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1.

INTRODUCERE

1.1.

OBSERVAȚII GENERALE INTRODUCTIVE

Proiectul ˝Crearea de hărți de hazard și a riscului de inundații˝ pentru regiunea Banatului în Serbia este pusă în
aplicare în Programul de cooperare transfrontalieră între România și Serbia, pentru perioada 2007-2013. (CrossBorder Programme between Romania and Serbia for the period 2007-2013). Acest program pune bazele pentru utilizarea
fondurilor UE în contextul componentei transfrontaliere a Regulamentului IPA, pentru a sprijini cooperarea transfrontalieră
la granița dintre România și Serbia. Strategia IPA CBC România-Serbia își propune să realizeze o dezvoltare socioeconomică mai echilibrată și durabilă a zonei de frontieră română-sârbă. Depășirea problema frontierelor ca o "divizare" și
promovarea unei cooperări mai strânse și de contact între regiuni și comunitățile de pe ambele părți ale frontierei sunt una
dintre principalele obiective ale programului, în timp ce obiectivul practic principal al îmbunătățirii calității vieții
comunităților din zona de frontieră.
Bazându-se pe DIRECTIVA 2007/60 / CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene începând cu 23
octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (denumită în continuare EFD 2007/60 / CE)
obiectivul principal al proiectului este acela de a spori siguranța în ceea ce privește riscul de inundații pentru locuitorii din
Banat, în zona de-a lungul frontierei România-Serbia. Pentru a atinge obiectivul principal al proiectului în cadrul regiunii
determinate (în Serbia și Banat Timiș în România), și în conformitate cu EFD 2007/60 / CE, este împărțit în 4 faze:


Evaluarea preliminară a riscului de inundații (PPRP- "Evaluarea preliminară a riscului de inundații" -PFRA) - în
conformitate cu Directiva EFD 2007/60 / CE, articolul 4 și 5;..



Identificarea floodplain semnificative (ZPP) sau zona de risc semnificativ de inundații potențiale (zone cu
potențial de inundații semnificativ de risc-APSFR) - în conformitate cu Directiva EFD 2007/60 / CE, articolul 5 (1
și 2). În domeniul de aplicare al acestei faze de sarcini și este definită ca “Indicative Flood Risk Area maps”



Harte de pericol și a riscului de inundații ("Hărțile de inundații pericol și risc" -FHRM)) - în conformitate cu
Directiva EFD 2007/60 / CE, articolul 6;.



Planul de gestionare a riscului de inundații ("Planul de management al riscului de inundații" -RMP) - în
conformitate cu Directiva EFD 2007/60 / CE, articolul 7;..

Prevederile FD 2007/60 / CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații în Republica Serbia, incluse în Legea
Apelor a trecut în mai 2010. Legislația românească include, de asemenea, prevederile FD 2007/60 / CE, astfel încât
relevante documente pe teritoriul România a făcut în conformitate cu aceste dispoziții.
Directiva EFD 2007/60 / CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (European FloodsDirective,EFD) a
intrat în vigoare la data de 26 noiembrie 2007. ODirectivă pentru țările membre ale UE să evalueze care sunt fluxuri de
râu și de coastă cu risc de inundații, pentru a mapa gradul de inundare, bunuri materiale și persoanele care se află în
zonele cu risc ridicat, să ia măsuri adecvate și coordonate pentru a reduce acest risc de inundații. Această directivă se
consolidează, de asemenea, dreptul de acces public la informații cu privire la riscurile de inundații și măsurile
corespunzătoare și drepturile publicului de a influența procesele de planificare a guvernului, în conformitate cu concluziile
riscului de inundații. Statele membre ale UE sunt obligate să armonizeze practicile lor în gestionarea riscului de inundații,
cu toate celelalte state cu care împart zonele internaționale de captare a raului, inclusiv statele care nu sunt membre ale
UE, precum și în solidaritate nu întreprinde măsuri care ar putea crește riscul de inundații în țările vecine. În comparație
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cu Directiva EFD 2007/60 / CE, statele membre trebuie să ia în dezvoltarea economică durabilă pe termen lung cont,
inclusiv schimbările climatice și practicile de utilizare durabilă a terenurilor.
În conformitate cu EFD 2007/60 / CE, statele membre, pentru fiecare bazin hidrografic sau unitate de gestionare
menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) din directivă sau partea districtului hidrografic internațional care se află pe
teritoriul său, se angajează dezvoltarea evaluarea preliminară a riscului de inundații ( PFRA), în conformitate cu alineatul
2 al articolului 4 din directivă.
După cum sa menționat deja, primul pas în evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, dezvoltarea a riscului de
inundații preliminar de evaluare-PPRP (denumirea în continuare PFRA-Preliminary Flood Risk Assessment- în limba
engleză sau Evaluarea preliminara a riscului la inundaţii-EPRI în limba română), precum și definirea zonelor semnificative
inundabile (PAC), sau zona de risc de inundații indicativ (zona de risc potențial semnificativ de inundații-“Indicative Flood
Risk Area Maps”-IFRA), care face obiectul primei și a doua parte a proiectului.

1.2.

EVALUAREA PRELIMINARĂ A RISCULUI DE INUNDAȚII -PFRA


În conformitate cu Directiva EFD 2007/60 / CE, pe baza informațiilor disponibile și ușor accesibile, cum ar fi date
și studii de dezvoltare pe termen lung, impactul schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor, precum și alte
surse pentru a furniza o estimare a riscului potențial de inundații, este necesar o evaluare preliminară a riscului
de inundații-PPRP (PFRA). PFRA ar trebui să includă următoarele:



Adunarea, controla, eventuale corecturi, sistematizare și selecție reprezentativă a datelor înregistrate disponibile
privind inundațiile din trecut și de a introduce date în baza de date corespunzătoare;
 Efectuarea unei analize pentru a determina care zone pot fi expuse riscului de inundații în viitor;
 Efecte adverse potențiale și a consecințelor inundațiilor viitoare pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul
cultural și activitatea economică;
 Analiza eficienței sistemelor și a instalațiilor de protecție împotriva inundațiilor, starea obiectelor de infrastructură,
poziția zonelor populate, zone, așezări, dezvoltarea activității economice și evaluarea pe termen lung a
impactului potențial al schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor existente;
 Realizarea de hărți indicative / hărți (IFRA), sau zone de risc potențial semnificativ de inundații, care prezintă
toate datele relevante disponibile (topografie, bazinele hidrografice de frontieră, poziția cursurilor de apă și
caracteristicile lor generale hidrologice și geo-morfologice și de utilizare a terenului), care identifică în mod clar
zonele cu semnificative risc potențial de inundații;
Consultarea cu autoritățile locale și alte instituții guvernamentale și agenții (MMP / ANAR / inHg, etc, pe partea
română și Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului, Public Companii: Apele Serbiei, Apele Belgrad, Voivodina
Apele, Ministerul Industriei Interne pentru Situații de Urgență, administrații locale, instituții și institute științifice, partea
sârbă).
În cazul districtelor hidrografice internaționale sau unitățile de gestionare menționate EFD 2007/60 / CE, articolul 3
alineatul (2) litera (b), care este partajată cu alte state membre, statele membre se asigură că schimbul de informații
relevante are loc între autoritățile competente.
Această evaluare ar trebui să ia în considerare toate tipurile de inundații, cum ar fi cele care pot proveni din râuri, marea
și estuarul, ploile abundente sau a apelor subterane, precum și afectarea structurilor de protecție împotriva inundațiilor,
inclusiv baraje (zona de inundații neprotejate și cu echipaj uman zona de inundații). De asemenea, este necesar să se ia
în considerare cine și ce impactul inundațiilor poate avea asupra oamenilor, proprietate, afaceri, mediul și patrimoniul
cultural.
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Raportul risc preliminar de inundații de evaluare-PPRP (PFRA) în perioada anterioară a fost făcută pentru întregul teritoriu
al Republicii Serbia, pe de o parte, și pe teritoriul Republicii România, pe de altă parte, pe baza informațiilor disponibile pe
care pot fi zone indentifikikovati în cazul în care acestea pot apărea riscuri semnificative asociate cu inundații.
Regiunea transfrontalieră a Banatului, între România și Serbia, în cazul în care se estimează că există un risc semnificativ
de inundații, este o zonă pe care să execute proiectul de mai jos evaluare detaliată a măsurii și gradul de risc de inundații,
și să definească, acolo unde este posibil, măsuri pentru a gestiona și reducerea riscului de inundații.
EFD 2007/60 / CE, precum și legile sârbe (a se vedea secțiunea 1.3.), Ne dă o definiție precisă a riscului "semnificative"
de inundații. definiție foarte prescriptiv nu este adecvat din cauza naturii preliminare a PFRA, dar principiile de bază sunt
stabilite în EFD 2007/60 / CE, articolul 6 ar trebui, cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că, în timp ce inundațiile
o casă să fie traumatizante pentru proprietar sau chiriaș al casei , ar trebui să ia în considerare PFRA ce nivel național
sau regional, este un risc semnificativ de inundații.
Bazat pe evaluarea preliminară a riscurilor de inundații, astfel cum se menționează în EFD 2007/60 / CE Articolul 4,
statele membre, pentru fiecare bazin hidrografic sau unitate de gestionare a EFD 2007/60 / CE, articolul 3 alineatul (2)
litera ( b), sau o parte a bazinului hidrografic internațional, care se află pe teritoriul său, identifică acele zone pentru care
se va concluziona că există riscuri potențiale semnificative de inundații sau ar putea considera că este probabil să apară
în viitor inundații -area un potențial risc semnificativ de inundații (Areas of Potential Significant Flood Risk-APSFR).
PFRA vor fi utilizate de către statele membre să se pregătească pentru pericolele folderul din zona identificate și riscurile
de inundații, precum și de a elabora planuri de gestionare a riscului de inundații, în conformitate cu dispozițiile relevante
ale EFD 2007/60 / CE. Toate dosarele din domeniul de aplicare al proiectului se va face în conformitate cu "Handbook on
good practices for flood mapping in Europe", EXCIMAP-European exchange circle on flood mapping, 2007.
Pentru a rezolva problema de gestionare a riscului de inundații în bazinul Dunării, în conformitate cu acordul bilateral, este
responsabil al Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), care a adoptat un program de acțiune
pentru dezvoltarea durabilă și prevenirea inundațiilor în bazinul reuniunii ministeriale ICPDR Dunării, a avut loc la 13 .
decembrie 2004. Cu privire la reuniunea ministerială ICPDR în 2010, a adoptat Declarația de la Dunăre, în care miniștrii
țărilor dunărene au reafirmat convingerea că prevenirea și protecția împotriva inundațiilor nu sunt sarcini pe termen scurt,
dar sarcina permanentă a cea mai mare prioritate și a promis să depună toate eforturile pentru a pune în aplicare a
Directivei UE privind inundațiile de-a lungul bazinului Dunării.

1.3.

LEGISLAȚIA ÎN REPUBLICA SERBIA

Directiva EFD 2007/60 / CE este stabilită în mod clar în Legea cu privire apelor Republicii Serbia, precum și articolul 47
din Legea apelor Republicii Serbia, reprezintă un set de obligații, în special pentru a pregăti evaluarea preliminară a
riscului de inundații (PFRA) pe teritoriul sârb. PFRA în Serbia a fost efectuată pe baza metodologiilor pentru efectuarea
evaluării preliminare a riscurilor de inundații (Monitorul Oficial al RS, nr. 1/12), care este eliberat ca de-act în 2011.
În general, gestionarea integrată a resurselor de apă în Republica Serbia este o sarcină complexă și dificilă, care include
un set de măsuri și activități care vizează menținerea și îmbunătățirea regimului de apă, furnizând cantitatea necesară de
apă a calității cerute pentru diferite scopuri, prevenirea poluării apei și protecția împotriva efectelor dăunătoare ale apei.
De gospodărire a apelor din Serbia se realizează prin elaborarea și punerea în aplicare a documentelor de planificare
cheie: Strategia de gospodărire a apelor în Republica Serbia (Strategia) și Planul de management al apei pentru Bazinul
Rîului Sava, planurile de gestionare a apei în zonele unde apa (plan de gospodărire a apelor), precum și planurile care
reglementează protecția împotriva efectelor dăunătoare ale apei, și : Planul de gestionare a riscului de inundații; planul
general și operațional pentru prevenirea inundațiilor; precum și planurile care reglementează protecția apelor (plan de
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protecție a poluării apei și a programului de monitorizare). De gospodărire a apelor se bazează pe principiile stabilite la
articolul 25 din Legea apelor, precum și conținutul acestor documente este definit la articolele 25 și 33 din Legea apelor.
Pe baza acestor obligații legale PFRA a fost pregătit pentru întregul teritoriu al Republicii Serbia, de către Ministerul
Agriculturii și Protecția Mediului-Direcția pentru apă, dar cu participarea activă a tuturor instituțiilor relevante, cum ar fi
întreprinderile publice în domeniul gestionării apelor, Institutul Hidrometeorologic din Serbia și institute științifice
(purtătoarea proiectului a fost Institutul Jaroslav cerni) și agențiile relevante. Procesul PFRA a început în 2009, odată cu
pregătirea unui chestionar privind inundațiile, care a avut loc după 1965. PFRA implică riscuri generate de inundații
fluviatile (râuri), precum și riscurile de inundații din apele interioare, ca urmare a ploilor excesive sau a apelor subterane
excesive. Datele cu privire la inundațiile recente au fost, de asemenea, colectate de la Unitatea de Protecție Civilă la nivel
municipal, care au fost afectate de inundații.
Au fost luate în considerare numai acele inundații care au cauzat daune în proporții mari (daune de peste 10% din venitul
total anual al municipiului) sau inundațiile care amenință mai mult de 100 de gospodării sau 300 de locuitori și / sau a
acoperit o suprafață de peste 50 km2 și / sau pe cele ale care au fost identificate pentru a avea značnajne cauzate și
consecințe sociale importante. Se presupune că pot exista reapariția unor astfel de inundații majore în trecut.
Zone potențial inundate sunt zone neprotejate și zone, care pot fi apărate în inundație în caz de deteriorare a instalațiilor
existente de protecție împotriva inundațiilor sau a barajului de mare, cu efecte negative asupra sănătății umane, mediului,
patrimoniul cultural și activitatea economică. Consecințele sunt estimate prin luarea în considerare a topografiei terenului,
kasrakteristike hidrologice cursurilor de apă / bazine, eficiența sistemului de protecție împotriva inundațiilor, poziția
zonelor populate și a zonelor de activitate economică, previziunile de dezvoltare pe termen lung, precum și posibilul
impact al schimbărilor climatice.
Pentru a crea PFRA Republica Serbia a folosit următoarele date digitale:







GIS harta scara 1: 300.000, care include: limitele administrative, de relief, hidrografie, patrimoniul cultural,
comunicare, stațiuni, centrale hidroelectrice, instalații industriale, modelul digital de teren;
Corine Land Cover 2000 ( EEP ) ;
Harta GIS zone inundabile indicative sau zone de risc potențial semnificativ de inundații, care conține zone
potențiale de inundații, care sunt rezultatul mai multor studii hidraulice și pentru analiza ulterioară a volumului
inundațiilor anterioare;
Harta de diguri și baraje;
Date de populație.

În timpul lucrărilor sa dovedit că principala problemă în a face PFRA Republica Serbia a fost o lipsă de date detaliate
digitale privind activitățile economice, surse potențiale de poluare, și a zonelor protejate.
Pentru a gestiona riscul de inundații în România este responsabil de Ministerul Mediului și Pădurilor (MMP), Administrația
"Apele Române" Național de Centrală și ("Apele Romane" -ANAR) 11 bazine administrative (inclusiv ABA Banat) și
Institutul Național de hidrologie și Gospodărire a apelor (inHg).
Pentru a gestiona riscul de inundații în Republica Serbia este Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului (MPŽS)
Companiile publice pentru apă (JP), locale și guvernul regional (LS), Ministerul Industriei Interne pentru Situații de
Urgență (MUPSVS), National Hidrometeorologic (RHMSS) și EPS HE Djerdap (EPSHEĐ) pentru fluxurile de sub influența
gârlă HE Djerdap.
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2.

