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Драги чланови ДГЕИТС-а,
У другом кварталу ове године било је више догађаја значајних за геологију и
ДГЕИТС и они су нашли место у овом броју Билтена.
Централни догађај су катастрофалне поплаве и геолошке стихије
проузроковане циклоном Тамара који је средином маја погодио делове Србије, (стр.
3-5 Билтена). Управни одбор ДГЕИТС-а је разматрао деловања инжењера геологије
током ових догађаја и анализирао шта је потребно да се промени у статусном
положају геологије код нас да би геолози могли да дају пуни допринос у санацији
насталих штета и њиховој превенцији у будућности. У циљу да са овим упознамо
чланове ДГЕИТС-а, законодавце и ширу јавност публиковали смо ванредни број
Билтена, у електронској и штампаној форми, и широко га дистрибуирамо (стр. 3).
Билтен доноси и приказе великих геолошких стихија које су се одиграле пре 90110 година у региону и пре 15 година у Венецуели (Катастрофа Варгас) као и
открића гигантских палео поплава и клизишта у Чилеу (стр. 8-10).
У периоду април-мај одржана су два важна геолошка скупа: 16. Конгрес геолога
Србије и 2. Међународна конференција Геологија Републике Српске и региона и оба
су приказана у Билтену (стр. 6-7).
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Главни вулкани ДР Конго

Вулкан Ниамурагира (ДР Конго)

Ерупција јул-август 1986, кратер на ЈЗ
боку вулкана (Фото: D. Meurhaeghe)

Вулкани Ниамурагира (лево) и Ниирагонго (десно: црвено
означен лавични слив 2002) (NASA earthobservatory).

Вулкан Ниамурагира (Nyamuragira) је најактивнији вулкан Африке. Налази се у близини границе
са Угандом, oко 25 km северно од језера Киву (Kivu) и у близини вулкана Ниирагонго. Висок је 3058
m, има на врху калдеру величине 2х2,3 km, са зидовима висине 100 m. Одликује се изливима КВулкани Ниамурагира и Ни- богате базалтске лаве, из главног кратера и пукотина и мањих кратера на падинама. Лавични
ирагонго у ДР Конгу припадају сливови су на површини од 1500 km 2, а досезали су и до језера Киву. Последње ерупције су биле
Вирунга вулканском ланцу 2006., 2011. и 2014. год. Вулканска активност у 2014. год. започела је 22. јуна ерупцијама паре и
Источног афричког рифта.
гасова и усијавањем лавичног језера у кратеру.
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НОВОСТИ ИЗ ДГЕИТС-а
•

ДГЕИТС И ВАНРЕДНИ УСЛОВИ И ШТЕТЕ ИЗАЗВАНЕ ЦИКЛОНОМ Т АМАРА

Управни одбор ДГЕИТС-а је на својој седници 27.05.2014. год., разматрао је проблематику везану за ванредну
ситуацију и отклањање опасности и штетета у нашој земљи насталих под дејством геолошких стихија и поплава
изазваних циклоном Тамара. Донета је одлука да припремимо посебно издање Билтена ДГЕИТС-а посвећено овим
геолошким стихијама, улози геолога и ДГЕИТС-а у отклањању штета и превенцији геолошких стихија (детаљније на
стр. 3 Билтена) као и да ДГЕИТС уплати одређену финансијску помоћ за отклањање штета на рачун Владе Србије.
•

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА И ГЕОЛОГИЈА

За време претходне Владе Министарство за природне ресурсе, рударство и просторно планирање
(МПРРПП) покренуло је доношење новог закона о геологији и рударству, под називом Закон о геолошким
истраживањима и рударству. МПРРПП је припремило Нацрт Закона и организовало две јавне расправе и планирало
је одржавање још једне јавне расправе која није одржана због парламентармих избора. У новој Влади нека
министарства су прекомпонована и сада је ресорно министарство за геологију Министарство рударства и
енергетике. До сада није било нових активности везаних за Нацрт Закона о геолошким истраживању и рударству.
•

16. ГЕОЛОШКИ КОНГРЕС СРБИЈЕ

16. конгрес геолога Србије одржан је у 23-25. маја 2014. године у Лепенском Виру. На стр. 6 Билтена детаљније о
Конгресу.
•

