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Србију и земље у региону — БиХ и Хрватску, погодио је претходних дана снажан
циклон Тамара изазвавши катастрофалне поплаве и велике и бројне
нестабилности тла, проузокујући људске жртве и огромне штете и проблеме у
животној средини. У Србији је великим ангажовањем Владе, локалних органа и целог
друштва спречено да штете буду још веће. Велики део ових штета изазвале су појаве
геолошких стихија, односно активирања клизишта, одрона и других
нестабилности тла.
Инжењери геологије су од самог почетка појаве ових геолошких стихија пружали
стручну помоћ реупбличким, градским и локалним кризним штабовима и у изјавама за
телевизију, радио и штампане медије објашњавали ове појаве широј јавности. У
периоду санирања штета који је пред нама, значајну улогу треба да има геолошка
струка. Ово је и прилика да поново сагледамо могуће доприносе геолошке струке у
санацији насталих штета и превенцији геолошких стихија као и о стаусном
положају геологије код нас и да са свим тим упознамо и друге струке, законодавце
и ширу јавност и обезбедимо њихову неопходну сарадњу и подршку.
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (ДГЕИТС) са својим чланством
је спремно да настави своје веома активно ангажовање на унапређењу статуса
геолошке струке код нас, кроз унапређење законске регулативе, сарадњу са другим
струкама и органима државне и локалне управе.
Циљ публиковања овог, првог броја, посебних издања Билтена ДГЕИТС-а је да са
овом проблематиком упознамо не само чланове и пријатеље ДГЕИТС-а већ и
законодавце и ширу јавност, као и да широј јавности приближимо и објаснимо
неке појмове и процесе везане за геолошке стихије и њихове последице.
Проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж.