ABORDARE GLOBALĂ ȘI METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA PDRA

Acest capitol se rezumă metodologia și criteriile utilizate pentru a identifica și evalua inundații care au avut loc în trecut și
consecințele negative ale acestora și că probabilitatea acestor inundații este încă relevantă. De asemenea, se ocupă cu
metodologia și criteriile utilizate pentru identificarea și evaluarea inundațiilor semnificative care au avut loc în trecut,
precum și evaluarea oricăror efecte negative semnificative care ar putea fi cauzate în cazul în care o astfel de inundații va
avea loc din nou în viitor, precum și metodologia și criteriile pentru a fi utilizate pentru a evalua și de a identifica potențiale
viitoare inundații majore și a potențialelor consecințe negative ale acestora.
Atunci când vorbim despre Republica Serbia dispoziții EFD 2007/60 / CE sunt incluse în Legea Apei a fost adoptată mai
2010. La articolul 47 din Legea privind Apa este, practic, stabilirea și obligația de pregătire pentru teritoriul sârb PFRA.
PFRA în Republica Serbia a fost efectuată pe baza proiectului de metodologie, care este eliberat ca de-lege-Ordonanței
în decembrie 2011. În conformitate cu acest act a fost efectuat lucrări la elaborarea PFRA pentru întregul teritoriu al
Republicii Serbia, așa cum se explică în secțiunea anterioară.
În conformitate cu articolul 47, alineatul 4 din Legea privind apele ("Monitorul Oficial al Republicii Serbia", nr 30/10),
Ministerul Agriculturii, Comerțului, Pădurilor și Gospodăririi Apelor, publicat în decembrie 2011, "Reguli privind stabilirea
metodologiei de pregătire a evaluării preliminare risc de inundații ". Inundații semnificative din trecut pentru a descrie
datele prezentate în anexa 1, care este tipărită, împreună cu prezenta ordonanță și să constituie o parte integrantă a unei
posibile viitoare inundații semnificative descrie detaliile prezentate în anexa 2, care se anexează la prezentul document și
sunt o parte integrantă.Zona de inundații semnificative descrie datele prezentate în anexa 3, care este, de asemenea,
imprimate cu acest set de reguli, ca parte integrantă a ei.
În timp ce lucrează la PFRA pentru Republica Serbia a făcut colectarea, păstrarea, prelucrarea, gestionarea, analiza și
prezentarea datelor disponibile pentru GIS în zone inundabile, care reprezintă o parte a Sistemului de informații privind
apa (VIS). Bazat pe zone determinate făcut PFRA semnificative de inundații pentru teritoriul Republicii Serbia.
Ceea ce face PFRA în România a început în 2009, prin elaborarea de noi planuri de protecție împotriva inundațiilor pentru
municipii, orașe, districte și bazinele hidrografice care conțin hărți GIS, scara 1: 25.000 și în cazul în care sunt expuse
volume de inundații istorice și potențiale daune pe baza unor evenimente din trecut (2000. 2001, 2004, 2005, 2006, 2008
și 2010). Aceste planuri sunt folosite ca informații din raportul de sinteză generat după fiecare inundare semnificativă,
date geografice (harta topografică, scara 1: 25.000 și 1: 100.000), Corine Land Cover, datele de la Institutul Național de
Statistică, etc bază IPPC. În martie 2010, noile planuri au fost aprobate de MEF.
Selecția de inundații semnificative în România a fost elaborat de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
a fost efectuată după cum urmează:
1. Inundații în mari bazine hidrografice / bazinelor de captare, folosind o combinație a următoarelor criterii:
 debitul maxim a înregistrat> Q10%
 debitul maxim a înregistrat> flux corespunzător nivelului de inundatie;
 ape mari înregistrate în stațiile hidrometrice în bazinele hidrografice> 500 km2;
 vape mari înregistrate în special în principalele fluxuri fluviale și pe afluenții importanți la numărul mare de
stații hidrometrice;
 Ape mari generate pe principalele afluenților;.
2. Inundații torențiale cu o frecvență de 1% în bazinul inferior, în cazul în care există date suficiente;
3. Apele mari cauzate de blocade naturale, încălzirea zăpezii, etc.;
4. Apele mari cauzate de blocarea artificială pe poduri sau demolarea barajelor și a digurilor;
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Pe de altă parte, criteriile de selecție a inundațiilor semnificative din Serbia sunt enumerate în secțiunea 1.3.
documentului.
Cu ajutorul unei combinații de criterii, în ceea ce privește poziția geografică a regiunii Banatului, care este împărțită între
România și Serbia, respectând în același timp faptul că toate râurile din acest domeniu își au originea în România,
estuarul din Serbia, precum și faptul că generarea de valuri de ape mari are loc în principal pe teritoriul României, mai
târziu în acest document a fost făcută o alegere pragmatică de inundații semnificative și, în consecință, alegerea
domeniului de risc potențial semnificativ de inundații, precum și selectarea zonelor semnificative de inundare (PAC),
precum și colectarea de date pentru a crea hărți de indicative / foldere (IFRA).
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3.
3.1.

PREZENTAREA GENERALĂ A REGIUNI BANATULUI
LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A BANATULUI

Programul RO-SR cooperare transfrontalieră (CBC) acoperă zone din trei județe din România (Timiș, Caraș-Severin și
Mehedinți) și șase districte din Serbia (Banatul de Nord, Banatul Central, Banatul de Sud, Branicevski, Borski,
Podunavski). Îndeaproape, în zona Banatului este împărțită între România și Serbia și este o regiune europeană, cu limite
naturale clare: munții Carpați și râul Mureș, râurileTisa și Dunăre. Regiunea se extinde de-a lungul malurilor râului Timiș,
Caraș, Bega, Nera, si Barzava, printre altele, ca parte din bazinul Dunării. Banatul este o parte din Câmpia Panonică și
administrativ împărțit între trei țări: Serbia, România și Ungaria (figura 3.1.)..
O parte din Serbia Banatul este partea de nord-est a Republicii Serbia. Se întinde între 44 ° 39 'și 46 ° 10' latitudine
nordică și 20 ° 01 'și 21 ° 33' longitudine nordică (http://earth.google.com). Banatul din Serbia face parte din provincia
autonomă Voivodina și cu o suprafață de 9,296 km2, reprezintă aproximativ 42% din suprafața sa. Este mărginit de râul
Tisa care curge spre vest de-a lungul Dunării, cu sud-vestul și sud. Frontiera sa de nord este frontiera de stat cu Ungaria,
o frontieră nord-estul și estul cu România (fig. 1). În Serbia, regiunea Banatului este alcătuită din trei districte
administrative: Nord, Centrală și Banatul de Sud.
Partea română a Banatului este situată în sud-vestul România. Banatul din România ocupă o suprafață de 17,240 km2
(26,7% din suprafața totală a România) și include bazinele hidrografice ale râurilor Begej-Tamis-Caras si Nera-Cerna
(Timiș-Bega-Caraș și Nera-Cerna) și fluviul Dunărea, în aval de gura râului Nera și în amonte de gura de vărsare a râului
Cerna (inclusiv afluent de stânga al Dunării în acest sector). Lungimea deasupra bazinului hidrografic este 6.026 km. În
România, regiunea Banatului este alcătuită din două județe: Timiș și Caraș-Severin. Limitele exterioare ale regiunii Banat
din România, spațiul dintre 44o26 'și 46o08' longitudine estică și 22o52 'latitudine nordică.

Figura 3.1.: Zona RO-SR Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră

Centrul administrativ al județului Timiș este Timișoara, și județul Caras-Severin Drobeta Turnu-Severin. În Serbia, centrele
de Nord, Centrală și Banatul de Sud sunt Kikinda, Zrenjanin și Pancevo, respectiv (fig. 3.2)..
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Figura 3.2.: BANAT- locația geografică
(Sursa: Studii de specialitate privind gestionarea situațiilor de urgență în regiunea de frontieră româno - sârbă)

3.2.

CLIMA BANATULUI

Pentru partea română a regiunii Banatului, basinul fluvial Bega și Timiș cursul inferior în România, se poate spune că este
sub influența variabilelor moderate climatice continentale. În bazinul superior al râului Timiș, la granița cu Nera și Cerna,
precum și sectorul relevant al bazinului fluviului Dunării, clima are un caracter temperat continental, cu un dram de climat
mediteranean. Temperatura medie a aerului în bazinul râului Timis este de aproximativ 11oC. Medie anuală a
precipitațiilor este cuprinsă între 500 mm la câmpie și 1,000-1,200 mm în munți.
O parte din regiunea Banatului din Serbia face parte din zona de climă moderată. Cu toate acestea, ea și-a exprimat
caracterul continental al climei și datorează simplu caracterului geografic a câmpii panonice, care este înconjurat de
lanțuri muntoase ale Carpaților din est, din vestul Alpilor și Dinarides din sud-vest. Din cauza acestei poziții geografice, în
Banat mai ușor să penetreze fluxul de aer peste ceva inferior Carpati si Dunare, prin zonele joase ale Țării Românești.
Din nord-vest, peste Alpi, pătrunde în Europa Centrală au impactul asupra climei, precum și asupra Dinarides, și din
direcția Mării Adriatice, influențele climei mediteraneene vin pentru a atenua această kontinentalnost. Pentru a ilustra
caracteristicile climatice ale zonei de mai jos este o trecere în revistă a unora dintre parametrii meteorologici de la stațiile
meteorologice din Banat.
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Datele de la stațiile meteorologice din Kikinda, Zrenjanin, Vârșeț și Banatski Karlovac, ca reprezentant al întregului Banat
pot fi rezumate după cum urmează :









altitudine medie de 80-100 mnm deasupra nivelului mării stații ;
temperatura anuală a aerului medie 11,1ºC-11,9ºC;
Temperatura de medie lunară a aerului minim în cea mai rece lună de la data -3,9ºC do -2,3ºC ;
temperatura absolută a aerului maxim de 40,0ºC-42,9ºC;
temperatura aerului minim absolut de 23,7ºC - 29,7ºC;
fluctuații de amplitudine ale temperaturii medii lunare de 20,9ºC-22,5ºC
Valoarea medie a intervalelor anuale de precipitații de la 555 mm-679 mm;
umiditate medie anuală 70.7-74.5%;

În general, pe baza datelor analizate, se poate concluziona existența unei perioade de moderat uscat între iulieseptembrie. De asemenea, este evident faptul că temperatura aerului crește treptat și continuu, de la un minim în luna
ianuarie, ajungand chiar în iulie și august, urmată de scăderi ușoare ei și constante în perioada de toamnă și de iarnă.
Dacă analizăm cantitatea de precipitații pe parcursul anului, putem vedea primul minim este, de obicei, în luna februarie,
iar al doilea în luna octombrie, în timp ce primele precipitații maxime în Banat, în iunie, a doua precipitare maximă este de
obicei în luna septembrie. Cantități mai mari de plouă sunt observate în nordul Banatului, în noiembrie, cât și în sudul
Banatului, în aprilie, la începutul perioadei de vegetație, iar în decembrie, indicând faptul că sudul Banatului ușor umed,
umed, comparativ cu nordul Banatului.
3.3.

CARACTERISTICILE GEOMORFOLOGICE ȘI PEDOLOGICE BANATULUI

3.3.1.

Caracteristicile geomorfologice ale Banatului

Banatul este construit pe formațiuni geomorfologice de origine diferită (magmatice, sedimentarice metamorfozice și
sedimente), în diferite epoci geologice (paleozoice, mezozoice, cenozoice). Un număr de forțe exogene și endogene
formează liniile tectonice inițiale ale reliefului. Prin forțe endogene s-au format forme de relief morfostructurale, ca
contururile de bază ale reliefului de astăzi. Relieful Banatului este rezultatul unor procese evolutive, care au avut loc în
două faze: prima fază a format deja șisturi cristaline, care formează Munții de bază Poiana ruscca, a doua fază a început
să formeze depresia panonică și dispariția continuă a văii de sub lac și acoperirea acestei lunci depozite și cherestea.
Relieful regiunii Banatului din România este format din câmpii joase (56%), câmpii înalte (6%), dealuri (25%) și zonele
muntoase, cu o altitudine de 2000 m (13%). Relieful are o morfologie distinctă foarte individualizată, cu vegetație
adecvată pentru climă.
Forme de relief finale Banat în Serbia, ca parte din Voivodina, rezultatul lemnului precipitări periodice, intemperii și
eroziune a râului forței de muncă, precum și acumularea de material de pe terasele fluviatile River. Banatul din Serbia
este relativ monoton, dar o caracteristică câteva continent geomorfologică :






Munții Vârșețului (641 m), inclusiv Gudurički colț, cel mai înalt colț al Voivodina;
Bazin Belocrkvanska, situat la sud de Vârșeț și formate în târziu neogen;
Banatul de Est toleglica, se extinde la nord de Vârșeț, toate doTemišvara, este o depresiune superficială a redus
de-a lungul liniei de vina pe care laturile mai mari au început să formeze o primă forme de nisip cumulative, un
predecesor de astăzi Deliblata Sands;
Dunele (Marea) gresie, este una dintre cele mai mari acumulări de nisip din Europa. Acumularea de nisip la
frunte în timpul glaciațiunii timpurii, după dispariția Mării Panonice (la momentul lacului) și stabilirea Dunării în
zonele joase. Nisipuri Aspect este nimic ca peisajele din deșert, deoarece acestea nu sunt abordate altfel
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imagina. Sands este cultivată, împădurită, iar ei amortita nisip, astfel încât să nu se schimbe vânt raznosioi,
astfel, de relief. Nisipuri Banatska sunt situate în sud-estul Banatului, extinzându-se de la sud-est la nord-vest,
aproape 60 km de granița cu nivelul Dunării și Timișului în sud-est spre nord-vest, precum și satele Deliblata,
Mramorac, Dubovac și Alibunar. Nisipurile de altitudine variază între 120 și 240 m.n.v., zona este de aproximativ
300 km patrati. Nisipurile într-un sens restrâns și are o lungime de 38 km și o lățime de 11 km;
Lesnaža Banatul de câmpie, gresie înconjoară Banatul și reprezintă acumularea de praf de lemn, materiale mai
mici și mai fine decât nisipul, care se datorează mai puțin în greutate, transportate departe de nisipurile și nisipul
depozitat transportul în cazul în care afectarea energiei de vânt.

Zone terasate sunt în partea de nord și de mijloc a Banatului, în timp ce în partea de sud a platoului loess sudic și
spațioase Deliblata Sands. În partea de sud, intre loess si terasa loess, sunt extrem de mici si depresiune scăzută în
Alibunar și Vrșeț. Râul Poloj și Banatulu (Zlatica, Timișului, Bege, Karaș, Nera, Dunărea și Tisa), sub forma de depresie,
printre care și mici Vrșeț mare fund Ilindžanski fund, fund Alibunarski, Vlajkovački fund, metal fund și Pančevački Rit. Cea
mai mare suprafață ocupată de lemn terase mlaștinilor de depresiune, o zona de munte cele mai mici munți ale
Vârșețului, care perturbă câmpiile sale.
În figura 3.3. și în anexa 2 prezintă harta Banatului cu detalii de bază ale reliefului.

Figura 3.3.: Date Banat-bază privind relieful
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3.3.2.

Caracteristicile solului Banat

Termenii pedologice, cele mai comune tipuri de teren în Voivodina, în general, cernoziom cu 43,55% (964 734 ha), luncă
sol negru, cu 17,45% (386 517 ha) și solul negru, cu 11,46% (253 738 ha), care se ocupă împreună aproximativ 73% din
suprafața totală. În partea din Serbia a Banatului este dominată de sol negru și sol negru, un mod semnificativ de
prezența și mlastină solonets smonitza. De-a lungul albiei râului Tisa mare și Timiș este reprezentat de sol aluvionar, iar
la smonica sud-est. Figura 3.4. prezintă harta de sol a PA Voivodina.

Figura 3.4.: Harta AP VOIVODINA-solurilor

3.4.

APELE BANATULUI

Când Vojvodina a făcut parte din marea Panonică. După umflarea mării, la sfârșitul Pliocenului, a creat o câmpie uriașă
Panonică. După ce apa sa retras, un număr de râuri, care a inundat terenul din jur și în depresiuni formate numeroase
lacuri, iazuri și mlaștini, care sunt de până la 300 de ani în urmă, a reprezentat aproape 35% din suprafața totală a
Voivodinei. La sfârșitul Pleistocenului (diluvium) sunt formate în râurile, care curg aproximativ ocupă poziții de astăzi.
Caracteristica lor principală este un tampon mic, care a cauzat butași de săraci exprimate albie și eroziunea laterală, dar
drenaj destul de slab. Rezultatul este, în general, un nivel foarte ridicat al apelor subterane în Voivodina, nivelul care
variază în funcție de debitul apelor interioare și atmosferice. Nivelul maxim al apelor subterane în primăvară, iar cea mai
mică în toamnă. Aceste ape pot fi salinizate treptat de acoperire a solului, în funcție de nivelul critic al apelor subterane.
Un nivel mai ridicat al apei subterane poate duce la apă-logare, excesului de umiditate și salinizării a părții inferioare a
stratului util de sol. Anexa 10 prezintă corpurile de apă de suprafață rezumat în tabelul din regiunea Banatului din Serbia.
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3.4.1.

Apele de suprafață

Apele de suprafață din Banat, în apropierea principalelor râuri și Dunăre Tisa, formată din numeroase fluxuri mai mici,
lungimea totală de aproximativ 5.500 km, cu o densitate medie a rețelei hidrografice de km 0,38 / km2. Volumul mediu
anual de apă, care este generată în bazinul regiunii Banatului din Serbia, fără Dunăre, acesta este de aproximativ 3580
milioane m3 / an, ceea ce corespunde unei rate de debit mediu de circa 95 m3 / s. De la nord la sud, acestea sunt
următoarele râuri: Zlatița, Bega Veche, Bega (Begej navigabilă), Timișului, Nadela, Brzava, Rojga, Moravica, Caras si
Nera. Una dintre caracteristicile râului Banatului este faptul că fiecare are un arc în România, iar gura teritoriului Republicii
Serbia. Begej nord și fluxuri fac parte din bazinul Tisei și Timișului și fluxurile de sud, fac parte din bazinul Dunării. Toate
aceste fluxuri de a primi și de a pune în aplicare apa provenind din Carpații Românești și în porțiunile lor superioare fluxuri
sunt un caracter extrem de torențial, în timp ce în Voivodina ca o atingere mai liniștită, râu de câmpie.
Dunărea este, după Volga, al doilea cel mai lung fluviu din Europa. Dunărea își are originea din Germania, muntele
Șvarțvald. TSe rulează de la vest la est, trecând prin zece țări europene (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația,
Serbia, România, Bulgaria, Moldova și Ucraina). Lungimea totala este de 2,857 km. Lungimea Dunării prin Serbia este
588 km (aproximativ 20,6% din lungimea totală a fluxurilor), dintre care 148 km în Banat. În Serbia, Dunărea vine din
Ungaria la km inlantuirea 1433, dar părăsesc teritoriul Serbiei la km 845.5 km. Dunav definite la frontieră naturală cu
Croația într-o lungime de 138 km (de la km 1,433 la km 1,295) și cu România în lungime de 229.5 km (de la gura Nerei la
1075 km pana la gura Timok 845.5 km). Dunărea se varsă în Marea Neagră formând o deltă largă la gură. Dunărea și
fluxul de pace din Banat reprezintă un râu tipic de câmpie, cu o scădere relativ mică în râu, ceea ce duce la frecvente
ramifică nuci râu, creând un meandre majore, ramificare și divizarea fluxului în mai multe bălți și adancituri, formarea Adei
mai mici și mai mari și deplasarea laterală a jgheabului. Cel mai inalt nivel al Dunării în primăvară (aprilie-iunie) și sfârșitul
toamnei (noiembrie), iar cea mai mică în toamna (octombrie) și iarna (ianuarie / februarie). Resursele Dunării sunt utilizate
pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, industrie, agricultură, hidro-electrice, navigatie, pescuit, turism, recreere,
etc..
Pe baza caracteristicilor geomorfologice ale Dunării pot fi împărțite în trei sectoare:





Sectorul de câmpie Panonică al Dunării, de la granița cu Ungaria (1,433 km), la gura Nera (km 1075). În acest
sector, Dunărea are toate caracteristicile lunca râului, cu un declin mic. Sectorul din aval de la Novi Sad (1255
km) este influențată de inapoiata de la Djerdap barajului 1, în ceea ce privește fluxul mici și mijlocii.
Sectorul Đerdapski al Dunării, de la 1.075 km 943 km este unic, deoarece Dunărea în aval de 1.040 km, care
trece prin Djerdap Cheile, cu pantă abruptă, în locuri pante verticale. Este sub influența directă a HE Djerdap 1.
ZSectorul vestic Pontian al Dunării, în aval de barajul Djerdap 1 (943 km), până la frontiera de stat cu Bulgaria
(845.5 km), Dunărea câștigă caracteristicile râului aluvionar. Datoria sectorului Dunării este de aproximativ 80
km în acumularea HE Djerdap 2 (km 943 la km 862.8), în timp ce partea mai scurtă a aval de barajul Djerdap 2
în regimul de curgere naturală.