2. Н АУЧНО-СТРУЧНИ СКУП «ГЕОЛОГИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕГИОНА»

2. научно-стручни скуп “Геологија Републике Српске и региона” одржан је 29. априла у Зворнику. На стр. 7
детаљнија о овом скупу.
•

СТРУЧНИ ИСПИТИ

Дипломирани инжењери геологије полагали су стручни испит за геолошку струку 27.06.2014. год., пред комисијом
коју су на основу овлашћења надлежног министарства образовали СИТС и ДГЕИТС. Следећи испитни рок је у новембру
2014. године. Услови за пријављиваље, припрему и полагање испита налазе се на сајту www.sits.org.rs.

Органи ДГЕИТС-а
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ПОТПРЕДСЕДНИК: др М ИЛЕНКО ВАСИЉЕВИЋ, дипл. инж. vrelak@gmail.com
Секретар: Јелена Милошевић, дипл. инж. јelena.milosevic@eps.rs
УПРАВНИ ОДБОР: проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж. (ПРЕДСЕДНИК), др М ИЛЕНКО ВАСИЉЕВИЋ, дипл. инж. (ПОТПРЕДСЕДНИК ),
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ИЗ РАДА ДГЕИТС-а
УПРАВНИ ОДБОР ДГЕИТС-а
Управни одбор ДГЕИТС-а на својој 14. седници одржаној 27.05.2014. године, у чијем раду су учествовали и
чланови Надзорног одбора и Суда части, анализирао је ситуацију насталу катастрофалним поплавама и
геолошким стихијама проузрокованим циклоном Тамара који је средином маја погодио знатне делове Србије. У
погођеним подручјима масовно су били угрожени људски животи и материјална добра поплавама и геолошким
стихијама, односно активирањем клизишта, одрона и другим нестабилностима тла. Ипак, великим напорима
државних органа и целог друштва опасности по животе људи и материјална добра су умањене колико је год то
било могуће. Инжењери геологије су од самог почетка појаве геолошких стихија пружали стручну помоћ
републичким, градским и локалним кризним штабовима и у изјавама за телевизију, радио и штампане медије
објашњавали ове појаве широј јавности.
У времену које долази предстоји санација штета које су изазвале ове геолошке стихије али и боља
превенција сличних догађаја у будућности. У томе важну улогу могу и треба да имају геологија и геолошки
стручњаци, али да би њихов допринос био максималан неопходно је да се боље реше законска регулатива о
геолошким истраживања и организациони положај геологије у државној управи, као и боља сарадња са другим
струкама. ДГЕИТС је формулисао предлоге у том правцу и упутиће их председнику Владе и министрима у
ресорима важним за геологију и законодавцима а публиковаће их и у ванредном издању Билтена ДГЕИТС-а.
Поред тога у ванредном издању Билтена приказаћемо и неке појмове и процесе везане за геолошке стихије и
њихове последице са циљем да их приближимо и објаснимо стручњацима других струка и широј јавности. Стога
ће овај број Билтена бити штампан у великом тиражу и широко дистрибуиран.

ВАНРЕДНО ИЗДАЊЕ БИЛТЕНА ДГЕИТС-а
Ванредни број Билтена ДГЕИТС-а посвећен поплавама и геолошким стихијама у Србији изазваним
циклоном Тамара публикован је као Билтен ДГЕИТС-а посебна издања бр. 1, у електронској и у штампаној
форми, у колору, у 1.000 примерака. Обима је 4 стране.
У уводнику Билтена (Реч председника ДГЕИТС-а) изнети су
разлози и циљеви публиковања и дистрибуције овог броја Билтена.
На стр. 1-2 је текст под насловом “Геолошке стихије и штете у
животној средини: шта после цикелона Тамара”, у коме су приказани
животна средина као геолошки систем, геолошке стихије изазване
екстремним падавинама и какав допринос њиховом спречавању могу да
дају геолози, анализа организационог статуса геологије у државној
управи последњих петнаестак година и законске регулативе и предлози
за њихово побољшање.
На стр. 3-4 су текстови “Инжењерскогеолошки феномени:
гравитационе појаве на падинама” и “Пример из САД (Билтен
ДГЕИТС-а бр. 13, март 2014)”. У првом тексту приказане су следеће
врсте нестабилности тла - гравитационих појава на падинама: клизишта,
одрони, пузишта и тецишта. За сваку од њих дате су карактеристике,
механизам настанка и еволуције и одговарајућа илустрација. У другом
тексту приказано је велико клизиште у држави Вашингтон у САД,
изазвано јаким кишама које су данима падале. Клизиште је марта 2014.
год. уништило 30 кућа и око 1,3 км државног пута, створило брану у реци
и акумулацију која је угрозила низводни ток и усмртило 24 особе.
Ванредни број Билтена достављамо извршној и законодавној власти—свим народним посланицима (преко
Народне Скупштине), штабовима за кризне ситуације разних нивоа, асоцијацијама других струка и медијима.

