеме да ће настати слична ситуација
као у јуну 1966. год. када се пробој догодио око 4 km узводно од садашњег.
Пробој насипа у Румунији се десио 8.04. у 10 часова код Граничерија при
водостају од 1052 cm. Пресечена је била и пруга Бока – Конак у дужини од 15m
и магистрални пут Зрењанин-Вршац.
Штете од поплаве
При највишем нивоу воде у поплављеном подручју на српској територији под
водом је била површина од 9.500 ha. Обухватајући и оне површине на
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непоплављеним изолованим острвима којима је био онемогућен прилаз, тада
површина износи 13.000 ha. До тренутка наиласка поплавних вода било је
засејано 4.403 ha различитим пољопривредним културама (пшеница 3.690 ha,
озими јечам 413 ha, шећерна репа на 93 ha и др.), које су скоро у потпуности
уништене. Штете због уништених усева и неостварене добити са незасејаних
обрадивих површина процењене су на 203 милиона динара по ценама из априла
2000. године. Штете на водопривредним и саобраћајним објектима као и на
нафтном пољу код Боке, процењене су на 50 милиона динара.

Слика 4.1. Поплављене површине на нашој територији након пробоја насипа
Тамиша у Румунији 8. априла 2000, Милош Милорадовић: ТАМИШКЕ
ПОПЛАВЕ: ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад, фебруар 2007.

4.4.3. Поплава у априлу 2005. године
Средином априла, усливу банатских водотока пале су обилне кише, за само три
дана, од 14-16.04. регистровано је од 30-80 mm кише, највише у сливу Горњег
Бегеја (Фажет 83,3 mm). Укупно отицање воде од киша и топљења снега
изазвало је нагли пораст водостаја. Водостај код Јаше Томић започео је 18.04.
кулминацију на релативно високом нивоу од 702 cm (120 cm испод дотадашњег
максимума). Баш у периоду кулминације поплавног таласа у зони Јаше Томић
пале су нове обилне кише у сливу. За два дана (18-19.04.) пало је између 40-75
mm кише, које су условиле формирање новог поплавног таласа који се веома
брзо кретао коритом Тамиша. Хидролошки услови су се драматично
погоршавали и у 8 часова (20.04.) водостај код хидрометријске станице Јаша
Томић је превазишао дотадашњи максимум, уз тенденцију даљег пораста. До 11
часова (20.04.) регистрован забележен је максимум водостаја од 844 cm, што је
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за 22 cm изнад претходног из 2000. год. Пробоји насипа су настали на три
локалитета на румунској страни, који су били удаљени од државне границе 6,7;
6,9 и 8,25 km. У почетној фази развоја пробоја, под дејством рушилачке снаге
воде, два низводна пробоја су се спојила у један, за који је касније утврђено да је
удаљен од границе 6,15 km. Евакуација људи и других добара одвијала се у
условима надирања поплавних вода у ноћи између 20 и 21.04.. Фирма Ратар је
изгубила око 1.500 грла разне стоке. Исто толико домаћих животиња је страдало
у оборима и стајама овдашњих домаћина. Од 3.235 становника Јаше Томића,
евакуисано је око 2.000. Око 600 кућа је било под водом а чак 200 је пало или је
неизбежно њихово рушење.

Слика 4.2. Ситуација поплављених површина након пробоја насипа Тамиша и
Брзаве у априлу 2005. године, Милош Милорадовић: ТАМИШКЕ ПОПЛАВЕ:
ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад, фебруар 2007.
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5. Прављење базе података о катастрофама
База података за катастрофе је значајан елеменат цилуса управљања
акциденталним ризицима. Држава Србија и регион југоисточне Европе су како у
прошлости тако и у блиској будућности били погођени различитим природним
катастрофама. Вођење евиденције о природним катастрофама, њиховим
утицајима и последицама нам пружа податке који су потребни да би се креирали
ефективни системи раног упозоравања и процене ризика који ће нам помоћи за
умањење ефекта природних катастрофа на заједнице. База података о
катастрофама може бити подршка системима раног упозоравања. Прикупљањем
података и њиховом анализом сагледавамо токове дате катастрофе као и њен
утицај на становништво. Историјска база података о катастрофама нам може
помоћи у идентификовању рањивости, праћењу ризика и у доношењу бољих
мера превенције и припремљености на катастрофу.
Главни мени креиране базе података се састоји из дела за унос података о
поплавама и дела за унос података о сушама. Изглед главне стране дат је на
Слици 5.1.

Слика 5.1.Главна страна креиране базе података са делом за унос података о
поплавама и дела за унос података о сушама.
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5.1. Основни подаци
База података за поплаве је креирана на следећи начин. Она садржи три дела
података који описују дату поплаву.
Први део се односи на основне податке о поплави, у које спадају:
-

Катастрофа (Disaster)
Шифра (Code disaster)
Узрок (Cause)
Држава (Country)
Регион (Region)
Подручје (Area)
Место (Place)
Датум (Date)
Време трајања (Duration time)
Интензитет (Intensity)
Водостај (Water height) cm

Слика 5.2. База података за поплаве, део се основним подацима о поплави.
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5.2. Погођене области
Други део се односи на погођене области које су нам дате у форми избора
(yes/no) тј. чекирања следећих погођених области:
-

Пољопривреда (Agriculture)
Електроенергетика (Power and Energy)
Комуникације (Communications)
Индустрија (Industries)
Саобраћај (Traffic)
Здравство (Health)
Образовање (Education)
Водоснабдевање (Water supply)
и друго (Other)

Поред понуђених погођених области дато нам је и поље у којем можемо да
опишемо дату катастрофу (Event description).