Tisa este cel mai mare afluent al Dunării. Ea se ridică în Carpați. Ea curge prin intermediul a patru țări (Ucraina, România,
Ungaria și Serbia). Lungimea debitului său este de 977 km, din care 168 de km în Banat. Când trece prin Serbia, Tisa
face o graniță naturală între Banat și Backa. În această parte a cursului, Tisa este râul distinct de câmpie, cu o scădere
foarte mică ceea ce duce la o mare și meandre, curbe și în curs de dezvoltare deplasarea acestuia în aval.
Reglementarea, desigur, în secolul al 19-lea și meandre de tăiere a Tisei sunt scurtate și este accelerat fluxul prin
Voivodina. Aceste piese tăiate a fluxului de Tisa au forma semilunaro și să rămână ca un om bătrân, bălți și lac râu, râu
sau materiale îngropate și a vegetației putrezire, marsh. Pe parcursul anului, Tisa are două maxime și două nivele minime
de apă. Primul vârf, care are loc în luna aprilie, având ca rezultat topirea zăpezii în Carpați. Alt nivel maxim de apă al
râului Tisa este puțin mai mică și are loc în luna noiembrie, și este cauzată de ploile lungi de toamnă.
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Zlatița este un afluent de stânga al Tisei. Pe teritoriul țării noastre atinge de România în apropierea satului Vrbica. Din
lungimea totală de 117 km prin curgere Republica Serbia este de 34 km. Zlatița este canalizat fluxul și principalul
beneficiar al apei de drenaj cea mai mare parte din teritoriul Română, un pic mai puțin de pe teritoriul Serbiei și o parte
nesemnificativă a Ungariei. De-a lungul cursului inferior, diguri au fost construite la o lungime de aproximativ 30 km.
Numeroase meandre, lacuri care au fost și fluxuri de actualitate sugerează că Zlatița, înainte de a regla fluxul de și
canalizarea, schimbă în mod constant jgheabul. Astăzi este canal foarte puțin adânc, cu diguri pe scară largă la distanțe,
maluri înalte, năpădite cu vegetație luxuriantă. Cel mai înalt nivel de apă observat la începutul lunii martie, între Zlatici și
începutul lunii aprilie. Sectiunea a targului este de a Padeja navigabil și reconstruite, în scopul de a spori productivitatea,
și în amonte de la frontiera de stat pentru a Sajan păstrat vechile caracteristici. La momentul de apa mare, apa din Zlatița
se varsă în Tisa, iar la momentul nivelului scăzut Zlatița se alimentează cu apă de la Tisa peste Constituția în Padej într-o
cantitate de 5 până la 10 m3 / s. Construcția Constituției la Sajan, apa din Zlatița cu gravitație, curge în Kikindski canal,
afectând astfel calitatea apei în ea. De-a lungul canalelor Kikindski, Zlatița este conectat la canalul principal Banatska
Palanka-Novi Bečej.
Stari Begej apare în România prin conectarea râu Beregšo, Njaradi și Jer, că un compus din Sakalhaja în România. În
țara noastră atinge la Hetin, și se varsă în canalul Banatska Palanka-Novi Becej (parte a HS DTD) în Iancaid. Cea mai
mare parte a bazinului pe teritoriul României, și numai partea inferioară a fluxului (de la Hetin Iancaid) este localizată în
țara noastră. Lungimea curgerii sale prin Banat este 37.1 km. La sfârșitul secolului al 19-lea, fluxul său este dirijat de la
Sakalhaza o lungime de 75 km, la gura canalului Banatska Palanka-Novi Becej la Iancaid. De la frontiera de stat până la
Iancaid, jgeabul vechi al râului Begea trece prin teren scăzut protejat de apă de mare, un îndiguiri relativ ridicat construit
chiar lânga albia raului pe tronsonul Hetin-Banatski Dvor. Barajele din aval sunt mai mult sau mai puțin îndepărtate de pe
canalul principal, cu un puternic "chiuveta majore". Lucrări de regulament au fost efectuate în perioada anilor 1886-1897.
Bega bătrână puterea lui a dat drumul la secțiunea principală a lățimii de bandă de canal mare de noi platane Klek la gura
Bega vechi în apropierea de Iancaid. Principalele probleme cu trecerea apelor mari a avut loc în încălzirea rapidă atunci
când valul de inundații condus de un strat gros de gheață format în albia râului și acumularea de ea în poduri, secțiuni
înguste ale albiei. In ultimii ani, a fost efectuată dragarea și aprofundarea acesteia. Tranzitată provocare la 70 m3 / s.
Odată ce un flux curat, plin de o varietate de pește, în ani 1970 ale secolului trecut, a devenit beneficiarul de ape uzate de
pe teritoriul România.
Bega (Bega navigabilă) este cel mai important afluent al râului Tisa. Originara din România, în munții Poiana Ruscă,
care fac parte din Carpați. TBega se întinde aproape într-o linie dreaptă și paralelă cu Bega veche din care este de
aproximativ 4 km. În țara noastră atinge la hotarul satului și se varsă în canalul Banatska Palanka-Novi Sad, în mod direct
în aval de Constituție în Klek. Lungimea totală a fluxului său prin Serbia este de 75 km și 170 km în România. De-a lungul
fluxului din Klek până la Topolovac (pe teritoriul românesc), are șase reglemente de constituție dintre care cea mai
importanta din Topolovaț prin care o cantitate măsurată de apă permeabilă în conformitate cu canalele din sectorul aval.
Curgerea este reglată în intervalul de 5 până la 83.5 la m3 / s. În perioada cuprinsă între sosirea de inundații, excesul de
apă este direcționat în canalul de compensare Timiș. Pentru a facilita evacuarea apei și a gheții (în timpul iernii), și așa
mai departe constituția în ambele teritorii, precum și stabilirea fluxului natural al apei. Aceasta pornește cantitatea mare
de aluviuni și poluare, care se acumulează în cursul anului. Acest canal este unul dintre canalul cel mai poluat din Banat
HS DTD-ului. Poluarea provenită din apele uzate industriale și așezările ale Timișori, fermele de porci de pe teritoriul
România și din surse locale de poluare. La trecerea prin țara noastră, Bega are o umflătură destul de drept, care se
datorează reglarea debitului înapoi în secolul al 18-lea. În apropierea de Zrenjanin, coboară încet în lunca Tisei, Bega
face ca o serie de curbe și a fluxurilor marțiale. La sfarsitul secolului al 20-lea și al 19-lea și la începutul lui Bega canalizat,
prin utilizarea a două canalelor de conectare în amonte de Timișoara, în România, împreună cu Tims, astfel încât acestea
să devină fluxuri reciproce dependente. Cantitatea de apă din râul Bega este foarte variabilă și depinde în primul rând de
condițiile meteorologice pe teritoriul Timișului, dar, de asemenea, oportunități pe teritoriul bazinului. Prin intermediul
canalelor de conectare, în timpul nivelului scăzut al apei, Begej primește apă de la Tamis. In timpul apa mare, apa de la
Bega printr-un alt canal eliberat în Timiș. Nivelul maxim de apă pe Bega, datorită mar. topirea zăpezii în estul Banatului.
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Kanal Bega este dirijat către regimul de curgere parțial durabil în mod artificial a apei pentru navigație. Ea se extinde de
la triunghiul de la Juniper, prin Constituție, în Stajićevo, la gura de vărsare a râului Tisa. Canalul a fost construit 19021913. Lungimea de 43.6 km. În aval de la Klek, Bega este reglementată, în scopul de a crește scurgerea de apă de mare
și de gheață. Foarte curbură nefavorabilă la Zrenjenin este tăiat și abandonat vechea albie a Perleska bălții în cazul în
care lungimea proiectată defensiv rambleu 11 km, de la Perlez la Stajićevo. Evacuarea apei are loc în principal prin
constituția din Stajićevo. Kanal Bega este afectat de poluarea de decontare Zrenjanin.

Figura 3.5.: Bazinul Begej și Tamis schemă de conectare a canalelor;.
(Sursa: reconstrucția și revitalizarea canalului Bega, Novi Sad, 2004.;).

Timișulu este fluxul caracter torențial și este situat în sudul Banatului. Timișulu își are originea în Munții Carpați, pe
muntele Semenic, sub vârful Piatra Goznei (1.145 m) și are o lungime de curgere de aproximativ 359 km din care 241 km
în România și 118 km pe teritoriul Republicii Serbia, care se află pe al doilea cel mai mare curs de apă din Banat.
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Suprafața basinului Timiș din Serbia este 5,104 km2, iar suprafața totală a bazinului este de 10352 km2 Tamis. În țara
noastră atinge din România în apropierea satului Iașa Tomic. În cursul superior al acestui râu este caracterul extrem
torențial, iar în cursul inferior aduce o mulțime de sedimente în HS DTD. De-a lungul fluxului are un strat mic care
cauzează numeroase curbe și oxbows. Fluxul este scurtat și dirijat în mod semnificativ de lucrări și ameliorare construcția
de terasamente. În partea de jos a cursului (între satele Centa și Baranda) se execută vechea albie a Dunării la Pancevo,
unde el să aruncăt. Apa în exces în râul Timiș este în, în perioada de primăvară, când zăpada se topește din munții
Banatului. Nivelul scăzut de apă în luna octombrie, atunci când apa din Timiș curge în Bega spre Bega navigabilă.
Canalul de curgere Banatska Palanka-Novi Becej tăiat în est (de mai sus) și Vest (Jos) Timișului. Fluxul de Est (Upper)
Timișului este canalizat și se extinde din satul Jasa Tomic la Constituție "Tomașevaț". Vest (inferior) Timișul se extinde
până la "Tomaševac" a fluxurilor în Dunăre. Curentul Vest (Inferior) a Timișului este împărțit în două ramuri, care se varsă
în Dunăre, unul la Centa (prin conectarea canalului-Karašca), iar celalalt lângă Pancevo. De-a lungul fluxului Timiș are un
strat mic care cauzează numeroase coturi și bălți. Minor Timiș a albiei este scăzută lățime de bandă și se pot pierde până
la 200 m3 / s, care este adesea albastru din jurul terenului. Conform celor mai importanți parametri (debitul de apă, zonă
de captare, lungimea jgheabului) Timișul poate fi clasificată ca mic afluent al Dunării. Timișulu se caracterizează prin
debite extrem de inegale, atât în interiorul cât și între anii individuali. În cazul în care trec valuri mari, debitele maxime de
apă mai mare de 1.000 m3 / s în perioadele de secetă, ar putea scădea la niveluri foarte scăzute, iar valoarea medie
anuală de descărcare de gestiune medie perene la Jasa Tomic este de 30 m3 / s. Ani, ca urmare a ploilor abundente, la
sfârșitul iernii, ca urmare a zăpezii otpapanja apar perioade de niveluri extrem de ridicate ale apei.
Cu debitul mediu multianual de aproximativ 1,5 m3 / s, Timișul crește fluxul anual al Dunării pentru doar 0,9%. În perioada
de nivel scăzut al apei Dunării, canalul de conectare Karașac eliberează Timișul, o perioadă de niveluri ridicate ale apei
Dunării împovărat de un debit de 800 m3 / s.Datorită impactului negativ al apelor mari ale Dunării (prin Karașca) scurgerii
regim de-a lungul Timișului, în trecut, s-au efectuat apărări frecvente, de lungă durată și costisitoare de-a lungul întregii
lungimi a tamiških terasament (aproximativ 127 km lungime), cu multe situații critice, care au fost cel mai adesea pe
secțiuni ale Ia;e Tomic, Boca și Neuzina. Partea Sârbă a Timișului poate fi împărțită în trei sectoare principale (secțiuni),
conform regimul apei de caracteristici. Primul sector este format din Timișului de Sus și se întinde de la granița cu
România până la barajul Tomaševac. Pentru acest sector se caracterizează să fie plasate în dig rutier pe ambele maluri
ale râului, cu un colector de bază largă în cazul în care valurile de inundații sunt formate rapid. Un alt sector al Timișului
central este „Potamișie„ și această zonă pare a fi inundată vale între Tomaševac și Opovo. Aceasta vale are o putere
mare de acumulare, o apă mare, în timp ce traversează întregul râu. Aici Timișului are o șansă de a turna prin diferite
tipuri de vegetație, ceea ce face un complex distinctiv de habitate umede (zone umede). Parts a treia, Timișul de Jos, se
extinde de la Opovo la gura de vărsare a Dunării în aval de la Pancevo. În acest sector a digului delimitat în partea
dreaptă a râului doar de Rit-ul din Panciova, în timp ce stânga mărginea înălțimea terenului și a digurilor mici în locuri în
care înălțimea terenului nu este permisă. Privind regimul de apă al acestei secțiuni afectează bazinul râului Timiș peste
canalul Karașca și direct peste gura Timișului Dunării, provocând un nivel ridicat de apă prelungite.
Construirea sistemului Djerdap I - Djerdap II pe Dunăre, în anii șaptezeci ai secolului al XX-lea a fost afectat în mare
măsură regimul hidrologic al Timișului de Jos în principal datorită unei creșteri a nivelului apelor subterane și a apelor de
suprafață în sectorul amonte al Dunării. În Pancevo câțiva ani mai târziu, multe gospodării au fost distruse din cauza
umezelii cauzate de creșterea nivelului apelor subterane. În cadrul rețelei de stații hidrologice RHMZ Serbia în bazinul
Dunării, există patru stații de măsurare de pe râul Timiș. Acestea sunt stațile de măsurare Secani, Iasa Tomic, Pancevo 1
și 2. Figura 3.6. prezintă rețeaua apelor de suprafață celulară din bazinul Dunării în Republica Serbia.
Cu căzirea puțină a terenului a râului Timiș serpuia prin câmpiile Pananonică. Astăzi un număr mare de meandre fizic
separate din fluxulrile principale, ceea ce face bălți mai mici sau mai mari. Partea sarba a Timișului se caracterizează prin
caracterul său rural. Pe lânga Timiș sunt situate 17 sate în Banat, iar singurul centru urban si este un important centru
industrial din Pancevo, care este una dintre cele mai mari puncte fierbinți de mediu în această parte a Europei. În ani 70
Timișul a devenit parte a rețelei de bază de canal HS DTD. Construirea unui număr mare de structuri hidraulice, precum
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și cea mai mare construcție Constituția (Tomaševac, Botoš și Opovo) și nisipurilor au permis stabilirea unui regim
hidrologic echilibrat, care populația Timișului ar trebui să fie protejat de inundații. Cu toate acestea, ca urmarele activității
antropice, a existat o schimbare în condițiile de mediu în râu.

Figura 3.6 : Rețeaua de stații hidrologice ale apelor de suprafață în Dunăre bazinului Republica Serbia;.
(Sursa: RHMZS, din 2009.)