ВЕБ-САЈТ ДГЕИТС-а
У току је израда веб-сајта ДГЕИТС-а. Адреса сајта је: www.dgeits.rs
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Геологија и животна средина: Геолошке стихије
у Србији изазване циклоном Тамара, мај 2014.
Циклон Тамнава погодио је средином маја 2014. године централне делове Западног Балкана, територије
Србије, БиХ (Републике Српске и Федерације БиХ) и Хрватске. (сл. 1). Велике количине падавина у периоду 1315. маја изазвале су катастрофалне поплавне таласе у погођеним подручјима (сл. 1-2), који су угрозили животе
људи и уништили или оштетили бројне објекте и материјална добра. У Србији су највеће опасности и штете
имале општине у западним деловима Србије, а најгоре је било у Обреновцу, који је потпуно поплављен.

Сл. 1. Подручја у региону погођена енормним количинама кишних
падавина и поплавама (поплаве: црвено- јаче, розе-слабије).

Обилне падавине су почеле у ноћи између
13. и 14. маја. Већ 14. маја један број градова и
општина је на својој територији због опасности
од поплава прогласио ванредну ситуацију.
Ситуација се брзо погоршавала и 15. маја
Влада је прогласила ванредну ситуацију на
целој територији Србије. Са смиривањем ситуације, Влада 23. маја укида ванредну ситуацију
изузев у 2 града и 17 општина, а 17. јуна у свим
сем 5 општина (Љубовија, Бајина Башта, Мали
Зворник, Крупањ и Обреновац.

Сл. 2. Подручја
Србије највише
погођена енормним
падавинама и
поплавама.
Лево: црвено–јаче
розе-слабије
поплаве.
Десно: плаво= угрожена подручја.

У периоду 13-16. мај у већини места у Србији пало је 50
-120 l/m2 a у неким местима су превазиђени дотадашњи
дневни и месечни максимуми (у l/m 2): Београд 258,4; Ваљево
251; Лозница 283).
У сливу Колубаре поплаве су поред вишедневног
потапања града Обреновца (у нижим деловима града дубина
воде је била и до 5 m) угрозиле и рад термоелектрана
“Никола Тесла” (ТЕНТ) у Обреновцу и потопиле и површинске
копове угља у Колубарском басену — за обнављање рада
копа Тамнава-Запад биће потребно више месеци.
Велике количине кише су у погођеним подручјима поред
поплава довеле и до геолошких стихија — клизишта, одрона,
тецишта и пузишта, које су уништиле, оштетиле или угрозиле
куће, путеве, мостове и друге објекте. Активирана су бројна
стара и формирана нова клизишта и друге нестабилности
тла. Клизишта и друге нестабилности тла значајно су
погодиле, уз остала подручја, и четири општине у Западној
Србији: Крупањ, Мали Зворник, Љубовију и Бајину Башту.