Слика 5.3. Изглед другог дела базе података који се односи на погођене области.
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5.3. Последице
Трећи део базе података нам представљају последице које је изазвала поплава у
које спадају следећа поља за попуњавање:
-

Погинули (Deaths)
Погођени (Affected)
Повређени (Injured)
Евакуисани (Evacuated)
Оштећени стамбени објекти (Damaged houses)
Уништени стамбени објекти (Destroyed houses)
Штете на путевима у km (Damages in roads)
Штете на усевима у ha (Damages in crops)
Погођена површина у (Affected area)
Укупна штета (Total lossess)

Слика 5.4. Изглед трећег дела базе података који се односи на последице које је
изазвала поплава.
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Мени за управљање базом садржи следеће иконице:
-

Нађи (Search)
Додај (Add New)
Сачувај (Save)
Обриши (Delete)
Штампај (Print)
Интернет (Internet)
Иконица за приступ Microsoft Excel and Word
Иконице за излаз из базе података за дату катастрофу и враћање на
главну страну.

Слика 5.5. Изглед менија за управљање базом података.

Слика 5.6. Пример унашања података о поплави у базу података, основни
подаци и део са погођеним областима.
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Слика 5.7. Пример унашања података о поплави у базу података, део са
погођеним областима и последице.

Слика 5.8. Изглед форме за штампање жељених података.
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6. Визуализација базе података
Визуализација базе података је урађена у програму Google SketchUp 7.

Слика 6.1. изглед прозора за
покретање програма

Слика 6.2. Излед прозора са
layer-има

За програм су коришћене карте југоисточне Европе прецизније Балканског
полуострва и карта AП Војводине. На овај начин је визуелно приказана
историјска и просторна расподела суша и поплава на простору југоисточне
Европе. На следећој Слици 6.3. доле је приказан начин како су уношене поплаве
и суше и њихово приказивање помоћу layer-а.

Слика 6.3. Приказ уношења поплава и суша помоћу layer-а.
Поље layers Слика 6.2. садржи колоне које исписују датум и место где се десила
одређена катастрофа, combo box за селектовање жељеног хазарда, као и боју
која представља врсту хазарда. Плава боја показује поплаве а жута суше.
Чекирањем одређеног хазарда на датим картама нам се приказује простор који
је погодила дата катастрофа и кратак текст који нам описује сам догађај. У
програму је могуће видети више хазарда, истовремено и утврдити њихове
разлике у временској учесталости и просторној расподели.
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Закључак
Вођење евиденције о природним катастрофама, њиховим утицајима и
последицама нам пружа податке који су потребни да би се креирали ефективни
системи раног упозоравања и процене ризика који ће нам помоћи за умањење
ефекта природних катастрофа на заједнице. Прикупљањем података о
одређеним природним катастрофама и њиховом анализом побољшавамо у
значајној мери превенцију и припремљеност на катастрофу. Прикупљени
подаци у овом раду ће такође бити од велике користи у анализи ризика и
идентификовању рањивости. У свему претходно изнетом, сматрам да је
сакупљен велики број података за поплаве на највећим рекама у нашој земљи.
Историјски гледано Дунав, Тиса и Тамиш су највише плавили околна подручја.
Подаци који недостају за одређене поплаве би се требали идентификовати и
онда сакупити како би сва поља направљена у бази података о катастрофама
била попуњена лако доступна за брзу анализу. Рад садржи и одређен број
поплава насталих услед рушења брана на акумулацијама и великих количина
падавина али у малом броју те би стога у даљем истраживању требало скупити
више података ових врста поплава. Креирана база података је јединствена и
представља основу за даље истраживање историјске учесталости, просторне
расподеле и анализе утицаја одређених поплава и осталих катастрофа. Након
свега изнетог можемо закључити да је начињен велики корак у формирању
јединствене базе података о катастрофама за регион југоисточне Европе а
поготово за Србију која је постала једина земља у поменутом региону са
оваквим извором података о катастрофама, а претходно је већ поменуто у које
све сврхе може да се употреби оваква база података у цилусу управљања
акциденталним ризицима.
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Препоруке за даљи рад
У овом раду су сакупљени подаци за све поплаве које су се десиле на реци
Тамиш у српском и румунском делу Баната који важи за један од најчешће
плављених региона. Сакупљени су скоро сви подаци за велики број поплава
Тамиша, и стога би даље сакупљање података требало усмерити ка унашању
података који нису унети у базу података за дату поплаву. Прво би требало
приступити идентификовању тога који нам подаци недостају за дату поплаву и
онда почети са истраживачким радом. Други велики део сакупљених података
се односи за поплаве Дунава и Тисе до 1965. године и за време 1965. године.
Сакупљене су све поплаве, заједно са продорима насипа током великих
водостаја ових река и зато би требало као што је већ претходно поменуто
приступити идентификовању података који недостају у бази и онда приступити
истраживачком раду, наравно ако су ти подаци од интереса за неку даљу
анализу. Сакупљен је и одређен број података за одређене поплаве са
различитим узроцима настанка (рушење брана на акумулацијама, велике
количине падавина, продори насипа). Сакупљен је и одређен број података који
сежу далеко у прошлост о поплавама које су записивали монаси у манастирима
широм Србије. Прикупљени подаци у овом раду су добијени из институција као
што су ЈВП Воде Војводине и штаба цивилне заштите у Новом Саду. Даље
прикупљање података требало би усмерити ка неким од следећих институција:
Србијаводе, Институт за водопривреду “Јарослав Черни”, разним телевизијским
и новинским кућама и евентуално штабовима цивилне заштите у одређеним
општинама.
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