De fapt, a existat o scădere accentuată a calității apei într-un timp foarte scurt. Constituția sistemului modul de control a
dus la reducerea debitului de apă, care a provocat inundarea sedimentul albiei, care este, în general, a condus la o
reducere a adâncimii râului. Schimbările cele mai rapide de temperatură sunt cu experiență și regimul de eliminare și au
fost suspendate suportate de particule de sedimente. Reducerea puterii de transport a stârnit colmatarea intensă a albiei.
Canale HS DTD-ului au fost proiectate și construite ca un flux de lent curgere, ceea ce duce la colmatarea semnificativă și
aerare săracă, și este înregistrată ca un fenomen caracteristic exprimat deficit de oxigen în timpul perioadelor de niveluri
scăzute ale apei. Principalul canal al Novi Becei - Banatska Palanka, care se intersectează cu Timiș la Botoș, afectează
în mod direct chimia calității apei, ceea ce a dus la apariția de eutrofizare a apei, transformarea râului ecosistemului
Marsh. Eutrofizarea naturală este foarte lentă și nu poate fi oprită. Eutrofizarea artificială este cauzată de activitatea
umană și poate fi foarte rapidă, mai ales în fluxurile încărcate cantități mari de apă reziduală de origine organică sau
minerală și spălarea nutrienților din ecosistemele agricole. Pentru poluarea apei a crescut în partea de frontieră a
Timișului afectează ferma Bacova, Gatania și Bird, care sunt situate în România, chiar lângă granița cu Serbia. Cea mai
importantă cauză a poluării a crescut Tamis în Serbia este includerea cursurilor de apă în rețeaua de canal de bază HS
DTD-ului, în plus față de agenții economici a poluanților Timiș, dintre care opt se referă la poluarea industrială, cele cinci
ferme, trei la un sistem de canalizare, ambele fiind situate în aproape jumătate Pancevo.
Spre deosebire de partea română a fluxului, în care contaminarea detectată de metale grele, fenoli, uleiuri si uleiuri din
partea sârbă nu a detectat contaminare de acest tip, în aceeași perioadă. În schimb, în partea sârbă poluarea biologică a
apei Timișului crește brusc. Cu toate acestea, în funcție de apele de suprafață programului monitorizarea din Voivodina
(sekteratariat Provincial pentru protecția mediului și dezvoltarea durabilă; 2003, 2004, 2005/06), pe baza chimice,
microbiologice și analiza hidrobiologică a apei și a sedimentelor la locul Timișului la Botoš, măsurat cel mai mic conținut
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de uleiuri minerale, în vara și toamna, comparativ cu toate localitățile investigate din Voivodina. Când vine vorba de
poluarea cu metale grele, potrivit raportului din 2005, în apa râului Timiș au fost măsurate niveluri ridicate de cadmiu (Cd),
in apropiere de site-ul Botoš, în timp ce în Pancevo a identificat povara semnificativa a apei cu plumb (Pb). Cauzele de
metale grele în apă Tamis să fie ieșiere levigat din organism depozitele de deșeuri (halde), ținând seama de faptul că nici
un depozit de deșeuri în așezările de-a lungul părții sârbești a Timișului nu posedă condiții sanitare chiar minime atunci
când vine vorba de protecția solului, a apelor de suprafață și a apelor subterane de poluare.
Nadela are o lungime de 36 km, cea mai mare vale de râu pe terasa de sud a Banatuluiadunat de apă, colectate de la
mai multe cavități la est de Crepaia, uneori spre bazinul Dunării.
Brzava este canalizat un caracter torențial curs de apă marcat cu un foarte puternic si ramificat afluenților pe teritoriul
României. Râu Brzava era doar al afluenților naturale din Serbia Timiș, care este în el curgea în apropierea satului
Tomaševac. Construirea HS DTD, Brzava parte a râului este canalizat și utilizat pentru a direcționa apa spre râul Timiș, în
perioadele de apă mare. În țara noastră atinge din România în apropierea satului Markovićevo. Ea curge în canalul
Banatska Palanka-Novi Becej în aval de satul Banatska dubica. Lungimea de curgere prin țara noastră este de 19,9 km.
Cea mai mare parte a bazinului este situat pe teritoriul românesc, care este format de valuri de inundații. In trecut,
problema mare a fost intens sedimente depunere în albia Brzavăi de ce a fost necesar pentru a curăța ecscavator.
Regulament funcționează Brzava este permanent exclus din bazinul Timișului, iar fluxul său este deviat spre sud, săpat
un canal prin sprijinirea bazinelor hidrografice și introduse în valele Karaș, cu toate acestea, în loc de Timiș la Botoš, se
varsă în Dunăre în apropierea de Banatska Palanka. Acestă influenșă impactă completă de eliminate, iar capacitatea
jgheabului crește.
Rojga este canalizată în România care afectează cursurile de apă din apropierea satului Veliki Gaj. Lungimea de curgere
prin teritoriul nostru este de 12,6 km. Canalul râului Rojga este jgheab îngust și de mică adâncime. În apropierea orașului
Mărgita și se varsă în râul Moravica. Acest flux este aproape complet acoperit cu vegetație.
Moravița canalizat flux la un loc care atinge Vatin, din România, pe teritoriul Republicii Serbia. Cea mai mare parte a
bazinului este situat în România. Lungimea de curgere prin Serbia este de 17,4 km. Cantitatea de apă din Moravița este
foarte variabilă. Cel mai înalt nivel de apă pe Moravița este în primăvară, urmează cu topirirea zăpezii din Carpați și ploile
abundente. Zboruri cu nivelul apei se reduce în mod semnificativ pe anumite părți ale cursurilor de apă și se usucă. Ea
curge în canalul Banatska Palanka-Novi Sad, în apropierea satului Barițe. Sunt jgheaburi înguste și puțin adânci.
Caraș izvorește sub muntele Semenic România. Lungimea totală este de 128 km, dintre care peste 70 km în România.
Numai partea inferioară a lungimii de aproximativ 50 km, curge prin partea sârbească a Banatului, care atinge la locul
Coștei. În Serbia, râul curge spre sud-vest până când se alătură canalului râului Banatska Palanka-Novi Becei la
Grebenc. Caras are un tampon mic și de lichidare râu și fluxul nereglementat, și este acoperit cu vegetații (în special
partea sa cea mai în aval). În timpul topirii zăpezii și ploi torențiale, Caraș inundă, de obicei, zona din jurul lui. După potop,
apa se scurge încet din cauza unei foarte mici scăderi de râu, ceea ce este vizibil mai ales în timpul nivelului ridicat de
apă al Dunării.
Nera este un afluent de stânga al Dunării și, de asemenea, izvoarul este sub muntele Semenic România. Lungimea totală
a ei 137 km, din care 22,7 km rândurile inferioare ale frontierei sârbo-română. În țara noastră este în apropierea satului
Cusici lângă Biserica Albă. Râul Nera are o multime de căderea-râului mare și o rețea de mici afluenți dezvoltate. De-a
lungul râului au format numeroase meandru și bălți. Chiuveta ei neterminat care provoacă depuneri intense de nisip și
pietriș și ridicarea fundul râului. Gura ei în Banatski Palanka, în partea de sud-est extremă a părții sârbe a Banatului.
Cerna izvorește din Carpați (munți valcano) și are o lungime de aproximativ 79 km.
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Sistemul hidro Dunăre-Tisa-Dunăre (DTD), în Banat
Zona Banatului de câmpie, până acum două secole, în condițiile fluxurilor nereglementate ale râurilor, care curg prin
această regiune, au fost expuse la inundații și devastarea unor ape mari ale Dunării și Tisa și numeroasele lor afluenții.
Era iaz, de zone umede, mlaștini, țânțari și malaria. Numai cele mai înalte instanțe, cum ar fi Deliblato gresie și munții
Vârșețului au fost ferite de ravagiilor derută apă. Astăzi, o rețea densă de cursuri de apă din Banat (Zlatica, Bega
bătrână, Bega, Timișul, Brzava, Moravica, Rojga), valuri de inundații în principal format din deal și pantele vestice
muntoase ale Carpaților, în România, în cazul în care sursa acestor fluxuri. Caracterul foarte torențial al cursului superior
al acestor fluxuri slăbește treptat Cheile prin lucrarea Banatului românesc simplu, așa că în țara noastră că depresionarea
atinge un stream cu un declin mic și apă de scurgere lent la estuare. Undelor de viitură de-a lungul tranzitului Banatului
cursurile de apă, de obicei, apar la sfârșitul iernii și începutul primăverii, ca urmare a topirii rapide a zăpezii din Carpați la
ploaie simultană în bazin. Ele amenință în mod direct zonele înconjurătoare de inundații. Aceste zone inundate au fost
extrem de potrivite pentru producția agricolă, precum și protecția împotriva inundațiilor, peisajului și a regimului de apă
artificiale, au devenit o condiție de bază pentru viață și de muncă în acest domeniu, precum și o condiție pentru
dezvoltarea în continuare a zonei. Ordinea naturală a aranjamentului de protecție a apei de inundare directă, atunci când
merge de scurgere a apei externe interioare de apă și de a aduce apa la domeniile fluxurilor de apă de tranzit. Nimic mai
puțin importantă este furnizarea de apă pentru așezări, industrie și pescuit, urmată de îndepărtarea de utilizare a apei și
de navigație. Acest lucru ar altera regim natural nefavorabil cursurilor de apă și de a proteja terenurile lor de la daune
frecvente, populația mică a Banatului, în conformitate cu posibilitățile, a început lupta pentru a reduce apa haotic.
Evacuarea apelor mari în trecut au urmat problemele majore, iar cauzele acestei interventii au fost chiuvete de lățime de
bandă insuficiente, beneficiarii pe termen lung de terasamente defensive senior lente și slabe și insuficiente. Înainte de
construirea HS DTD, apa de evacuare în Banat a fost efectuată peste cinci sisteme reciproc interdependente: Zlatița,
sistem Bega (Bega bătrână și navigabilă Bega) sistem Timiș (Timișului, Brzava, Theresa, Moravica, Rojga, Vrșeț canal),
Caras și Nere.
Primele lucrări majore de îmbunătățiri funciare în domeniul Voivodina, au început doar în Banat, precum și zona cea mai
vulnerabilă în 1718 prin săparea de canale - albie artificială Bega, pregătirea sa pentru navigație și amenajare a teritoriului
Cheile Brzava pentru scurgerile mai repede. Management complex și multi-scop de apă în Voivodina realizată prin
construirea HS DTD. Construcția acestui sistem, condițiile de aplicare de drenaj și irigare pe cea mai mare parte din
suprafața Banatului și Backa. În anii șaizeci ai secolului al 19-lea a început construcția intensivă digurilor de pe malul
râului, în scopul de a câștiga și protecția terenurilor riverane de la inundații. De-a lungul cea mai mare parte cursului de
apă (Ia Galacka și Karaša) au fost construite și relativ îndiguiri de înaltă calitate, la o lungime totală de 502 km.
Construcția lor în necesitatea de a lua apele interne și externe în exces, care sunt rotunjite la cele mai joase zone ale
zonei apărate. La sfârșitul secolului al 19-lea a început cu construcția de sisteme de drenaj (rețea de drenaj) și stații de
pompare ("pompă de vapori"). Primul sistem de drenaj cu o "pompă de vapori" din Banat a fost construită în 1883 în
Hajducica. Sistemele de drenaj Banatski au fost orientate către beneficiarii Tisa și Dunăre, dar cea mai mare suprafață
sub influența dominantă a regimului de apă, Zlatița, Galacka, sisteme Bega și Timișului și al afluenților lor. Zonele de
drenaj din nordul Banatului este realizată în principal prin buttercup și Galacka, direct în Tisa au fost drenate doar zona de
coastă îngustă.
De irigații în Voivodina a început la sfârșitul secolului al 19-lea prin construirea de canale "Mali Stapar-Novi Sad". Canalul
a fost construit pentru nevoile de alimentare cu apă, irigații și de navigație. Astăzi, zona potrivită pentru aplicarea de
irigare în Voivodina, se ridică la circa un milion de hectare. 50% dintre aceste suprafețe sunt asigurată de apa din HS
DTD. Lungimea totală a rețelei de canal, inclusiv cursurile de apă naturale refăcute în Banat este 508 km. Dintre acestea,
aproape de 309 km sunt navigabile. La o lungime de 182 km este posibil să navigheze pentru o capacitate de facilități de
1000 t, la peste 98 de km pentru instalațiile de 500 t și peste 28 km de obiecte de 200 t. HS în Banat DTD-ul, de la nord la
sud, prin: Zlatița, Kikindski canal, Banatska Palanka-Novi Sad, Stari Begej, Navigabil Beaj, canal Bega, Timiș, Brzava,
Moravica și Rojga (fig. 4). După construirea HS DTD, sa schimbat foarte mult reteaua hidrografica a Banatului. Traseul
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pus nou canal de adâncime este plasat de-a lungul fostei cursului de apă (Galacka, Terzije, Karaša de Jos), care practic
au dispărut de pe hartă. Noile canale principale tăiate de către toate corpurile de apă majore, care s-au dat o nouă
confluență cu condițiile favorabile scurgerilor de apă de mare. Partea Banatului a HS începe cu un DTD compus al Tisei
langa Novi Becej si Padeja, cu direcția nord-sud, și se termină pe Dunăre în apropierea Banatski Palanka. De altfel
reduceri (Bega și Timișul) sau acceptă un număr mare de cursuri de apă din Banat (Bega bătrână, Brzava, Moravica,
canalul Vârșeț, Caras), cu care formează un unic hidro complex. HS DTD are, în plus față de cele de mai sus, trei
joncțiuni cu râul Tisa și Dunăre: în Titel (împingerea Bega), aproape de Centa (gura Karașca) și în Pancevo (confluența a
Timișului).
Alimentare cu apă partea Banat din canalul DTD este din Tisa, barajul situat lângă Novi Becei. Principala Novi Sad, o a
doua capacitate, mai mică, este Padeia la confluența dintre Tisa la Zlatița, au fost construite sisteme de constituție.
Evacuări în râul Tisa a fost construită în constituția "Stajićevo", în conformitate cu constituția "Kajtasovo" Dunărea. În
cadrul rețelei de canal au fost construite Constituția de reglementare "Tomașevaț", "Botos" și "Saian". Pe navigabila
amontă Bega de confluența cu canalul principal HS DTD-ului păstrat pe vechea constituție "Klek" și "Itebej". Reteaua de
canal este cea mai mare parte navigabilă de ce au fost construite cu încuietori Constituția "Novi Becej", "Stajićevo",
"Botos" și "Kajtasovo" și barajul de pe Tisa langa Novi Becej. În termen de protecție de la impactul central hidroelectric
"Djerdap" de pe Timișul de jos a fost construit în sistemul constituției "Pancevo", "Opovo" și "Centa" în care, sens regimul
apei, face un singur întreg cu lucrarea Banat HS DTD.
Vorbind de altitudine, tot Hidrosistemul este împărțit în bazine. "Bazinele" sunt unul sau mai multe canale încadrate
baraje, ecluze și stații de pompare care reglează debitul și nivelul apei din piscina corespunzătoare. În Banat, o parte din
Hydro există 6 DTD bazine de înot și alea sunt:







Bazin I - Constituția "Padej" constituție "Sajan" constituție de frontieră;
Piscină II - Constituția "Sajan" constituție "Novi Becej" încuietoarea "Novi Becej" constituție și încuietori
"constituții și încuietori Stajićevo" Klek "constituție" Tomașevaț"și constituția încuietoarea " Botos ";
Bazin III - Constituția și încuietori "sârb Itebej" și frontiera de stat;
Piscină IV - Constituția și încuietori "Klek" și constituția și încuietoarea "Sârbă Itebei“;
Piscina - constituția și încuietori "constituție și încuietori Botoș lui" Kajtasovo“;
Piscină VI - baraje pe râul Tisa și granița ;

In vremuri de apă mare, apa de râu din Zlatița se varsă în Tisa, iar la momentul nivelului scăzut al apei Zlatița este
alimentată cu apă de la Tisa prin Constituția în Padei într-o cantitate de 5 până la 10 m3 / s. Construcția la Sajan, apa din
Zlatița, cu gravitație, curge în Kikindski canal, afectând astfel calitatea apei în ea. De-a lungul canalelor Kikindski, Zla
estetița este conectat la canalul principal Banatska Palanka-Novi Becei.
Kikindski canal în scopul și modul de funcționare aparține unui grup de autostrăzi și căi navigabile HS DTD. Se întinde
de la constituția în Sajan la gura canalului Banatska Palanka-Novi Sad și se conectează astfel, Zlatica cu canalul
principal. Lungimea canalului este 50,3 km. A fost construit între 1966-1973. și este printre canale mai noi și canale "mai
tinere". Se compune din două secțiuni distincte. Acțiuni în amonte se extinde din Constituție "Sajan" la doc în apropierea
satului Kikinda. Această parte nu este navigabilă pentru nave mai mari. Lățimea suprafeței apei este de aproximativ 25 m,
iar adâncimea apei este de aproximativ 2,2 m. Sectiuni din aval care se extind de la dig la gură. Lățimea suprafeței apei
este de aproximativ 40 m, iar adâncimea apei este de aproximativ 3-3,5 m. Aceste condiții permit navigația cu două căi
pentru navele de până la 500 t și one-way pentru bărci de la 1.000 de capacitate t. Din cauza zonelor extrem de mici, care
trece de-a lungul malurilor sale sunt baraje proiectate cu o lungime totală de 37 km. De alimentare cu apă se face prin
Constituție în Padei, apa din râul Tisa, iar apoi peste Constituția în Sajan, care primește apa din petale. Kikindski canal
face drenaj de zona vasta din nordul Banatului, care cuprinde bazinul Zlatița. Cantitati mari de apa care curg din
habitatele din jur (în principal, este sărată), apă de la Zlatița și a apelor subterane de mare au un impact negativ asupra
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canalelor Kikinda de calitate a apei. Pe canalul Kikinda este un număr mai mare de surse punctiforme de poluare, care
sunt situate în Kikinda și în aval în apropierea satului Banatska Topola. Reîncarcă acest canal de lucru se face în amonte
de constituția "Padej" și "Sajan".
KCanal Banatska Palanka - Novi Becei cel mai important și cel mai lung canal HS al DTD-ului. Caracteristicile sale
preia proprietatile transversale ridicate a apei, adică principale și canalului principal. Canalul de admisie începe de apa pe
raul Tisa langa Novi Becej, și se varsă în fluviul Dunărea în apropierea Banatski Palanka. Acest canal este lung,
aproximativ 147 km. Acceptare sau se intersectează cu o serie de cursuri de apă din Banat din România se ating în țara
noastră și, într-un fel, îi unește. De-a lungul fluxului curg în ea: Kikindski canal la 133 de km, Stari Begej 116 km,
Navigabilă Bega 112 km, Tamis, 88 km, 72 km la Brzava, Moravica cu Rojga la 47 de kilometri și Karaś la 14 km. Pe
tronsonul de 0,0 km la 40 km, se varsă în celelalte canale (Šulhov, Vršački, Guzajna și colab.), Care nu au nici un efect
semnificativ asupra caracteristicilor sale cu regim lichid a lui. Excepția este Vršački canal care acceptă și evacueze
așezările și se purifică orașul industria apei din Vârșeț. Construirea canalului navigabil a început în 1947 și a durat până
în 1980. Depunerea de cantități mari de sedimente în albie a redus profilul proticajni, era necesar să-l curățați drage.
Primele lucrari semnificative (dragare) a început în 1957 la moara Potporai bazinelor hidrografice cu gardienii. Ultimele
lucrări au fost efectuate pe secțiunea de la Lazarevo. Pământul prin care curge canalul este în principal argilă, dar în
unele secțiuni (ex.Klek-Botoš) există o argilă tare, grasă si lipiciosă. Din cauza caracteristicilor stratului litologică (masă și
minerale de argilă stratificat) și impactul apelor de suprafață, canalul este ușor alunecările de teren (de ex. La Potporani).
Lățimea suprafeței apei este diferită. Canalul este cel mai larg pe secțiunea din amonte a Constituției "Kajtasovo"
(aproximativ 100 m) și mai îngustă Suporta Care la aproximativ 30 m. Adâncimea medie a apei este de 3-3,5 m, iar
secțiunea din amonte a Constituției "Kajtasovo" ajunge la 6 m. Fluxurile de canal sunt foarte diferite si sunt determinate de
o serie de factori, cum ar fi situația hidrologică în râul Tisa, apa curge prin Banat Carpații cursurilor de apă de frontieră,
constituția muncii "Novi Becej", "Botos", "Kajtasovo", "Tomașevaț" și "Stajićevo" . Apa din râul Tisa, barajul situat lângă
Novi Becej și Padeja, se angajează în principal canalul DTD. Cantități semnificative de apă provenind din canalul Kikinda,
Bega și Tamis. Evacuarea apei transportate în Dunăre în apropierea Banatska Palanka peste Constituția în Kajtasovo.
Calitatea canalului de apă afectează, mai presus de toate, calitatea apei a afluenților săi, apoi factorii climatici, echilibrul
hidrologic al râurilor Tisa și Dunăre, lucrările constituției, sursele locale de poluare și altele. mulți afluenții săi s-au
degradat în mare măsură de calitate a apei, cum ar fi Canalul Kikindski, Vechiul și Navigabile Begej (două cursuri de apă
extrem de poluate), canalul Vršački și, ocazional, Tamis. În general, de-a lungul întregii sale a calității actuale a apei sau
facut mai răle.