Према подацима Владе Србије, поплаве и
кише су у периоду 14-20. маја изазвале следеће
штете:
- на категорисаним путевима срушено је 30 и
оштећено 50 мостова;
- на општинским и некатегорисаним путевима
срушено је и оштећено око 200 мостова;
- услед одрона и клизишта оштећено је око 20
категорисаних и више стотина локалних
путева;
- бујица је однела око 10 km железничке пруге у
Тамнави на, подручју Уба;
- срушено је око 200 стамбених објеката;
- више стотина кућа је оштећено а неколико
хиљада је неупотребљиво за становање;
- евакуисано је око 32.000 људи из угрожених
подручја;
- утопљено 26 особа, 1 страдала у клизишту
- директна штета је око 600 милиона евра а
индиректна око 2 милијарде евра.
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Геологија и животна средина: Геолошке стихије у Србији изазване
циклоном Тамара (НАСТАВАК)
Обилне падавине су у општини Крупањ изазвале
јаке поплаве и клизишта, уништени су мостови и путеви,
дошло је до потпуног прекида саобраћаја, снабдевања
електричном енергијом и телефонских веза и општина је
била неколико дана потпуно одсечена од света. Јаке
бујице и клизишта су оштетили и угрозили стабилност
многих кућа (сл. 3).
У општини Бајина Башта штета од поплава и
клизишта је процењена на 7 милиона евра. У 12 месних
заједница је 49 домаћинстава остало без кућа.
У општинама Љубовија и Мали Зворник поплаве и
клизишта су нанеле велике штете (сл. 4-5).

Сл. 3. Крупањ: куће угрожене бујицом и клизиштима.

Сл. 4. Клизиште-тециште на левој долинској страни Велике реке (Љубовија - Мали Зворник).

У општини Мали Зворник, према подацима Општинског штаба за ванредне ситуације, појавило се 60 клизишта.
Најопасније је оно у градском подручју непосредно изнад пешачког моста преко реке Дрине који спаја Мали Зворник са
Зворником у Републици Српској (сл. 5). Клизиште је формирано на обали Дрине, на магистралном путу Шабац-Лозница
-Љубовија-Бајина Башта и затрпало је пут и део тока Дрине. Величине је 800х800 m, покренута маса земље, стена и
стабала запремине око 50.000 m3 сручила се на пут и Дрину, сузивши њено корито за трећину. Саобраћај је био у
потпуном прекиду више дана а једва је нормализован после доста напора. За трајну стабилизацију терена клизишта
неопходна су обимна геолошка истраживања, пројекат санације и знатна финансијска средства. У току су геолошка
истраживања која изводи Саобраћајни институт ЦИП, Београд.

Сл. 5. Авионски снимци клизишта на десној обали Дрине у Малом Зворнику, код старог моста на Дрини, на регионалном путу
Шабац-Љубовија-Бајина Башта. Горе: Поглед низ Дрину. Доле: поглед уз Дрину. (www.malizvornik.rs)
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Одржан је 16. КОНГРЕС ГЕОЛОГА СРБИЈЕ
22-25.05.2014., Доњи Милановац
16. Конгрес геолога Србије одржан је 22-25. маја 2014. године у Доњем Милановцу. Конгрес је организовало
Српско геолошко друштво у сарадњи са Друштвом геолошких инжењера и техничара Србије, НИС-Газпромњефтом,
ТеКо Костолац, Хидроелектранама Ђердап, Рударско-геолошким факултетом, Геолошким заводом Србије, Институтом
за рударство и металургију, Националним парком Ђердап и РБ Колубара.
Тема конгреса је била одрживо коришћење геолошких ресурса. Организациони одбор Конгреса и Српско
геолошко друштво прилагодили су рад конгреса околностима насталим услед катастрофалних поплава, људских
жртава и проглашене националне жалости. Организациони одбор је упутио новчану помоћ настрадалима и у рад скупа
уврстио ванредна пленарна предавања о геохазардима.
У раду Конгреса учествовало је око 200 стручњака из Србије и свих других држава бивше СФРЈ и из Русије,
Мађарске, Румуније и Бугарске. Приказано је 130 радова (100 саопштења и 30 постер презентација), у оквиру 8
тематских области, на 15 сесија. Тематске области су биле: 1) Нафтна геологија и геофизика, 2) Економска геологија и
рудна лежишта, 3) Минералогија, кристалографија, петрологија и геохемија, 4) Хидрогеологија, 5) Стратиграфија,
палеонтологија и тектоника, 6) Инжењерска геологија, 7) Економска геологија и рудна лежишта/минералогија, 8)
Геоедукација, заштита геонаслеђа и геоекологија.
Током првог дана Конгреса у оквиру свечаног отварање Конгреса одржани су поздравни говори организатора из
Српског геолошког друштва и гостију из Почасног одбора. Потом је одржано пет пленарних предавања као и усмена
саопштења радова у две сесије из две тематске групе. Другог дана конгреса одржане су сесије из свих осам тематских
области и постер сесија.