ГЕОЛОШКЕ СТИХИЈЕ И ШТЕТЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ:
ШТА ПОСЛЕ ЦИКЛОНА ТАМАРА
Животну средину чине гранични делови спољних геосфера (сфера Земље): литосфере, хидросфере, атмосфере и
биосфере. У интеракцији ових геосфера, под дејством геолошких и геохемијских процеса одвија се непрекидно циклично
кретање материје и хемијских елемената у природи и формирање различитих услова животне средине. Површински део
литосфере је тло на коме живе људи а садржи и лежишта минералних сировина и подземних вода. И тло као средина за
градњу објеката и привредне активности и лежишта минералних сировина и подземних вода су важни природни
односно геолошки ресурси. Све ове ресурсе истражују стручњаци геолошке струке, стручних профила за: минералогију
и кристалографију; петрологију и геохемију; регионалну геологију; палеонтологију; економску геологију;
хидрогеологију; геотехнику (инжењерску геологију); геофизику. Интерес државе односно друштвене зајединице је да се
природни ресурси користе рационално и безбедно укључујући и геолошке ресурсе. За коришћење геолошких ресурса
неопходно је да се изводе одговарајућа геолошка истраживања и остварује добра сарадња геолога са стручњацима у
областима просторног планирања, урбанизма, грађевинарства, водопривреде, рударства и других струка.
Површински делови литосфере су изложени геолошким процесима који су у у односу на људски животни век углавном
спори. Међутим, код појава геолошких стихија, изазваних екстремним количинама падавина, поплава,
земљотресима и сл. или неким антропогеним утицајима (велики ископи земље, неодговарајућа изградња објеката и
сл.) неповољни геолошки процесе се убрзавају и могу да изазову велике опасности и штете у животној средини.
Непознавање или неуважавање ових геолошких феномена, односно знања геолошке струке, при изградњи објеката и
насеља може да доведе до појава геолошких стихија и великих штета и угрожавања људских живота, нарочито у
случајевима екстремних падавина и поплава, као у случају циклона Тамара.
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Појаве геолошких стихија изазваних екстремним падавинама се код нас, по правилу, обнављају периодично,
у интервалу од око 10 година (1941-42; 1951; 1963 ...). Нарочито је била карактеристична 2006. година када су
клизишта захватила практично цело брдско-планинско подручје Србије, наносећи велике штете и битно ометајући
функционисање различитих привредних активности. Тада је била фокусирана пажња целе јавности на ове појаве.
Међутим, када се активност клизишта смањила, као и у бројним другим случајевима, све се брзо заборавило.
Најновије геолошке стихије су потврдиле досадашња искуства. Бројни инжењери геологије, самостално или преко
организација, од самог почетка настанка актуелних геолошких стихија пружали су стручну помоћ реупбличким,
градским и локалним кризним штабовима и давали изјаве телевизији, радију и штампаним медијима. Мада је данас
пажња фокусирана на збрињавање људи и санација погођених подручја, ипак се може поставити основно питање:
1. Да ли се могу и оваке катаклизмичке ситуације организованије и планомерније дочекати?
2. Да ли стручњаци геолози могу томе дати значајнији допринос? Да ли .... ?
Постоје бројна питања на која није једноставно одговорити, али се организованим приступом мора једно по једно
решавати. Сасвим децидиран одговор на горе постављена питања је велико ДА, али се морају испунити одређене
претпоставке. Међу најважнијим су организациони положај геологије у држави и законска регулатива.
Организациони статус геологије у државној управи, односно на нивоу Владе и министрстава, треба трајније и
потпуније да се регулише. Наиме чињеница је да је последњих година са изборима нових влада Србије мењан
значајно и организацини статус геологије. Тако је, на пример, за геологију у недавној прошлости било надлежно
Министраство рударства и енергетике. Затим, у периоду 2002-2011. год. за део геологије било су надлежни и:
Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине (2002-2004); Министарство науке и
заштите животне средине (2004-2007); Министарство заштите животне средине (2007-2008); Министарство
животне средине и просторног планирања (2008-2012). Од 2012. године за геологију је поново надлежно једно
министарство: у периоду 2012-2014. год. Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања а у
садашњој Влади Министарство рударства и енергетике.
Ове промене организационог статуса геологије донеле су, у периоду 2008-2011. год., и урушавање законске
регулативе која се односи на геологију и геолошка истраживања. Деценијама пре тог периода постојали су
посебни закони за геологију и за рударство. Међутим, тадашње Министарство животне средине и просторног
планирања је на брзину и нетранспарентно укинуло Закон о геолошким истраживањима и неприродно га припојило
Закону о рударству направивши предлог хибридног Закона о рударству и геолошким истраживањима, са много
мањкавости. Геолошка стручна јавност је преко струковне организације и најважнијих радних (државних и
приватних) и образовних организација, аргументовано била против таквог решења, али је то игнорисано и
прогуран је такав хибридни и накарадни закон кроз Народну скупштину где је и усвојен крајем 2011. године. Како такав
закон није примењив, по образовању нове Владе 2012. године новоформирано Министарство природних ресурса,
рударства и просторног планирања уочило је непримењивост тог закона и приступило изради предлога новог
закона под називом Закон о геолошким истраживањима и рударсту. На срећу, због нових избора, овај предлог није
ушао у скупштинску процедуру. Сматрамо да су се сада стекли услови за корениту измену и израду новог
законског предлога Закона о геологији, онако како је то решено у многим развијеним земљама. Наиме, геолошка
истраживања значанја су не само за рударство већ и за многе друге привредне делатности. На то указује и чињеница
да се на Универзитету у Београду образују следећи профили геолога, за: 1) минералогију и кристалографију; 2)
петрологију и геохемију; 3) регионалну геологију; 4) палеонтологију; 5) економску геологију; 6) хидрогеологију; 7)
геотехнику (инжењерску геологију); 8) геофизику.
Услед нерегулисаног статуса геологије у бројним изменама Закона о планирању и изградњи изгубила се
геологија и просторни и урбанистички планови су рађено без икаквог уважавања инжењерскогеолошких подлога
(услова). Стога су многа насеља или њихови делови изграђени на неусловним подручјима (клизишта, високи
нивои подземних вода, лежишта минералних сировина, висока сеизмичност и др.). Последњи догађаји као и последњи
јак земљотрес (Краљево 2010. год.) нажалост су ове констатације сасвим убедљиво потврдили. Повољна је околност
што је, после низа година оклевања, формиран Геолошки завод Србије као државна (буџетска) организација тако да ће
нека од питања важних за геологију моћи бити боље решена.
Сматрамо да је неопходно и да се назив постојећег Министарства рударства и енергетике као ресорног и за
геологију допуни тако да гласи Министраство за геологију, рударство и енергетику. Овакав редослед речи у
називу био би логичан, с обзиром да геолошка истраживања претходе рударској експлоатацији и енергетици
(истраживања угља, нафте и гаса, израда инжењерскогеолошких подлога за пројектовање и изградњу брана,
акумулација термоелектрана и сл.). Ово би подразумевало и да у оквиру Министарства постоје и посебна
јединица—сектор за геологију и државни секретар за геологију.
Проф. др АДАМ ДАНГИЋ, дипл. инж.
председник КОМИТЕТА ЗА ГЕОЛОГИЈУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Проф. др ДУШКО СУНАРИЋ, дипл. инж.
председник КОМИТЕТА ЗА ИНЖЕЊЕРСКУ
ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОТЕХНИКУ
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ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ ФЕНОМЕНИ: ГРАВИТАЦИОНЕ ПОЈАВЕ НА ПАДИНАМА
Велики део материјалних штета настао под утицајем циклона Тамара везан је за појаве настабилности тла које
су довеле до уништења, оштећења или онемогућавања коришћења стамбених, привредних и инфраструктурних
објеката, како нелагално тако и легално изграђених. Као што је опште познато, готово сваког пролећа, после
топљења снежног покривача, или током јесени, када су обилне кише, у Србији се активирају бројна клизишта,
одрони и сл. појаве, које сврставамо у геолошке стихије.
Не само у лаичкој већ и у стручној јавности под клизиштима се често подразумевају све врсте померања стенског
материјала низ падине. У инжењерској геологији односно геодинамици се, како по препорукама Међународне
асоцијације за инжењерску геологију (IAEG), тако и код нас (М. Јањић и др.) разликују следеће врсте гравитационих
појава на падинама: клизишта, одрони, пузишта и тецишта.
(1) Клизишта под којим се подразумева померање маса по јасно израженој површни смицања - клизној површини.
При томе маса која се креће претставља тело
клизишта, које се може кретати као целина или је
издељено
секундарним
пукотинама
(сл.1).
Хипсометријски највиша пукотина представља чеони
ожиљак, а најнижи део тела представља ножицу
клизишта.
Сл. 1. Схематски приказ клизишта у плану и пресеку са
основним елементима: АБ- ожиљак: В - депресија; Гсекундарни ожиљак; Д-трбух клизишта Ђ- ножица клзишта;
Е- подлога клизишта; 1-1'дужина; 2-2' ширина; 3-3'дубина
клизишта; 4- граница клизишта и 5. клизна површина (М .
Јањић 1979.)