3.4.2.

Apele subterane

În interiorul regiunii bazinului hidrografic al Banatului înregistrate și 20 de acviferelor. A estimat că resursele sunt situate
în apele subterane de mică adâncime depășesc capacitatea de 240 de milioane m3 / an, în timp ce resursele de apă
subterană de adâncime sunt estimate la peste 160 de milioane m3 / an.
Ca de influență a solului a apei în exces provenite din precipitații sau un nivel ridicat al apei freatice este în general
prezent în principal în zonele joase. Cea mai mare zona afectată în această privință sunt pe suprafața apei Bačka și
Banat, în cazul în care prevlaživanje apare în mod frecvent, în principal, de un nivel ridicat de apă subterană (VOS, 2001).
Pe celelalte zone de apă din Republica Serbia, cea mai mare suprafață a apelor interioare sunt amenințate caracter
ocazional (sezonier), mai puțin de apă subterană, în principal, în văile râurilor mari. În anexa 8 prezintă harta regiunii
Banatului din Serbia, în domeniul apelor interioare prevlaživanjem pe cale de dispariție.
Din cadrul PPRP RS 2011, pe baza datelor disponibile, nu a putut fi determinat dacă și în ce zonă acest lucru de inundații
a fost semnificativă în conformitate cu criteriile adoptate. În următorul ciclu de gestionare a riscului de inundații au nevoie
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să acorde o atenție sporită colectării datelor și identificarea inundații majore ape interioare pe baza criteriilor definite în
decretul privind stabilirea metodologiei de pregătire a evaluării preliminare a riscului de inundații
.

Figura 3.7.: Rețea canal de bază Dunăre-Tisa-Dunăre
(Sursa: DTD)

3.5.

FLUXUL RÂULUI REGIMUL ÎN BANAT

Cel mai mare afluent al fluviului Dunării, pe fluxul prin Serbia sunt: Drava (gura teritoriului croat la 1,382.5 km), Sava
(1,170 km), Velika Morava (1,103 km), Mlava (1,092 km), Pek (1,058 km, 3) și Timok (km 845.5), în timp ce Tisa (1,215
km) Timișului (1,154 km) și Nera (1,075 km) afluenților principali ai stânga. Tisa și Sava afectează în mod semnificativ
regimul ridicat de apă al Dunării, în timp ce Drava și alți afluenților au un impact mai mic.
Tabelul 3.1. oferă caracteristici hidrologice de baza ale Dunării.
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Tabelul 3.1.

Caracteristicile de bază hidrologice ale Dunării
zona de captare

Srednji
protok

Bezdan

km
1.425,5

km2
210.250

m3/s
2.268

Bogojevo
Slankamen
Smederevo

1.367,4
1.215,5
1.116,0

251.593
254.961
525.820

Veliko
Gradište

1.059,8

570.375

Profilul

staționării

Debitul maxim
și vârsta

Q1%

Q 0,1 %

m3/s
8.360 (1965)

m3/s
8.356

m3/s
10.210

2.777
3.601
5.264

9.290 (1965)
11.325 (2006)
14.800 (2006)

9.275
10.846
15.323

11.153
13.019
17.833

5.413

16.260 (2006)

16.395

19.124

Regimul hidrologic al Dunării, în general, caracterizat prin două anotimpuri diferite: perioada de apa (din aprilie până în
iunie, cu inundații semnificative au avut loc ca urmare a topirii zăpezii) și uscat sezon (septembrie ianuarie).
Următorul text oferă o privire de ansamblu asupra caracteristicilor de bază ale cursurilor de apa din Banat care fac parte
din bazinul Dunării, inclusiv râul Tisa, în care se varsă în fluxuri Banate. Scurgerile de suprafață din partea română a
bazinului are un timp scurt pentru a se concentra și creează valuri de inundații de scurtă durată și de debit mare de vârf,
care, în general, amenință zonele de coastă joase. Nivelurile ridicate de apă pe Tisa au loc de obicei la sfârșitul iernii și
începutul primăverii, după topirea zăpezii, sau după ploi abundente în timpul verii. Afluenților principali de pe malul stâng
al canalului Tisa Bega (HS DTD), a cărui Estuarul este situat la 10 km de confluența râurilor Tisa și Dunăre. Begej canal
(HS DTD) generat de Bega bătrână și râu Bega (HS DTD).
Bazată pe o documentație extensivă colectate (capitolul 13), iar datele colectate RHMZ sârbă și departamentele relevante
din Romania de mai jos sunt valorile unora dintre cei mai importanți parametri ai regimului de apă al râului. În cadrul
tabelului 3.2. da valoarea parametrilor pe baza observării pe râurile Banatului la stațiile din România hidrologică. Râuri
transfrontaliere, în sud-estul Banatului, Timiș / Timișului, Bârzava / Brzava, Rojga, Moravița / Moravica, Caras / Caras si
Nera. Râurile Nera și Tamis sunt afluenți direcți ai Dunării, în timp ce altele sunt intersectat de canale de râu HS Novi
Becej-DTD-ul Banatska Palanka. De asemenea, aceasta include bazinul hidrografic sub-bazinul râului Cerna, care a
părăsit afluent directe românesc al Dunării.
Tabelul 3.2.

Râu parametrice hidrologică din Banat (Sursa: RO;)

Numa
r de
serie

Râul

0

1

Stația hidrologică

F
(km2)

2

1
2
3
4

Bega
Timiş
Bârzava
Caraş

Balint
Lugoj
Partos
Varadia

1
2

Nera
Cerna

Sasca
Toplet

Parametrii hidrologici

Hsr

(m)

Qsr
m3/s

3
4
5
Bazin Bega-Timis-Caras
1002
335
7,09
2827
666
38,7
933
293
6,22
897
347
6,98
Bazin Nera-Cerna
1160
626
13,10
1278
754
22,80

Qmax 1%
m3/s

R

Qmin 95 %
m3/s

6

kg/s

7

8

265
1225
205
450

1,15
4,70
1,16
0,28

1,65
7,74
0,90
1,35

685
750

1,17
4,60

1,60
3,56

Pe de altă parte, în documentația "sub-bazinul de inundații Planul de Acțiuni la nivel-Banat sub-bazin", Grupul de experți
ICPDR protecția împotriva inundațiilor, în anul 2009, elaborat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor al
Republicii Serbia, în colaborare cu Institutul pentru Managementul Apei " Jaroslav Cerni ", Belgrad, pe de o parte, și
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Ministerul mediului al Republicii România, București și apelor Române, Administrația Națională, București, pe de altă
parte, mai jos, prezintă tabelul 3.3., cu râul principalele caracteristici hidrologice ale Banatului.
Acest tabel prezintă valorile cuprinse în ICDPR documentele, o dată în paranteze Căutare în text de la PPRP RS 2011,
CIJ. Se observă că nu există nici o diferență semnificativă între valoarea debitului, deși este o analiză diferită, cu toate
acestea, raportul de mai jos va atașa o mai mare atenție.
Dacă analizăm valoarea prezentată în tabelul anexat 3.2. și 3.3., în ciuda anumitor diferențe, se poate concluziona că
tabelele prezentate în mod satisfăcător descrie un regim de apă al râului Banatului.
Tabelul 3.3..

Parametrii hidrologice ale râului în Banat (Sursa: ICPDR;)

Râul
Timiș/Tamiš
Bârzava/Brzava
Moraviţa/Moravica
Rojga
Caraş/Karaš
Nera
Cerna

3.6.

Stația de
măsurare

Țara

Şag
Jaša Tomić
Partioș
Markovićevo
Vatin
Veliki Gaj
Dobričevo
Naidȃş
Vračev Gaj
Topleţ

RO
RS
RO
RS
RS
RS
RS
RO
RS
RO

Stationare
a râului
km

Zona de
captare
km2

Qsr

Qmax 1%

m3/s

m3/s

207,0
122,7
145,0
18,0
16,0
12,0
16,8
115,0
7,5
67,0

4.493
5.334
933
1.111
432
47
1.366
1.319
1.428
1.324

46,60
38,00 (38,8)
5,74 (6,6)
6,81
1,11 (0,98)
0,16
10,50 (9,55)
14,60
16,81
21,40

1.322 (1.368)
1.292
200
192
124
38
437
665
670
611

ZONELE PROTEJATE

Obiecte din Banat protejate sunt prezentate pe categorii prevăzute de lege, cu caracteristicile și atributele lor specifice. În
conformitate cu prevederile aplicabile din Legea privind protecția naturii din 2009, Serbia a stabilit următoarele categorii
de arii protejate: parc național, natura, peisaj de o calitate excepțională, rezervație strictă natura, rezervație specială
natură, monument al naturii și habitatelor protejate (Monitorul Oficial al Republicii Serbia, nr. 36/09). Aceste categorii sunt
conforme cu cele stabilite de IUCN - Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Legea este, pentru fiecare dintre
categoriile, datele și definirea mai aproape:






National Park - o zonă cu un număr mare de diverse ecosisteme naturale de importanță națională, o calitate
deosebită a peisajului și a patrimoniului cultural în care trăiește omul armonie cu natura, care vizează păstrarea
valorilor și a resurselor naturale existente, peisajul general, diversitatea geologică și biologică, precum și
satisfacerea științifică, educaționale , spiritual, estetic, cultural, turism, sănătate și nevoile de agrement și alte
activități, în conformitate cu principiile de protecție a mediului și a dezvoltării durabile;
Park de natură- o zonă a valorilor naturale bine conservate, cu ecosisteme naturale, cea mai mare parte
conservate si peisaje pitoresti, pastrand geologice de ansamblu destinate, biologice și a diversității peisajului,
precum și întâlnire științific, educațional, spiritual, estetic, cultural, turism, sănătate și nevoile de agrement și alte
activități coordonate modul tradițional de viață și a principiilor dezvoltării durabile;
Peisaj de o calitate excepțională - o zonă familiară, cu valori naturale biologice și ecologice, estetice și culturalistorice semnificative, care sa dezvoltat ca rezultat al interacțiunii naturii, potențialele lor naturale și modul
tradițional de viață a locuitorilor;
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Rezervatia Natura strictă - o zonă de caracteristici naturale neschimbate cu ecosisteme naturale reprezentative,
dedicate exclusiv conservării naturii inițiale, fondul genetic, echilibrul ecologic, monitorizarea fenomenelor și
proceselor naturale, cercetarea științifică, care nu afectează persoanele fizice caracteristicile, valoarea,
fenomenelor și proceselor;
SRezervă Natura specială - o zonă cu natura nemodificată sau puțin modificată, de o importanță deosebită
datorită unicității, raritate sau caracterul reprezentativ, care include habitat pentru speciile sălbatice pe cale de
dispariție de plante, animale și fungi, fără așezări sau cu așezări rare, în cazul în care omul trăiește în
conformitate cu natura intenționat conservarea caracteristicilor naturale existente și a echilibrului ecologic,
monitorizarea proceselor naturale, cercetare științifică și educație, vizite controlate și păstrarea căilor tradiționale
de viață;
Monument al naturii - mai puțin neschimbat sau parțial schimbat naturale spațială entitate, obiect sau fenomen,
clar fizic, distinctiv și / sau unic, reprezentativ geomorfologice, geologice, hidrologice, botanice și / sau alte
caracteristici, precum și munca umană a format o valoare botanică științifică, natură estetică, cultural sau
educativ.
Habitat protejat - o zonă care include unul sau mai multe tipuri de habitate naturale importante pentru
conservarea uneia sau a mai multor populații de specii sălbatice și a comunităților lor.

Tabelul 3.4. prezinta categoria de obiecte ale naturii protejate în Banat, iar în tabelul 3.5. prezintă monumente ale naturii
protejate din Banat. Se afișează suprafețe și vestire vechi, precum și categoria, municipalități și gardian al fiecărui obiect
protejat.
Tabelul 3.4.

Obiecte protejate în Banat
Anul vestirii
1.
Audit
promulgare

Kcategorii de
proprietate
protejate

Numele

PA (ha)

Parc de natură

Ponjavica

133,6

1995.

Vršačka planina

4408

Deliblatska peščara

Peisaj de
caracteristici
remarcabile

Rezerva Natural
specială

monument al naturii

Monument
memorial natural

Stari Begej Carska
Bara
Slano Kopovo
Pašnjaci velike
droplje
1 ostrvo
15 park šuma
14 stabala
Spomen park
Kikindsko-mokr.
odredu
Spomen šumaKuštilj
Stablo bresta

Categoria

Comuna

Păzitor

IUCN

PC

/

V

III

Pančevo

1982.

2005.

III

III

34829

1965.

2002.

IV

I

Vršac
Vršac, Kovin,
Bela Crkva,
Alibunar

1676

1955.

1994.

IV

I

Zrenjanin

DD RG Ečka

976,5

2001.

/

IV

I

N. Bečej

979,5

1997.

/

IV

I

Čoka, Kikinda

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

LU N. Bečej
LU
Perjanica,
Mokrin
/
/
/

3,67

1979.

/

/

/

Kikinda

SO Kikinda

2,42

1973.

/

/

/

/

1975.

DVP TamišDunav
JP Varoš
ŠG Banat

Vršac

SO Vršac

Sečanj

MZ Neuzin

Hotărîrea Guvernului Provincial este sărată zona lacului "Rusanda" și împrejurimile sale imediate, în 2015 a fost declarat
Parcul Natural, o zonă din a doua categorie de mari značaja.Predeo regionale caracteristici remarcabile protejate "CarasNera" a fost declarată zonă protejată în 2015.
În Banat este protejat de un parc natural - Ponjavica, în municipiul Pancevo, clasificate în funcție de clasificarea în IUCN
categoria V - peisaj protejat, și în conformitate cu Legea privind protecția mediului în Serbia, în categoria a III - un
important natural. De asemenea, protejat de un peisaj de caracteristici remarcabile - Munții Vârșețului, care, conform
clasificării IUCN clasificate în categoria III - Monument natural, în conformitate cu Legea privind protecția mediului în
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Serbia, în categoria a III - un important naturală. Ar trebui remarcat faptul că primii munții Vârșețului au fost protejate și
clasificate ca parc de natură regională în 1982. Din cauza valorilor excepționale naturale disponibile în acest domeniu,
Institutul pentru Conservarea Naturii a lansat o inițiativă pentru munții Vârșețului, sunt plasate sub un nivel mai ridicat de
protecție, dar revizuirea munților au fost zona de o calitate excepțională declarată. Având în vedere că se estimează că
tutorele original al obiectului protejat - JP "Vojvodina" nu este îngrijit în mod corespunzător aproximativ la fel ca și noul
gardian numit Companiei Publice pentru construcția, dezvoltarea și reglementarea a Municipiului Vrsac - "Varos".

Tabelul 3.5.

Monumente protejate ale naturii în Banat

Numele de resurse naturale

PA (ha)

anul vestirii
1.
proglašenje

Comuna

Păzitor

Revizija

IUCN

PC

Ivanovačka ada

6,07

1961.

2009.

III

III

Pančevo

III

III

Kikinda

/
/

/
/

Novi Kneževac
Novi Kneževac

2003.

III

III

Čoka

1963.

/

/

/

Pančevo

0,02

2007.

/

III

III

Pančevo

0,10

1978.

1999.

III

III

Pančevo

0,14

1985.

1999.

III

III

N. Bečej

5,63

1974.

/

/

/

N. Bečej

Hrast lužnjak

0,04

1975.

/

/

/

N. Crnja

Stablo sofore u Novoj Crnji

0,03

1975.

/

/

/

N. Crnja

Grupa stabla koprivića u Srpskoj
Crnji

0,06

1978.

/

/

/

N. Crnja

Stablo pitomog oraha

0,40

1978.

/

/

/

N. Crnja

Park dvorca u Hajdučici

5,72

1973.

2003.

III

III

Plandište

Park dvorca Jagodić

8,64

1973.

2003.

III

III

Plandište

Stari park u Velikom Gaju

6,67

1973.

2003.

III

III

Plandište

Vršački park

5,92

1973.

/

/

/

Vršac

Stari park u Vlajkovcu
Drvored dudova-Izbište
Drvored dudova-Vršac
Drvored dudova-Uljma

4,72
/
/
/

1974.
1974.
1974.
1974.

2006.
/
/
/

III
/
/
/

III
/
/
/

Vršac
Vršac
Vršac
Vršac

Bernačkov herbar

/

1973.

/

/

/

Vršac

Stablo krunolisne lipe
Straža
Park dvorca u Konaku

/
67,61
2,03

1973.
2006.
1975.

/
/
2001.

/
III
/

III
III
II

Vršac
Vršac
Sečanj

Beli dud u Belom Blatu

0,01

2006.

/

III

III

Zrenjanin

Stablo nizinskog bresta

/

1960.

/

/

/

Zrenjanin

Hrast lužnjak u Zrenjaninu

0,03

2006.

/

III

III

Zrenjanin

Županijski park u Zrenjaninu

1,13

2006.