Отварање Конгреса: реферат проф. З. Стевановића,
председника Организационог одбора Конгреса.

Отварање Конгреса: учесници Конгреса.

По завршетку свих сесија одржан је Округли сто на
којем су, поред раније планиране дискусије, са темом
законске регулативе у геологији и питања лиценцирања,
разматрана и актуелна питања о последицама, као и о
значају превенције и формирања квалитетних подлога за
планове и техничка решења која ће допринети одрживом
развоју наше земље. Изражена је пуна спремност да
геолози активно учествују у обнови земље, да предлажу,
пројектују, врше истраживања и учествују у реализацији
техничких решења којима ће умањити опасност од
геохазарда за људске и природне ресурсе наше земље.
Трећег дана Конгреса одржане су две стручне
ексурзије: 1) Доњи Милановац–Кладово (вође: А. Грубић,
Д. Рабреновић) и 2) Доњи Милановац–Мајданпек (вође
З.Стевановић, В.Драгишић, Д. Миловановић и Љ.
Рундић).

Учесници Конгресне екскурзије: на геолошком профилу.
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ОДРЖАН ЈЕ 2. МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП
“ГЕОЛОГИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕГИОНА”, 29.04.2014., ЗВОРНИК
Дана 29.04.2014. год. одржан је у Зворнику, у Републици Српској, БиХ, “2. међународни научно-стручни скуп
Геологија Републике Српске и региона” са пленарном сесијом “Улога и сарадња геолошких завода у геолошким
истраживањима”. Скуп су организовали Министарство индустрије, енергетике и рударства РС и Републички завод
за геолошка истраживања РС, Зворник. Скуп је имао преко сто учесника, из Републике Српске, Федерације БиХ,
земаља из региона и НР Кине. Скуп је имао три дела: (1) Пленарну сесију Улога и сарадња геолошких завода у
геолошким истраживањима, (2) Промоцију новог броја научно-стручног часописа Геолошки гласник - Нова серија,
сталног гласила Републичког завода за геолошка истраживања Републике Српске, и 3) Саопштења одабраних
радова из Геолошког гласника – Нова серија.
У оквиру отварања Скупа говорили су помоћник министра за рударство и геологију Дарка Деурић, академик
Александар Грубић, директор Републичког завода за геолошка истраживања РС Драган Митровић и начелник
општине Зворник Зоран Стевановић. Иза тога минутом ћутања одата је пошта недавно преминулим дугогодишњим
члановима РГЗРС др Лазару Вујновићу и Милораду Ивићу, дипл. инж.
Пленарна сесија Улога и сарадња геолошких завода у геолошким истраживањима је била прва прилика
после 25 година (после 12. геолошког конгреса у Охриду 1990. године) да се нађу заједно директори/овлашћени
представници свих геолошких завода са простора бивше Југославије: Србије (проф. др Д. Рабреновић), Хрватске
(проф. др Ј. Халамић), Словеније (др М. Бавец) Македоније (мр Н. Столић), Црне Горе (Драган Радојевић, дипл. инж.)
и БиХ – Федерације БиХ (проф. др Х. Хрватовић) и Републике Српске (Д. Митровић, дипл. инж.). У својим излагањима
приказали су развојни пут својих завода од 1990. год. до сада, проблематику основних геолошких истраживања у
својим државама - тренутно стање и дугорочне програме, систем финансирања и сарадњу са другим заводима у
региону и на ширем међународном плану. Општи став је био да би јача сарадња између завода у региону била
корисна за све.

Г. Драган Митровић, директор Геолошког завода Републике
Српске — уводно излагање.