(2) Одрони. Одроњавање је савремени геодинамички процес који се одвија на стрмим падинама, углавном
изграђеним од чврстих стенских маса. Само одроњавање се одвија изненадно, траје веома кратко и при томе
се слободним падом блокови стена из вршних делова падине стропоштавају у ножичне делове, најчешће корита
река, језера и мора формирајући одроне. Један такав који се десио 1974. године приказан је схематски на сл.2.

Сл. 2. Схематски приказ одрона Јоц - код Голупца (Д. Сунарић): 1. профил падине (мајдана) пре одроњавања из 1974. год.;
2. профил падине после одроњавања; 3. тело одрона - блокови и дробина кречњака и 4. испуцали и скаршћени, банковити
до масивни мезозојски кречњаци. Фотогафије: Ниша одрона и тело (остаци 2010.)

(3) Пузишта. Пузишта се одвијају углавном на
падинама благог нагиба, а померања се одвијају континуално али споро и без промене оптерећења.
Померања у масиву који је нестабилан су континуална
али спора (реда величине 1cm/год). Ожиљци и пукотине
на површини нису изражене.

Сл. 3. Падина благог нагиба услед пужења је условно стабилна
и ''чека градитеље да би се активирала клизишта''.
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(4) Тецишта. Тецишта представљају широку лепезу брзих покрете на падинама: између класичних клизишта и бујица.
Брзина померање тела тецишта зависи од степена
водозасићења. Тело је увек знатно већег водозасићења од
класичног клижења, а мањег од бујица. Елементи тецишта
су: зона извора материјала, корито (канал) транспорта
и палзина (тело - језик).
Сл.4. Тециште на левој долинској страни Велике реке (Љубовија Мали Зворник): падина је изграђена од палеозојских шриљаца, са
дебелом кором површинског распадања, која је делувијално-пролувијалним процесима депонована на падини. Услед интензивних падавина ти депозити су претворени у камено-блатну масу (на слици
се препознаје по окер боји) која је за 15 минута просто потекла и
депонована је на алувијалној равни, однела је притом и асфалтни
пут, запунила је и померила речно корито ка десној обали. Формирала је ново корито у малињацима. (Мај 2014). (Фото: Д. Сунарић).

Сл. 5. Клизиште на десној обали реке Дрине, које је делимично
прешло у тециште, чије је тело запунило део речног корита код
старог моста у Малом Зворнику. (Мај 2014). (Фото: Д. Сунарић).

ГЕОЛОШКЕ СТИХИЈЕ ПРИКАЗАНЕ У БИЛТЕНИМА ДГЕИТС-а
Д. Сунарић

ПРИМЕР ИЗ САД (БИЛТЕН ДГЕИТС-а бр. 13, март 2014.)
У суботу 22. марта 2014. године око 11 сати по ПДТ (пацифичко дневно време) настало је велико клизиште у СИ
делу државе Вашингтон у САД, у планинском округу Снохомиш (Snohomish), изазвано јаким кишама које су данима
падале и заситиле земљиште водом. Клизиште се сручило на регионални пут по речима очевидаца за 3 секунда, и
одсекло градић Дарингтон, са 1350 становника, удаљен од Сиетла око 121 km. Нарочито је страдало мало сеоско
насеље Осо, са око 180 становника, удаљено 24 km од Дарингтона. Материјал клизишта је прекрио око 30 кућа и око
1,3 km државног пута 530 и један број возила на путу, а делимично је блокирао и Стилегамиш реку, стварајући
природну брану и акумулацију изнад бране као и опасност од поплаве низводних подручја уколико брана пукне.
До 30. марта утврђено је да су у клизишту 24 особе изгубиле живот (18 идентификовано), а неколико десетина се
и даље води као нестало. По броју жртава ово је најсмртоносније клизиште у историји САД. Процењена
материјална штета је око 10 милиона долара (7 милиона објекти, 3 милиона ствари у објектима).

Лево: авионски снимак подручја клизишта. Десно: прелиминарна карта подручја клизишта - црвена линија је горња граница
материјала покренутог клизиштем; зелена површина је подручје депоновања клизнутог материјала (USGS).

А. Дангић