/

III

III

Zrenjanin

ŠG Banat
JP Dir. Za izg.
grada
SO N. Kneževac
/
Fond za izg. I
razvoj SO Čoka
/
JKP
Zelenilo
Pančevo
DF građ. zemlj.i
puteva Pančevo
VP Gornji BanatKikinda
PK Biserno ostrvoSokolac
ZZ Molin, Nova
Crnja
Rim. Kat. Crkva-N.
Crnja
PK Đura Jakšić, N.
Crnja
PK Đura Jakšić, N.
Crnja
PDP Hajdučica
DP
Trudbenik,
Jagodić
STUR Ginko
Preduzeće
2.
Oktobar
Restoran Jezero
Pok. Zaj. za puteve
Pok. Zaj. za puteve
Pok. Zaj. za puteve
Narodni
muzej
Vršac
SO Vršac
JP Vršac
OŠ Vuk Karadžić
JKP
čistoća
i
zelenilo
Srpska
pravosl.
crkv.
opština
Zrenjanin
JKP
čistoća
i
zelenilo
JKP
čistoća
i
zelenilo

Park Blandaš

2,32

2006.

/

Hrast lužnjak
Park N. Kneževac

/
7,29

1979.
1975.

/
/

Stari park-Čoka

5,51

1973.

Stablo crne topole u Uljmi

/

Kesten ćurčina u Pančevu
Tri stable belog jasena kod Dolova
Stablo hrasta lužnjaka-crpna
stanica Kumane
Parka na imanju Sokolac kod N.
Bečeja

Categoria

Rezervatul special mai mare natural din Banat Deliblata Sands, în comunele Vârșeț, Bela Crkva, Kovin și Alibunar, care
este protejată în 1965. Revizuirea protecției realizate în anul 2002, când gresia este protejată ca rezervă și categorii de
natură. Special Rezervat natural Stari Begej - Carska a fost declarată în bara 1955 (cu o revizuire în 1994), în timp ce
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declarația dropia Pasunile făcută în 1997 și sarea de Kopovo 2001. Toate cele patru rezerve sunt clasificate în funcție de
clasificarea IUCN în categoria IV - Habitat și alte zone controlate și resurse naturale sunt de o mare importanță și
categoriile în Serbia. Toată lumea a fost de anumiți gardieni însărcinați cu gestionarea acestor resurse și a protecției
naturale, care, de asemenea, este susținută de aprecierea lor mai bine, și sunt de asemenea responsabile pentru
promovarea turismului.
În zona Banatului, un total de 30 de monumente naturale protejate, care includ: o insulă, 15 parcuri forestiere și bulevarde
și 14 arbori individuali sau copaci în grupuri. Natural Monumentul Ivanova ada a fost protejat pentru prima dată în 1961 ca
o rezervă strict natură, în ordine, revizuirea de protecție, în anul 2009 a fost declarat monument al naturii și plasat în a
treia categorie - importanta naturala. Privire de ansamblu asupra obiectelor naturale protejate este prezentată în tabelul
3.6.
Tabelul 3.6.

Privire de ansamblu asupra obiectelor naturale protejate din Voivodina și Banat

Tipul de obiecte
Parc național
Parc de natură
Rezervat natural
Peisaj excepțional calitatativ
Monument al naturi
Monument natural memorial

Parc regional al naturi
Parc natural
Rezervat natural special
Rezervat natural strict

Voivodina

Banat

%

1
3
6
11
9
2
85
6

/
/
1
4
/
1
30
3

0
0
16,6
36,4
0
50
35,3
50

În PA Voivodina, sub protecția 132 arii protejate, sau 5,47% din suprafața totală Voivodina. 132 resurse protejate naturale
din Voivodina sunt sub protecție sunt: 1 parc național, 15 rezerve speciale naturale, rezervații naturale stricte 8, 2 zone cu
caracteristici specifice, 9 parcuri naturale, habitate protejate 2, 50 monumente ale naturii, 1 rezerva de cercetare științifică,
trei proiecte regionale natura, parc Forest Park 1, 3 memoriale naturale monument 6 monument de arhitectură de grădină,
31 monument al naturii.
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Figura 3.8.: Arii protejate-BANAT

3.7.

LACURILE ȘI MLĂSTINILE

NOdată în Banat existau mai multe lacuri, iazuri și zone umede sunt uscate regenerării realizate în secolul al 18-lea și
începutul secolului al 19-lea. În partea sârbă a Banatului are mari lacuri de la sud de Zrenjanin. Ele sunt transformate în
iazuri de pește. Exista cateva lacuri in apropiere de râul Tisa și Dunăre râuri. Iazurile Ecica includ mai multe lacuri mai
mici majore și mai multe, inclusiv cel mai mare lac alb. În Rusanda este lacul plin de noroi Rusanda (1,2 km2) în
adâncime numai 0,5 până la 1,5 m, la 4 km lungime, cu un fund acoperit cu o grosime de noroi de 1 m. extracția
pietrișului în mai multe locuri din Banat au fost create mai multe depresiuni în care apele de ape subterane formate
lacurile artificiale. Pentru Vrsac, în Banatul de Sud, există cinci dintre aceste lacuri artificiale. Vršačko lac are o lungime
de 900 m, lățime de 300 m și 6 m adâncime. În Biserica Albă este un mic lac artificial într-o fostă groapă de pietriș. La
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nord de Banat Sands este un mare zone umede Alibunarska. După ploaie, mai ales atunci când se ridică la nivelul Tamis
și umflarea Moravice, întregul devin zonele umede inundate.

Figura 3.9.: Banat- lacuri și zone umede
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3.8.

ORGANIZAREA ȘI POPULAȚIA ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Banatul este o regiune geografică, administrativ împărțită între următoarele țări: Serbia, România și Ungaria. Capitala
istorică a Banatului Timișoara, care se află acum în România.
În Serbia, aria geografică a Banatului este împărțită între 4 județe:




Banatul de Nord, care include orașele Kikinda, Čoka, Novi Kneževac, Kanjiža, Senta și Ada (cu condiția că
ultimele trei municipii geografic nu sunt amplasate în Banat, dar în Backa).
Banatul Central, care include orașul Zrenianin și Novi Becej municipiului, Nova Crnja, Zitiste și Sečanj.
JBanatul de Sud, care include orașele Panciova și Vârșeț și municipalități Opovo, Kovin, Kovačica, Alibunar,
Bela Crkva și Plandiste.

District al orașului Belgrad, care funcționează municipalitatea Palilula, care include partea de sud-vest a Banatului
sârbesc.
O parte din Serbia a Banatului este localizat în principala în Provincia Autonomă Voivodina, în timp ce un mic Banatul de
sud-vest (cunoscut sub numele de Pančevački Rit), face parte din punct de vedere administrativ în municipiul Belgrad
Palilula. Banatul sârbesc se învecinează la vest curge râurile Tisa și Dunăre în sud, granița sârbo-ungară în nord și sârboromână în est. Pe teritoriul Voivodina, Banatul a fost administrativ împărțit în trei districte: Banatul de Nord, Banatul
Central si Banatul de Sud. Cel mai mare oras este Banatul sârbesc Zrenjanin (76,511 locuitori pe recensământul din anul
2011). Figura următoare 3.10. arată teritoriul PA Voivodina cu raioanele și regiunile geografice.

Figura 3.10.: Teritoriul PA Voivodina cu raioanele și regiunile geografice.
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Zona geografică românească Banatul a fost împărțit administrativ între județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Mehedinți.
Partea maghiară a Banatului face parte din punct de vedere administrativ în județul Csongrad.
La Anexa 1 pe o hartă topografică arată granițele administrative ale regiunii Banatului din Serbia și rețelei hidrografice.
În figura 3.2. prezintă regiunea Banatului a timpurilor moderne, care este împărțită între Serbia și România. Imagine arată
granițele de stat, limitele administrațiilor locale, amplasarea localităților, a infrastructurii de transport și cursuri de apă.
Pe baza datelor disponibile de la web-enciclopedie Wikipedia, mai jos, în Tabelul 3.7., Acesta oferă o imagine de
ansamblu istorică a numărului de locuitori pe teritoriul Banatului românesc și sârbesc.
Tabelul 3.7.

Prezentare istorică a populației din Banat

Banat-România

Anul

1880

1890

Populaţia
totală

744,367

Banat-Srbija
Total
Anul

Populația totală

-

-

-

-

-

-

812,799

1900

871,598

1910

902,210

1910

566,400

1920

822,639

1921

559,096

1930

878,877

1931

585,579

1941

898,262

1948

601,626

1956

896,668

1953

617,163

1966

966,322

1961

655,868

1977

1,082,461

1971

666,559

1992

1,076,380

1991

648,390

2002

1,011,145

2002

665,397
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3.9.

PRINCIPALE ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI ECONOMICE

Odată ce Banatul a fost foarte mlăștinoas, iar atunci când sunt uscate, a devenit unul dintre terenurile cele mai fertile din
Europa. La fel ca vecina Backa, Banatul, în plus față de a lucra în est, drept, fără silvicultură și minerit. Populația este
angajată într-o mare majoritate a agriculturii și produce toate tipurile de cereale, în special grâu și porumb. Semnificativ
este, de asemenea, cultura de sfeclă de zahăr și de tutun. Viticultura dezvoltat în apropierea Vârșeț și Biserica Bela.
Cresterea animalelor este de asemenea foarte important, dar nu la fel de mult ca înainte, atunci când a fost principala
ocupație a populației. Comerțul este semnificativă, în special cu culturi și vite. Industria a dezvoltat frumos în orașe.
Semnificativ este morii, și alte industrii, precum și cărămidă, zahăr, bere, piatra, piele, lemn, textile, ceramică, etc..
Cel mai mare oras din Banat Zrenjanin din Serbia, cu peste 70.000 de locuitori, este al șaselea oraș ca mărime din Serbia
(conform recensământului din 2002). În plus față de Zrenjanin centrele administrative și culturale ale Banatului sunt
Panciova, Vârșeț și Kikinda. În prezent, economia cea mai dezvoltată în Vrsac. În Banat sunt cele mai bogate zăcăminte
de petrol și gaze naturale din Serbia.
După ce valoarea terenului și amplasarea lor între două râuri navigabile și înconjurat de o regiune bogată, în apropiere de
Belgrad, cu o populație foarte culturală, o industrie bogată și un comerț foarte substanțial, Banatul, ca regiune, ocupă un
loc important în Serbia și Voivodina. În Banat are o mulțime de pășuni, pășunat este o modalitate bine dezvoltată de
creștere a animalelor. Pentru pășuni mari în jurul valorii de Cioca se poate vedea turme mari de bovine și ovine.
Efectivele de animale hambar înlocuiește din ce în ce efectivele de animale pastorală în zonele în care pășunile și Oran
unde a făcut redistribuirea terenurilor. Cal în creștere este strâns legată de agricultură, și păsări de curte este foarte
dezvoltat. De asemenea, gresie este bine dezvoltată și apicultură.
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Figura 3.11:. Harta activității economice în Banat

3.10.

UTILIZAREA TERENURILOR

În figura 3.14. arată modul de utilizare a terenurilor pe teritoriul Banatului din Serbia, potrivit datelor de la CORINE Atlas.
În anexa 3 prezintă harta regiunii Banatului din Serbia, care detaliază utilizarea terenurilor și a rețelei hidrografice a
râurilor Banatului.
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Figura 3.12.: Utilizarea terenurilor în Banat

3.11.

INSTALAȚII EXISTENTE PENTRU INUNDAȚII PENTRU PROTECȚIA ȘI EFECTE NEGATIVE ALE POTOPUL

Îndiguiri și diguri
Coastele râurilor de-a lungul sectorului Panonic Dunării au fost foarte mici, ca și în trecut, zone mari au fost inundații de
câteva ori pe parcursul anului. Din acest motiv, de inundații a început a organizat la sfârșitul secolului al XlX-lea și al
XVIII-lea. Prima linie de apărare împotriva inundațiilor de-a lungul Dunării sunt: terasament „levoobalni„ de la granița cu
Ungaria (inlantuirea 1.433 km), la gura Nera (1,075 km), digurile „desnoobalni„ la mai multe locații din Belgrad și Srem
într-o linie continuă de la Smederevo (1,116 km) la Golubac (km 1.040). De la granița cu Ungaria la Novi Sad sunt digurile
levoobalni lung 182 km. Dupa ce inundații devastatoare în 1965, au fost reconstruite și diguri noi au fost construite diguri
pentru a asigura apărarea apei de mare de 100 de ani, cu siguranță de depășire de 1,2 m. De-a lungul mai mare parte a
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digurilor sunt mai mari de 5 m, cu o coroană lățime de 5 - 10 m. Există, de asemenea, o serie de alte structuri de apă
(încuietori, diguri, stații de pompare, conducte, etc.). În zona de acumulare Djerdap 1 (în aval de la Novi Sad, 1.255 km)
Condiții de protecție împotriva inundațiilor s-au schimbat în mod semnificativ după construirea barajului. Prin urmare, a
fost necesară reconstrucția existente și construirea de baraje noi. Mai multe tipuri de sate au fost mutate la sol mai mare,
în timp ce celelalte diguri fluviale protejate ziduri de protectie. Levees de azi protejează zona de apă de mare de 100 de
ani, cu depășirea de 1.2-1.7 m. Constitutie Baraje Djerdap 1 și 2 sunt complet deschise în timpul trecerii apei de mare,
pentru că acumularea HE Djerdap 1 nu poate accepta val de inundații, din cauza volumului relativ mic. Cu toate că, după
inundațiile de discuri și probleme în sistemele de protecție împotriva inundațiilor de instalații de protecție în zona de
coastă imediată a Dunării îmbunătățite (completări și reconstrucție), în general, se poate concluziona că orașele de
coastă majore nu a fost ușor după inundații înregistra și probleme în sistemele de protecție împotriva inundațiilor de
instalații de protecție în zona de coastă imediată Dunărea sa îmbunătățit (completări și reconstrucție), în general, se poate
concluziona că orașele de coastă majore nu sunt protejate de nivelul necesar de protecție, deoarece ratei de depășire de
securitate mai mică decât cea recomandată, din cauza solicitării zonare. Există o reconstrucție în curs de desfășurare sau
iminentă a instalațiilor de protecție din Novi Sad (a făcut suprareglajului 2.4 km cheiul de-a lungul Dunării, și reconstrucția
digului de pe malul drept al Novi Canalului Sad - Savino Selo (HS DTD), în zona orașului), Belgrad (Zemun) , Smederevo,
Stari Kostolac (Pojarevaț), Veliko Gradiste și Golubac sunt protejate până la nivelul cerut de protecție, deoarece ratei de
depășire de securitate mai mică decât cea recomandată, din cauza solicitării zonare. Există o reconstrucție în curs de
desfășurare sau iminentă a instalațiilor de protecție din Novi Sad (a făcut suprareglajului 2.4 km cheiul de-a lungul
Dunării, și reconstrucția digului de pe malul drept al Novi Canalului Sad - Savino Selo (HS DTD), în zona orașului),
Belgrad (Zemun) , Smederevo, Stari Kostolac (Pojarevaț), Veliko Gradiste și Golubac.
Sistemul de protecție împotriva inundațiilor în fluxurile Banatului, care se varsă în rețeaua de canale Dunărea include un
DTD sistem de diguri. De fapt, cea mai mare parte a râulor (toate, cu excepția Nera) implicate în HS DTD, care oferă
condiții favorabile pentru protecția împotriva inundațiilor în cursurile de apă din Banat. Sistemul unic, flexibil, care este
format din canalele principale și cursuri de apă se intersecteaza, permite redistribuirea debitului în funcție de cantitatea de
curgere a râurilor și nivelul apei pe beneficiari - Dunărea și Tisa. În apropierea graniței cu România și diguri de-a lungul
Brzava Moravice asigura o protecție Q 5%, în timp ce nivelul de protecție din aval crește datorită impactului favorabil al
canalului DTD. Digurile de pe Tamis au fost reconstruite pe o apă Q mare de 1%, menținând în același timp un coridor
curat.
Pe râul Tamis din Serbia sunt alocate două unități:
 porțiunea din amonte (între Constituția Tomaševac și granița română) cu diguri de pe ambele laturi (pe distanta
mare intre ele - 350 - 900 m) și păduri de luncă, care sunt acoperite aproximativ 50%, și
 partea din aval (între Constituție și Tomaševac gura de vărsare a Dunării), în cadrul sistemului hidro "Timișului
de Jos", al cărui regim în domeniul barajelor de apă mici controlate Tomaševac, Opovo, Pancevo și Centa. În
această parte a terasamentelor au fost construite doar pe sectorul cel mai în aval, pentru a proteja RIT pe
malul drept și orașul Pancevo pe malul stâng. Aceste baraje au fost construite între anii 1929 și 1935. Tamis
pe această parte a cursului sub influența gârlă din Djerdap barajului 1.
Brzava și Moravica (Vršac) în perioada anterioară au fost afluenți Tamis, iar mai târziu deviate spre Canalul Banatska
Palanka - Novi Becej (HS DTD). Brzava a fost scurtată la 15 km, un nivel maxim de apă al râului la gura este redusă cu
1,5 m. Îndiguiri dublu față-verso (20 km de-a lungul stânga și 16,3 km de-a lungul malului drept) au fost construite în
1983. De-a lungul Moravice (Vršac) există terasamente față-verso de la gura la 15,3 km pe dreapta și până la 15.85 km
pe malul stâng. Redirectand curentul Moravice (Vrsac) de la Canalul către Tamis Banat Palanka - Novi Becej (HS DTD),
nivelul maxim de apă Moravice (Vrsac) este redus cu mai mult de 3 m. De asemenea, spune Rojga sunt digurile de-a
lungul ambelor maluri, cu o lungime totala de 25.02 km. De-a lungul Nere sunt construite doar structurile locale de
protecție (protecția satului Kusic, respectiv la 5,5 km de digul de pe malul drept lângă gura Nera în Dunăre). Problema
protecției împotriva inundațiilor nu a fost rezolvată complet.
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Digurile de-a lungul ambelor maluri ale râului Tisa, cu o lungime totală de 278 km. Digurile au fost construite în secolul al
XVIII-lea, iar după fiecare inundație majoră s-ar fi întărit și lărgit înălțimea lor. Cu toate acestea, diguri de protecție
împotriva inundațiilor pe vechi, cum ar fi acestea, este extrem de dificilă și costisitoare. După o lungă apărare împotriva
inundațiilor, dificilă și costisitoare, în 1970, se procedează în mod sistematic la rezolvarea acestei probleme, și anume
reconstrucția sau construirea de noi diguri. Îndiguiri sunt dimensionate pentru apă perioadă mare randament de 100 de
ani, cu o suplimentare de siguranță 1 m depășire. Restul de diguri vechi de pe malul drept (între km 21 și km 36), au fost
reconstruite după inundația din 2006. Există puncte slabe, atât pe și reconstruit pe terasamentele vechi, la intersecția cea
veche, sau facilități de apă. Condițiile de curgere a apei mare de îmbunătățit în mod semnificativ de lucrări de control în
albie (extinderea și tăierea meandre) și luncii (linia de corectare a terasamentului). În unele locuri, inundația de inundații
10% probabilitatea de a digurilor de vară protejate. Sistemul de protecție împotriva inundațiilor din Banat este format dintro rețea de canale și diguri DTD. Toate râurile din Banat nordul și centrul sunt incluse în Hydro DTD (HS DTD), care
permite redirecționarea Tisa și Dunăre, în funcție de circumstanțe. Navigabilă Bega (HS DTD) este pe deplin
reglementată. Constituția cea mai amonte Topolovac (în amonte de Timișoara) menține contactul cu canalul de sub 83,5
m3 / s. Apele de inundații pe căi navigabile Bega (HS DTD) sunt deviate parțial Tamis. Digurile de pe ambele maluri ale
Bega veche au fost construite la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dupa ce inundații devastatoare în 1932, au fost reconstruite
și diguri albiei este lărgită pentru a îmbunătăți condițiile de navigație. De-a lungul Zlatița sunt terasamente construite, cu
Kikindski de canal și canale HS în DTD Backa la nivel local. Chiuvetă Plazovici reglementată, cu condiția ca
reglementarea nu este completă, iar fluxul nu este menținut în conformitate cu necesitățile evaluate.
Baraje și rezervoare
În PPRP RS 2011, elaborat de CIJ, zona de apă a Banatului și Backa au fost identificate 3 baraje: barajului de pe Tisa
Novi Sad, pe diguri Markovačka centru pe digurile pâraielor la Mesic. Ultimele două baraje menționate care formează
rezervoare cu spații rezervate pentru atenuarea undelor de viitură 1 și 1,5 milioane m3, respectiv.
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Figura 3.13.: Centralele hidroelectrice existente în Banat
(Sursa: JVP Apele Voivodinei, Novi Sad).
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4.