Радно председништво (с десна на лево): проф. А. Грубић,
проф. А. Дангић, проф. Д. Рабреновић, проф. Ј. Халамић

У другом делу Скупа, у оквиру промоције научностручног часописа Геолошки гласник 34- Нова серија 2
(уредници А. Дангић и Д. Митровић, 314 стр., Зворник
2013) уредник А. Дангић је изнео да часопис садржи 15
радова, и то 9 научних и 6 стручних. Сви радови су
прошли кроз компетентне анонимне рецензије. После
кратког приказа проблематике радова и њиховог значаја
следио је закључак да је часопис један од
најквалитетнијих ове врсте у региону.
У трећем делу Скупа саопштени су одабрани радови
публиковани у часопису Геолошки гласник 34- Нова
серија 2.
Убрзо по завршетку Скупа организатор скупа је
упутио заводима учесницима Скупа иницијативу за
оснивање регионалне асоцијације геолошких завода.

Учесници научно-стручног скупа.
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НОВОСТИ ИЗ СИТС-а
•

Европска инжењерска картица

Европска федерација националних инжењерских асоцијација (FEANI) издаје инжењерску картицу и eur ing
титулу преко својих чланица-националних асоцијација.
Инжењерска картица (engineering card) је професионална картица, издаје се у складу са прописаним
процедурама FEANI-а, на енглеском језику и важи 10 година.
Инжењерска картица (ИК) омогућава добијање
информација о имаоцу картице, његовим формалним
квалификацијама, усавршавањима и радном искуству, преко
Извода из Националног регистра инжењера.
У Србији су у току припреме за издавање ИК, а издаје је
Комисија за Национални регистар коју је формирао Савез
инжењера и техничара Србије, као национални партнер
FEANI-а. (Више на сајту www.sits.rs)

ИЗ ИСТОРИЈЕ ГЕОЛОГИЈЕ РЕГИОНА:
ПРВА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА КЛИЗИШТА У БиХ
Прва два геолошка истраживања клизишта у Босни и Херцеговини, оба веома интересантна, изведена су у
првим деценијама 20. века, 1907. и 1926. год. Прво је извео Фридрих Кацер (Fridrich Katzer), тада државни геолог,
касније оснивач и директор Геолошког завода у Сарајеву (1912-1925), али резултате није публиковао. Друго је извео
геолог Геолошког завода у Сарајеву М. Милојковић и резултате је публиковао следеће године (Геол. ан. Балк. пол.,
1927) и то је први публиковани геолошки рад о клизиштима у БиХ.
Ф. Кацер је 8. јуна 1907. год. истраживао клизиште које је 7. маја те године уништило село Мустајбашић код
Завидовића (лева страна долине р. Криваје, ФБиХ). Резултате истраживања из његовог теренског дневника (ФСД
Републичког геолошког завода РС, Зворник) приказали су делимично Рамовић (1975) и комплетно Митровић &
Дангић (2013, Геол. гласник 34-Нова серија 2). Кацерови записи (на 8 стр.) садрже податке геолошког картирања,
опис клизишта и штета, сведочења сељана, мишљење о узроку настанка клизишта и препоруку за локацију новог
села. Период од 15 дана пре катастрофе био је потпуно сув, без кише. Недељу дана пре катастрофе у тлу изнад
села настала је пукотина, као ножем направљена, и почела да се шири. Киша је почела да пада 7. маја у ноћи и није
престајала три ноћи и три дана. У вечерњим сатима јака бука ломљаве стена изнад села, њихово котрљање и удари
у ограде око кућа уплашили су људе и они су избегли на једну пољану где су провели ноћ. Ујутру су видели у шуми
кестенова изнад села велика стабла изваљена и затрпана земљом а у селу ишчупано преко 600 стабала шљива и
уништене куће (потуно 8, делимично 20). Ујутру у 7:45 део терена за мање од 15 минута је клизнуо до корита Криваје
створивши брану и акумулацију и прекид железничког саобраћаја. Током другог и трећег дана кише није било
клижења. Кацер је утврдио да подручје клизишта изграђују лапоровити кречњак и туфитским шкриљци и лапори који
се сушењем листасто распадају и који су измешани са продуктима распадања дали клизну површину за формирање
клизишта. (Кацерови туфитски шкриљци су заправо глинци офиолитског меланжа).
М. Милојковић је у марту 1926. год., истраживао велико клизиште у селу Клашник, на десној страни долине
Дрине, СИ од Вишеграда (Република Српска). Поток Клашник извире испод брда Рогопек, дужине је 3,5 km, у
његовом горњем сливу је село Клашник а у доњем, око 0,5 km пре уливања у Дрину, село Ђуревић. Још 18 година
пре настанка клизишта почели су пуцање и одрони земљишта и стварање увала. У јануару 1925. год. почело је
одроњавње земљиште у подножју брда Рогопек и велике масе земље полако су са обе стране потока пузиле ка
Дрини, а затим све мирује. У јануару 1926. год. интензивно се покренуло цело земљиште од с. Клашника до
с.Ђуревића, читави шумарци су клизили скоро 1 km низводно, покренута маса је уништавала и односила све
воденице и куће на свом путу а зауставила код с. Ђуревића. Корито потока било је потпуно затрпано, настало је
огромно клизиште, развучено низ падину 2,5 km, ширине 200-500 m. Милојковић каже да је клизиште настало услед
сложене геолошке грађе терена и дејства површинских и подземних вода. Брдо Рогопек изграђују рудистни кредни
кречњаци а испод њих су туфитни пешчари (по Кацеру, а заправо глинци и пешчари офиолитског меланжа) и
лапоровити шкриљци, у којима се налази поток и у којима је формирано клизиште. Код с. Ђуревића на десној страни
потока избија серпентинит “који је као нека брана зауставио чело покренуте масе и бар до сада онемогућио јој
приступ Дрини”. Милојковић закључује да је “немогуће предузимање радова за спречавање клижења и одроњавања
земљишта јер се радови не могу извршити у чврстој подлози” и да ће се земљиште уравнотежити када покренута
земља стигне до нивоа Дрине. Клизиште је и сада слично опису из 1926. године (Митровић & Дангић, 2013).
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Геологија и животна средина:

Катастрофа Варгас (поплаве и клизишта), Венецуела 1999. год.
Средином децембра 1999. године део државе Варгас у Венецуели погодиле су катастрофалне поплаве и
клизишта изазвавши огромне људске жртве и материјалне штете. Овај катастрофални догађај је познати као Варгас
трагедија. Варгас је једна од 23 државе које административно чине Венецуелу. Налази у карипском приобаљу,
површине је око 1.500 km2 (0,16 % Венецуеле) и има 330.000 становника (1,29 % Венецуеле). У њој се налазе највећа
морска лука и највећи аеродром Венецуеле. Подручје погођено трагедијом обухвата приобалски појас и стрмо залеђе
који чине падине планине Сијера де Авила (врх 2.700 m, на 6-10 km од обале). У његовој геолошкој грађи углавном су
заступљене метаморфне формације - од обале до око километар на копну су мезозојски шкриљци, са глиновитим
земљишним покривачем, дебљине до 3 m, а даље на копну, на стрмим падинама планине Сијера де Авила,
палеозојске и прекамбријске формације гнајсева, са још тањим земљиштем због стрмог терена и јаче ерозије.
Кишна сезона у региону траје од маја до октобра. Међутим, неуобичајено 2-3. децембра 1999. године на подручју
погођеном трагедијом пало је 200 mm кише а затим 14-16. децембра чак 9.100 mm кише. Количина падавина 14-16.
децембра је била једнака целокупној једногодишњој количини падавина у региону а превазилазила је количину
вероватне максималне падавине у 1.000 година. Више кише је пало на падинама планине Сијера де Авила него у
обалском подручју. Слични катастрофални догађаји, али мањег интезитета, дешавали су се неколико пута током
последњих 200 година: 1798; 1914; 1938; 1944; 1948; 1951. године. Фолијација метаморфита, стрме падине терена и
обилне кише и бујични токови потпомажу настанак бројних клизишта и одрона стена као и формирање дебелих
алувијалних наноса у и испод уских речних долина (алувијалне лепезе), на којима су подигнута бројна насеља.
Велике количине кише већ 2-3. а нарочито 14-15. децембра 1999. год. покренуле су на хиљаде клизишта и
одрона на стрмим планинским падинама, велике масе блокова и одломака стена и земљишта доспевале су у стрме и
уске речне токове (сл. 1). Први талас поплава био је 15. децембра у 20h (локално време) а последњи 16. око 9h.