INUNDAȚIILE ISTORICE

curenți de râu care curg prin regiunea Banatului (pe ambele părți ale graniței-română din Serbia), care fac parte din
bazinul Dunării. La nivel mondial O trecere în revistă a inundațiilor importante, care a avut loc în bazinul Dunării, preluate
din documentația publicată existentă, în special în ultimul deceniu, oferă o imagine mai clară a inundării în unele părți din
bazinul Dunării din Serbia și România, și mai îndeaproape în regiunea Banatului, precum și zonele transfrontaliere.
Acest lucru se aplică și la inundațiile care au avut loc în trecut și care au avut efecte negative semnificative asupra
sănătății umane, mediului, patrimoniul cultural și activitatea economică, care este probabilitatea unor evenimente viitoare
similare este încă relevantă (EFD 2007/60 / membru al CE 4.2. (b)), precum și a inundațiilor semnificative care au avut loc
în trecut, în cazul în care este posibil să se prevadă consecințele negative semnificative ale unor evenimente viitoare
similare (EFD Art. 4.2 (c)).
În arhivele istorice ale țării Dunării (țări prin care Dunărea trece) de secole, există o mulțime de înregistrări privind apariția
inundațiilor. Cel mai important dintre aceste înregistrări este aceea a 1501 de inundații pe Dunărea superioară, care este
considerată a fi cea mai mare de inundații de vară pe Dunăre, în ultimul mileniu. Acest lucru de inundații a provocat o
mare devastare la Viena, și, eventual, mai departe în aval. De asemenea, au fost înregistrate cauzate de inundații și
acumularea de gheață, cum ar fi inundațiile din 1938. Apoi, el a distrus un număr mare de așezări de la Esztergom la
Vukovar, inclusiv orașele Pest, Óbuda și părțile inferioare ale Buda la teritoriul actual al capitalei Ungariei.
Inundații sunt relativ frecvente care apar în regiunea Banatului, în special în văile râurilor neprotejate Karas și Nera, în
sud-estul Banatului. De asemenea, inundațiile transfrontaliere cu impact social și economic devastatoare, urmate de
diverse implicații politice și administrative, au apărut pe râul Tamis de mai multe ori. Astfel, în cursul anului 1966 a
înregistrat producerea de inundații catastrofale, după o cursă pe digul stâng pe partea română a frontierei. Patruzeci de
ani mai târziu, o valuri majore de inundații a avut loc în aprilie 2000 și în aprilie 2005. În plus față de aceste inundații în
ultimul secol, inundații majore desilesu în 1902, 1924, 1926, 1940, 1941, 1942, 1944, 1954, 1965, 1970, 1974 și 1991, și
ultimul deceniu al acestui secol, ar trebui să menționăm inundațiile din 2002, 2006, 2010 și 2014, în plus față de cele de
mai sus.
În baza obligațiilor legale, în perioada 2009 în 2011. , Documentația făcută o evaluare preliminară a riscului de inundații
pe teritoriul Republicii Serbia, care în scopul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor al Republicii Serbia,
întocmit de Institutul pentru Resurse de apă "Jaroslav Cerni" la Belgrad.
Pe baza chestionarului elaborat pe inundațiile istorice, care se află în procesul de pregătire a acestui document distribuit
către administrațiile locale și persoanele de încredere municipale pentru protecția împotriva inundațiilor, au fost colectate
date privind daunele produse de inundații în toată Serbia. În plus, datele au fost colectate din proiecte, anchete, studii și
alte date sistematizate create la Institutul pentru Resurse de apă "Jaroslav Cerni" întreprinderi de gestionare a apei
publice, companiile regionale de gestionare a apei și Institutul Hidrometeorologic Republica Serbia. Datele oficiale privind
pagubele nu au fost disponibile și nu au putut fi determinate de ponderea lor în venitul național, numai în scopul prezentei
lucrări au fost introduse următoarele criterii pentru a determina inundații semnificative din trecut: inundate mai mult de 100
de clădiri rezidențiale și 300 de locuitori; Zona inundată este mai mare de 50 km2; inundate obiecte sensibile (clădiri care
adăpostite un număr de oameni care sunt deosebit de vulnerabile la inundații, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă și
bolnave). În mediul GIS pentru scopurile acestei baze de date documentare formate.
În perioada 1965-2011. s-au identificat 72 inundații semnificative de apele de suprafață de pe teritoriul Republicii Serbia.
Inundațiile sunt cele mai frecvente din evacuarea apei din albia cursurilor de apă mici în bazinele Velika Morava, Morava
de Sud și Vest Morava, și apoi, în bazinele Kolubara și Drina, și Mlave, coacere, Big Timok, de-a lungul bazinului Dunării
în cursurile de apă din Banat în bazinul Dunării, împreună râuri mai mici din bazinul Dunării, precum și gura bazinului.

37

VOL 1. - EVALUAREA PRELIMINARĂ A RISCULUI DE INUNDAȚII-PPRP

Inundațiile sunt înregistrate în ordine de-a lungul secțiunilor în cazul în care există sisteme construite pentru protecția
împotriva inundațiilor, precum și din cauza scurgerii de răsturnare a structurilor de protecție și demolare.
Pprogramul rostorni de inundații semnificative în Banat, în perioada 1965-2011. anul este prezentată în anexa 5. Acest
articol este un extras din documentele menționate mai sus, care analizează întregul teritoriu al Republicii Serbia. O
descriere mai detaliată a inundațiilor semnificative din trecut, care este prezentată mai jos, pentru bazinele hidrografice
din Banat, de asemenea, preluate din lucrările documentelor menționate mai sus, în timp ce partea rămasă a fost preluată
din documentația menționată la capitolul 14.
În funcție de disponibilitatea datelor, locațiile de evenimente importante de inundații istorice sunt afișate pe hartă ca:




poligon, în cazurile în care granițele finundațiilor cunoscute,
line, în cazul în care este limitele zonei inundabile nu se cunoaște, dar ei știu municipalitățile cadastrale care au
fost inundate (marcate de secțiunea de râu prin întregul municipiu cadastru),
punct, în cazul în care nu se cunoaște nici zona inundabilă fluvială de frontieră.

Urmează o descriere mai detaliată a unora dintre eveniment de inundații.
4.1.

INUNDAȚIILE ÎN ANUL 2000.

În martie și aprilie 2000, ca urmare a topirii rapide a zăpezii de pe pantele Carpaților și ploile intense simultane, au existat
link-ul major pentru Tisa și Timișului. Precipitațiile au fost mai mari decât media pentru acea perioadă a anului, iar cele
mai mari au fost înregistrate în Senta (zilnic maxim de 17,8 mm, a fost înregistrată la 6,4.) Și Jasa Tomic (zilnică maximă
de 11,8 mm, a fost înregistrată în 3.4.). Valul de inundații pe Timișului a început la începutul lunii aprilie de pe partea
românească (în cazul în care digul stâng a fost încălcat în mai multe locuri, la aproximativ 1 km în amonte de frontieră,
astfel încât apa a inundat circa 5.000 ha si 4 case), care încă provoacă inundații în aval în Serbia ( Banatul sârbesc),
similar cu potopul din 1966. Situația cea mai dificilă a fost pe teritoriul municipiului, unde inundate trei sate Boka, Konak și
Surján, dar a fost amenințat și satul Jasa Tomic. Adâncimea apei care variază de la 70 cm în Boca și Konaka la aproape
2 m in zona Surjan. Pentru a preveni răspândirea de inundații, terasamentului medie de cale ferată Zrenianin-Vrsac, în
apropierea satului Boka, iar apa este îndreptat spre râul Brzava (deoarece nivelul de apă al râului a fost scăzut) și mai
departe, spre Dunăre-Tisa-Dunăre. Evacuarea apei din zona inundată a durat timp de o lună. Inregistrata nivelul maxim al
apei în râul Tamis la Jasa Tomic a fost de 8,4. și s-au ridicat la 822 cm.
În aceeași perioadă au fost înregistrate și de descărcare de gestiune a râului Tisa, în Serbia. Nivelul apei Tisa este 22,04.
aproape de Novi Kneževac a ajuns la 866 cm. Pe parcursul acestei perioade rata de inundații regulate pe râul Tisa a
durat timp de 61 de zile de la Novi Kneževac și 44 de zile de la Senta, o simplă apărare extraordinară la fel de mult ca și
28 de zile în Novi Kneževac, sau 18 zile în Sente. Privind Tamis aceste măsuri de scurtă durată, astfel încât rata regulată
de control al inundațiilor a fost în vigoare 26 de zile de la Jasa Tomic și măsuri de apărare și exploatare extraordinare
numai 1 zi. Totalul inundat unele 9.500 ha de teren agricol (17.500 ha în ambele țări), precum planta de ulei vechi. Cu
toate că inundațiile au împiedicat sat (costurile de inundații în cursul perioadei de valabilitate a măsurilor extraordinare,
sunt estimate la aproximativ 500.000 €), daunele directe de inundații a fost estimat la aproximativ 5.000.000 € (cu
excepția deteriorării drumurilor, instalații pentru protecția împotriva inundațiilor și alte facilități) . Se estimează că, în aprilie
2000, aproximativ 4.000 de persoane au fost afectate de inundații, în timp ce în decembrie 2000, acest număr a fost de
aproximativ 2.000 de persoane.
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4.2.

INUNDAȚIILE ÎN ANUL 2002.

În august 2002 a avut loc, care după unele estimări au probabilitatea relevante de corespunzătoare perioadei, după
revenirea de aproximativ 100 de ani, care este cauzată de precipitații, care a durat mai mult de o săptămână în mod
continuu de inundații. În timpul acestor inundații au existat distrugeri majore în unele părți ale bazinului Dunării, cu victime
umane, un număr mare de populație evacuați forțat, iar pagubele sunt estimate la miliarde de euro. Inundațiile au început
cu ploi abundente din Alpii de Est, ceea ce a condus la inundații în Bavaria și Austria, iar apoi inundațiile trecut treptat
spre est de-a lungul Dunării.
Viituri (inundații flash-ului) Suceava din nordul România a provocat 11 victime, în timp ce 1.624 de case au fost inundate
și mai mult de 1.000 km de drumuri și 567 de poduri au fost distruse. rețelele de comunicații de gaz, electricitate și au fost
avariate.
Se estimează că, în iunie 2002, la vreo 2400 de persoane au fost afectate de inundații.
4.3.

INUNDAȚIILE ÎN ANUL 2005.