Сл. 1. Лево: Преисторијски бујични нанос, са великим блоковима гнајса, обала једног водотока. Десно: Велики блок гнајса
(11х5х3,5 m) у централном делу бујичног водотока. (Wieczorek et al, 2001, USGS Op. File Rep.)

Поплавни таласи, носећи огромне количине блокова
и комада стена и муљ рушили су све пред собом,
разарајући старије алувијалне лепезе и стварајући нове
Читава насеља су збрисана или затрпана муљем и
алувијалним наносом (сл.2).
Више од 8.000 кућа је разорено, расељено је 75.000
људи, хиљаде су изгубиле живот. Клизишта, бујични
токови и алувијални наноси оштетили су више од 60 km
морске обалске зоне. Број људских жртава није тачно
утврђен (многа дивља насеља и фавеле без евиденције
становника просто су збрисани), а процењено је да је у
опсегу 10.000-30.000 . Од тога је нађено само 1.000 тела,
остала су или однета бујицама у море или су затрпана
клизиштима и алувијалним наносима. Материјална
штета је процењена на 1,79 милијарди долара.

Сл. 2. Разорен град Кармен де Уриа.
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Meга палеопоплаве и гигантска клизиште:
пустиња Атакама, Чиле
Дуж океанске обале Чилеа и Перуа налазе се бројна гигантска копнена клизишта настала у млађем неогену.
Већина њих се завршава директно у Пацифичком океану и вероватно су проузроковала јаке цунамије који су
погађали чилеанску и перуанску обалу. Распрострањеност и величина ових гигантских клизишта указују да су она
били главни агенс снижавања рељефа и да су вероватно била изазвана веома снажним земљотресима.
А. Е. Мадер (A. E. Mather) са Универзитета Плимут је са сарадницима истраживала последњих година
геоморфолошке и геолошке индикације великих палеопоплава и гигантских клизишта у северном Чилеу и посебно у
пустињи Атакама (Mather 2005; Mather & Hartley, 2005; Mather et al., 2014).
Пустиња Атакама у северном делу Чилеа је једна од најстаријих и најсувљих пустиња на свету. Захваљујући
томе што се одликује веома сувом климом сачуване су неке од најстаријих геоморфолошких облика са
препознатљивим детаљима. Е. Мадер и коаутори су истраживали и екстремне поплаве које могу да се реконструишу
према геолошким и геоморфолошким карактеристикама плиоценских и квартарних седимената. Утврдили су да у
срединама просторно ограниченог транспорта токови варирају од хиперконцентрованих до бимодалних, способних да
носе екстремно крупне класте („ератичне блокове“) до великих растојања (>20 km) на малим нагибима (<4о). У
подручјима типа канала токови се одликују екстремно великим изливима воде и седимената слично „изливним
поплавама“ у глацијалним теренима.
Палеопоплавни догађаји проучени у плиоценскорецентним седиментима Атакаме рефлектују јасно (1)
величину и рељеф сливног подручја, и (2) геологију и
геоморфологију сливног подручја. У централној
депресији Атакаме нађени су велики “ератични”
блокови стена, у виду “токова” (сл. 1), који су
несумњиво транспортовани са планинских падина
екстремним палеопоплавама (мега поплавама)

Сл. 1. «Токови ератичних блокова» у централној депресији
Атакаме (А. Е. Мather, 2005).

У највећим сливовима у суседству Централне
депресије Атакаме нађени су докази о екстремним
поплавама (мега поплавама) које могу да буду резултат
поплава изливања језера насталих дејством клизишта.
Главни транспорт маса давала је комбинација мегапоплава и гигантских клизишта. Такво палео клизиште
је индиковано у Обалским Кордиљерима (сл. 2).

Сл. 2. Гигантско палеоклизиште “Ел Магњифико” у Обалским Кордиљерима. Дужина клизишта је око 5 km.
(Google Earth, из: А. Е. Матхер).
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