Valul de inundații, înregistrate la Tamis din aprilie 2005, se încadrează în categoria de valuri complexe, extrem de mari și
lungi. Aceste inundații au fost cauzate de topirea intensivă a stocurilor uriașe de zăpadă în partea muntoasă a bazinului
Timișului de Sus și Bega, cu câteva zile de ploi abundente, care a căzut în două perioade apropiate, formând două valuri
distincte în sectorul superior al cursului de apă.
Inundații în 2005 a provocat pagube majore în România, din cauza inundarea râului Tamis. Pe partea sârbă a satului de
frontieră de Jasa Tomic și mediul acestui sat au suferit cele mai mari daune. Analiza a arătat că acest potop a fost cel mai
mare inundații din Banat, în ultima sută de ani.
Temperaturile ridicate pe parcursul a treia decadă a lunii martie, combinate cu ploi, a provocat dizolvarea intensă a
stratului de zăpadă în Carpați și creșterea bruscă a nivelului apei râurilor, care au o sursă în Carpați, și se află la
începutul lunii aprilie 2005, a existat o concentrație de cantități mari de apă în râu tamis. Datele oficiale RHMZ al
Republicii Serbia, arată că, timp de 2 zile (18 și 19, 04), în bazinul superior Tamis a scăzut 40-75 mm de precipitații, și în
bazinul superior Bega 50-75 mm. În timpul trecerii vârfului de inundații, sector TAMISA între Lugoj și Saga în România, pe
19.04. au fost activate retenții laterale Hitijaš Padureni, România, care au într-o anumită măsură, a redus debitul maxim în
sectorul din aval în Serbia. Se estimează că, prin activarea acestor retenții reduse de curgere maxim al râului Timișului
până la 1.675 m3 / s la 1200 m3 / s, adică. dimensiunea nu poate lipsi chiuveta din sectorul aval la curbare - frontiera de
stat cu Serbia. De asemenea, este înregistrat de penetrare și rambleu preaplin de a spune averi și Dente pe Brzava (18 /
19.04.).
În același timp, nivelul apei cu stația Jasa Tomic a crescut rapid (circa 10 cm / h). Ziua 20:04. La 7.20 h (cu un nivel de apă
de la 1050 cm Granicerija) a început să revărsare digul râului Timiș din România, pe malul stâng al râului stația de la
aproximativ 2 km în amonte de frontieră, la o distanță de 40 m. Ziua 20.04., In jurul 08:15, atunci când nivelul de apă al
Tamis Jasa Tomic a depășit fosta intensitate maximă de accelerare a creșterii. Nivelurile apei la VS Jasa Tomic a
continuat să crească fără încetare și a depășit unghiul coroanei digului de la mai multe locații din aval a frontierei. Varsare
a împiedicat construcția de rambleu "iepure". În jurul valorii de 8:00 a început vărsare în România digurile desnoobalnog
pe stazionaži în jurul valorii de km 8 + 000, lungimea de aproximativ 400 m, atunci când nivelul apei este de 922 cm, în VS
Ore. În același loc, a început și terasamente debordant 8.04.2000. an, dar descoperire a avut loc pe malul stâng. Doar o
oră mai târziu, această depășire se extinde la o lungime de aproximativ 1.000 m (km inlantuirea 7 + 500 - km 8 + 500) și
înălțimea jetului de preaplin de apă în unele locuri a ajuns la 30 cm, cu toate pre-stabilite trei rânduri de pungi. Autoritățile
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competente române au depus eforturi pentru a consolida alte linii de apărare de-a lungul repartitorului de cale ferată - Ore
și depozitele de deșeuri, cu canale de conectare Tamisac - Tamis, care urma să fie utilizat pentru localizarea inundațiilor.
În continuare, în timpul zilei, la 11.15 h a creat trei noi descoperire desnoobalnog terasament Tamis (kilometrul inlantuirea
8 + 250, km 6 + 900 si km 6 + 700). Lungimea de penetrare km 8 + 250 a fost de aproximativ 60 m, cu tendința de a se
extinde, iar celelalte două sunt estimate a fi de aproximativ aceeași mărime și la km 8 + 250th Aceste măsuri și lucrări
privind localizând inundațiilor (în zona de circa 2.500 ha), pe teritoriul românesc, și-au dat rezultate pozitive, dar apele de
inundații în mod surprinzător de repede (aproximativ 16 h) a ajuns la frontiera de stat și pentru a preveni lucrările la
consolidarea digului de protecție din apropierea satului Jasa Tomić.
Dupa ce nivelele intensive de apă în scădere în albie Tamis, aproape de VS Jasa Tomic, se poate concluziona că fluxul
de apă prin terasament descoperiri extrem de mare. La 16 ore (20.04.) Nivelul apei aproape de VS Jasa Tomic a fost de
750 cm (96 cm sub tavan), care a indicat că mai mult de jumătate din fluxul de Timișului (peste 600 m3 / s) curge pe
teritoriul interzis. Este sigur că inundațiile răspândit într-o zonă mult mai largă în comparație cu "banda" Regulamentele
comune prevăzute de inundații (circa 2.500 ha). Pe baza unei analize a datelor, sediul central pentru protecția împotriva
dezastrelor naturale SO Secanj a propus evacuarea de urgență a persoanelor și a altor bunuri, din partea de jos a satului
Jasa Tomic. Pornind de la aprecierea că nivelul apei în albie Tamis continuă să scadă, iar în albia majoră a creșterii, sa
decis invocarea rambleu desnoobalni Tamis în locuri adecvate, între gura Tamišca frontieră, în scopul de a restabili apa
de inundații în jgheab Timișului, imediat după apariția corespunzătoare hidrologice condițiile și să înceapă de urgență
construirea unei linii de localizare de-a lungul graniței, pe întregul sector al Jase Tomica raului Begej, pentru a preveni
răspândirea inundațiilor în Republica Serbia Teritor.
Nivelul apei la Tamis VS Jasa Tomic a scăzut rapid și 21:04. la 6 ore a fost de 602 cm, și este realizată tăierea
terasamentului direct în amonte de gura de Tamișca (kilometrul 110 + 100 inlantuirea - km 110 + 135, D.O.). Sa dovedit
că tăierea digului a fost în timp util, deoarece acestea sunt deja după-amiază a egalat creșterea nivelului apei în lacul
inundat cu nivelurile de apă în declin râul Timiș, după care apa de inundații direcționat să curgă înapoi în patul Timișului.
Refacerea lucrărilor de apă de inundații în chiuveta TAMISA atins obiectivul de bază al încetinirea creșterii nivelului apei
în lacul inundate, care a împiedicat răspândirea inundațiilor atât din Serbia cât și pe teritoriul românesc, care este un timp
pentru finalizarea lucrărilor de construcție la linia de localizare. Efectele inițiale ale reducerilor îndiguiri au fost evidente,
deoarece este împiedicată de la inundații în continuare satul Jasa Tomic (jumătate din sat nu este inundat) și a oprit
inundațiile răspândit la Sečani și în alte zone vulnerabile. Cu toate acestea, era necesar să se mărească capacitatea apei
de evacuare, deoarece nivelul apei din lac a continuat să crească. Pe baza analizării situației din România, a devenit clar
că are nevoie urgentă de a crește cantitatea de deversare a apei din lacurile inundabile, pentru a se asigura că nivelul
apei din lac nu depășește unghiul așteptat de 79,5 metri deasupra nivelului mării. Pentru a face acest lucru posibil, s-au
făcut încă medie de 4 noi terasamente cu o lățime totală de 70 m, iar unghiul pragului de preaplin de 78,0 m ASL.
Tăierea terasamentului a fost finalizat 24.04., Și este media tuturor celor cinci au început o cantitate semnificativă (mai
mult de 200 m3 / sec) din lacurile de apă de inundații în Tamis. De la începutul descărcării apelor de inundații încetat să
mai scadă brusc nivelurile de apă la Tamis VS. Jasa Tomic și a început lor stagnare de mai multe zile în jurul relativ mare
altitudine 78,80 m ASL. Acest nivel ridicat de Tamis nu interferează semnificativ cu evacuarea apelor de inundații (în
special mediile din aval la km inlantuirea 110), sau a reprezentat un pericol în cazul constatării chiar și o mică inundație
din fluxul superior din România. Având în vedere că media grupului din amonte (la km 112 km), nivelul de apă din lac au
fost mai mari decât aproximativ 10 cm față de cele din Tamis, există o decizie de a fi în cazul unui nou val în albia
Timișului, repede închideți toate mediile.În ceea ce privește media de anrocamente pericol iminent, care, în cazul sosirii
unei noi inundații, apa din mișcare necontrolată Tamis către o parte a satului Jasa Tomic, inundații "protejate" și pune în
pericol zona din aval spre Secanj. În conformitate cu nivelul apei în albia râului Timiș, grinduri medii și reținute în mod
periodic (la km 112 + 000 km - de două ori, o dată la km 110 + 000 inlantuirea). ploi frecvente și noi valuri de inundații de
Timiș împiedicat de lucru privind închiderea provizorie a descoperire, care a început 25.04. Tek este 3.05. închis
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provizoriu la km 6 descoperire și + 150 km și 09:05. iar la km inlantuirea 8 + 250th Pentru aceasta este un rambleu
temporar la km 8 + 250 km, construit pe noua ruta de semi-circulară, deoarece efectul de eroziune a apei sa adâncit
terenul la locul de penetrare de până la 8 m. Noi valuri de inundații Timiș și înălțimea insuficientă digurilor construite
provizoriu impus în două ocazii în care Suprasolicitării, și în cele din urmă temporare diguri finalizate la începutul lunii
iunie 2005, cu unghiul de coroana inferioară cu aproximativ 2,5 m în comparație cu situația înainte de descoperire. Pana
in finala de reabilitare descoperire de anrocamente (aducerea la o stare anterioară) a trecut o perioadă relativ lungă de
timp (de lucru a fost finalizată 25.11.2005. Ani), în care Timișului "amenințat" cu două val mai mici de inundații (mijlocul
lunii iunie și august), dar nu semnificativă efectul.
Ziua 03.06. finalizate terasamente provizorii ratei de depășire, digurile la descoperiri cu creșteri ale coroanei 81,08 m nm
(6 km + 160) și 81.45 de metri deasupra nivelului mării (km 8 + 250), în România. Acest lucru a însemnat în mod eficient
că nu trebuie să se aștepte mai multe inundații tamiških inundate rezervor de apă până când nivelul apei la Tamis VS
Jasa Tomic nu depășește 630 cm. Din cauza scăderii nivelului apei în lac, reducând astfel capacitatea medie a barajului,
pentru a evacua apa din sunt folosite lacurile de gravitate maximă a Constituției în terasamentelor și stația de pompare
stabilă la sistemele de drenaj existente, precum și mutarea pompei. În același timp, partea română sa angajat să asigure
condiții pentru scurgerea fără probleme de apă gravitațională (deversare controlată de stocare de suprafață și a barajelor
adecvate de manevrare de pe navigabil Begej) în Tamis și Begej; și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a
depăși diguri improvizate pentru a rupe Rudne în cazul de a întâlni o mai mare de inundații Tamis. Se aștepta finală de
golire rapidă de inundații lac, pus în pericol scurt noul val de inundații Tamis (08.06.2005.), Dar apoi a existat un declin
continuu a nivelului apei și tamiških umflarea apelor de inundații fără obstacole. Uscând lacul sa încheiat 28.06.2005. an,
dar este încă câteva săptămâni ultima răpire apă "reziduală", în depresiuni izolate. Odată cu scăderea nivelului apei în lac
sub pragul de depășire a mediilor terasament, sa oprit rolul lor în evacuarea apei de inundații și pentru a obține acces
imediat la construirea de diguri sau temporare, în scopul de a preveni pătrunderea de tamiških a apei în cazul sosirii unui
nou val de inundații. Cu toate că lucrările de reparații pe aducerea digului la o stare anterioară, luată într-o perioadă de
apă scăzută planificată (iulie-septermbar) Tamis este amenințat din nou de arbore neașteptat (19-21.08.), Dar ei sunt
prevenite prin greutatea consecințelor negative. În timpul închiderii provizorii și apoi permanentă a terasamentului medie
pe navigabil Begej, în apropierea Itebej sârb, era necesară precauție la fel de mare ca Timișului, deoarece nivelul apei
râului Begej menținute în așa-numitul. "Regim orchestrată" deoarece se prevede că, prin intermediul de reglementare a
constituției de-a lungul acestui curs de apă, să mențină fluxurile și nivelurile de apă în limitele controlate, care sunt
excluse în mod eficient-regim de apă zona de incertitudine terasament mediu. Din cauza inundații menționate mai sus pe
râul Timiș în august 2005, au fost neprevăzute necesare, precum și extinderea planificată a termenelor pentru finalizarea
reabilitării. După aproape cinci luni de la repararea digului "deschis" lucrări pe medii sa încheiat 12.10.2005. și ceva mai
târziu (25.11.2005.) și lucrează la progrese în România.

Ca o recapitulare a evenimentului ar trebui, din nou, a subliniat că, pe 20.04.2005. a existat o cursă pe digul râului
Timișului, 3 locuri, o lungime de kilometri de frontiera, pe partea românească a frontierei, care a provocat evacuarea apei
Timiș, în afara albiei. În România, apoi inundate aproximativ 5.000 de case si 40.000 de hectare de teren arabil, un val de
inundații măturat Banatul în Serbia. Potențial suprafață de circa 50.000 ha, erodat cu circa 20.000 de locuitori în
municipiul Sečanj și Zitiste și zona din jurul 35.000 ha și 14.000 de locuitori în municipiul Plandište. În scopul descărcării
apei din zonele afectate a fost efectuat tăierea digului din dreapta de-a lungul Timișului la Jasa Tomic pe 5 locuri si
navigabil Begej aproape de Međe. Odată ce nivelul apei a scăzut Tamis, a început să evidențieze apa de inundații înapoi
în fluxul de râul Timiș. Situația cea mai dificilă a fost în satul Jasa Tomic dana 28.04.2005. când a mutat toate 1000 de
locuitori și aproximativ 150 de case sa prăbușit. Nivelul apei de 846 cm, care a fost măsurată în Jasa Tomic, 20,04. a fost
cea mai mare inregistrata vreodata, de unde observațiile instrumentale efectuate asupra cursului de apă.
O scară demonstrată prin datele pe care simpla inundație regulată în apropierea Jaša Tomić au fost declarate continuu
102 de zile, din februarie până în iunie, iar în tăierea de 21 de zile, în lunile martie și 49 de zile, în aprilie și mai. Măsuri de
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urgență pentru inundații a durat 3 zile în Jasa Tomic și 2 zile în Sečanj. De asemenea, din cauza nivelului ridicat de apă
pe râul Tisa a fost amenințat și districtul sud Backa.
În luna aprilie 2005, Timișul și Bega, unite trecut prin derivatul Topolovac, cu cel mai mare volum înregistrat vreodată pe
aceste fluxuri. SV Jasa Tomic este înregistrat valuri de volum de 669 milioane m3, în timpul acestor inundații. În
comparație cu inundațiile din 2000 și 1966, volumul înregistrat este mai mare cu aproximativ 3 până la 5 ori. Acest volum
ridicat este influențat să vină încălcarea digurilor de pe râul Tamis in zona Crai Nou peste digul vărsat volum de apă este
estimat la aproximativ 320 de milioane de m3, ceea ce a dus la apariția "Banatul Mora". Se estimează că, în cursul lunii
aprilie 2005, aproximativ 3.800 de persoane au fost dislocat într-o locație mai sigură în zonele afectate de inundații.
În timpul acestor inundații a fost construit un nou rambleu, lungimi mari pentru a preveni răspândirea inundațiilor pe o
suprafață mai mare în Serbia. Daunele totale în Republica Serbia este estimată la circa 14 milioane €. În România, doar
în cazul echipamentelor hidraulice, a estimat pagube de aproximativ 11 milioane.
După inundațiile, și experiența acumulată în timpul apărării împotriva inundațiilor, sa concluzionat că instalațiile de
apărare din România și Serbia nu oferă nivelul de securitate necesar și necesitatea rekonstruikcija lor de a oferi protecție
împotriva probabilități ridicate ale apei Q1%.
In articolul "hidrologică-hidraulice analizează în funcția de apărare și a punerii în aplicare a apelor de inundații în timpul
viiturii râului Tamis 2005" de Milos Miloradovića și Zvonko Matina, având în vedere adevărata imagine a evenimentelor,
pe baza cărora se poate face diverse analize și să tragă concluzii pentru toți activități viitoare legate de apărarea
inundațiilor din regiunea Banatului, acordând o atenție deosebită faptului că toate cursurile de apă transfrontaliere.
În timpul inundațiilor din 2005, a suferit mari pagube și în alte zone din Serbia, iar cea mai mare parte prejudiciul a fost
înregistrat în râu de Sud Morava, din cauza inundațiilor torențiale din 11-16s perioadei. mai 2005.
4.4.

INUNDAȚIILE ÎN ANUL 2006.

Prezentarea inundațiilor în bazinul Dunării este dat concis într-un document "Program de acțiune pentru protecția durabil
al inundațiilor în bazinul Dunării", Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) și concluziile
prezentate mai jos în acest document, referitoare la inundațiile din 2006.
UÎn 2006, ca urmare a unor condiții specifice meteorologice meteorologice, au existat inundații grave în bazinul Dunării.
inundații mari s-au înregistrat în Europa Centrală și de Est, din cauza zăpezii și a ploilor abundente. râuri tumefiate și
creșterea nivelului apelor subterane, a provocat daune majore și a forțat mii de oameni să își părăsească locuințele.
Pentru prima dată în istorie, apele cele mari au fost înregistrate în Dunăre, Sava și Tisa, în același timp, ceea ce face
acest lucru o coincidență rară a cauzat inundații extreme, în primul rând în centralng și Dunărea inferioară, unde apa a
ajuns la o mare probabilitate de a perioadei de returnare de 100 de ani. Inundații în bazinul Dunării (DRB) în 2006, a
început la sfârșitul lunii martie, în bazinul superior și a durat până în iunie 2006, când mai multe zone inundate de-a lungul
cursului inferior al Dunării în România. Aproape 30.000 de oameni și-au pierdut întreaga lor proprietate. De-a lungul
Dunării de Jos în România, au existat mai multe descoperiri terasament, și a produs, de asemenea, o serie de puncte de
vânzare controlate pentru a ajuta la reducerea presiunii exercitate asupra majorității celorlalte terasamentelor majore la
spustitio temporar nivelul apei.
Condițiile meteorologice în zona regiunii Dunării de Sus a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării inundațiilor
extreme în Dunărea Centrală, în special în regiunea Budapesta. Condițiile meteorologice din Munții Carpați au fost de o
importanță primordială pentru confluența râului Tisa, în amonte de la Szeged (Szeged). La mijlocul lunii februarie,
rezervele de apă acumulată în stratul de zăpadă, în regiunea Tisei a ajuns la circa 150% din media pe termen lung pentru
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perioada. O cantitate semnificativă de zăpadă s-au acumulat si Mure / Valea Mureșului (în cazul în care rezervele de apă
au depășit media multigodišnji de circa 70%) și în sistemul fluvial Körös / Crisului (în cazul în care nivelurile sunt depășite
cu aproximativ 30%). Combinația dintre ploi abundente și topirea zăpezii a dus la extrem de du-te în bazinul râului Tisa
(Tisa). În plus, inundațiile din Savi a durat foarte mult timp, începând de la jumătatea lunii martie și a durat până la mijlocul
lunii mai. În această perioadă, rata de curgere a fost întotdeauna între 3.000 mc / s si 4000 mc / s (perioada de returnare
de 1-5 ani). În acest fel, o coincidență rară de inundații relativ mari și lungi pe toți marii afluenților din bazinul Dunării
Centrale a dus într-una dintre cele mai mari inundații înregistrate în Dunărea de Jos.
A fost înregistrată relativ lungă perioadă de precipitații între jumătatea lunii martie și sfârșitul lunii aprilie, în zonele
montane ale Carpaților. Ca rezultat, debite ridicate s-au înregistrat în toate principalii afluenți ai Dunării în regiune (cum ar
fi Timis, Jiu, Argeș, Ialomitsa, Siret și Prut), în următoarele câteva săptămâni. coincidență extrem de rare de inundații
relativ mari, care a avut loc simultan în partea superioară a Dunării, și pe râurile Tisa, râul Morava și a rezultat într-o
perioadă foarte gravă întoarcere de inundații de aproximativ 100 de ani, Dunărea, în aval față de Serbia. Pe parcursul
întregului curs al Dunării de Jos, s-au înregistrat rate de istoric semnificative a debitului și a nivelului apei, cel mai mare
înregistrat în ultima sută de ani. Deversări înregistrați au avut un maxim de 15600 la 15800 mc / s, similare cu cele din
1895. protecție împotriva inundațiilor Perioada de urgență în aval de Djerdap, a durat mai mult de 6 săptămâni. Mai multe
dintre dig este distrus, mai ales pe partea română.
În general, inundațiile care au avut loc în 2006, pot fi împărțite în două grupe:



inundații primar în unele dintre afluenții fluviului Dunărea (Morava / Dije, Bodrog), formate în bazinele de recepție
superioare ;
inundații secundare în râuri de câmpie mari, cum ar fi la mijloc și inferior al Dunării, Tisa și Sava, care a avut loc
atunci când cei mai importanți afluenți au avut apariția simultană a debitului de flux mare.

Dunărea are un sistem hidrologic foarte complex. Caracteristicile sale de curgere schimba de-a lungul secțiunilor lungi,
sub influența afluxului de afluenți mari. Acest lucru este valabil mai ales în midstream, în cazul în care Drava, Sava și Tisa
se varsă în Dunăre. În Iarna 2006 a durat un timp relativ îndelungat și a fost bogat în zăpadă și se caracterizează prin
temperaturi medii scăzute în Alpi și Carpații Occidentali. La sfârșitul lunii martie, a existat o temperatură de creștere care
a cauzat topirea rapidă a zăpezii, care a fost, de asemenea, însoțită de ploi abundente. Acești factori au cauzat o rată de
durată mare de curgere a Dunării și a afluenților săi majori, Sava și Tisa. Datorită acestor debite mari, inundații mari au
fost înregistrate pe Dunăre, începând de la Bratislava și în special în jurul valorii de Belgrad, iar mai târziu de-a lungul
cursului inferior al Dunării în România, Bulgaria, Moldova și Ucraina. De-a lungul Dunării de jos, nivelul ridicat de apă a
durat mai mult de șase săptămâni. În unele locuri nivelul râului, atingând cel mai înalt nivel în 100 de ani.
Spre deosebire de inundațiile din nordul Alpilor, în 2005, inundațiile din 2006 au fost limitate la mijloc și inferior al Dunării
și au fost cauzate în principal de topirea zăpezii. În contrast, în 2005, ploile puternice sunt în mod special bazinele
afectate în Alpi superioare, un mare val de inundații a ajuns la mijlocul Dunării ca o mare de apă aproape normală,
probabilitatea de o dată la 3-5 ani, dar nu a venit la Dunărea inferioară . Cu toate acestea, inundațiile torențiale din
Bulgaria și părți din România, a afectat poalele Munților Balcani și Carpați și a distrus mai multe sate. Mergând mai
departe, înapoi în august 2002, inundațiile de-a lungul cursului mijlociu al Dunării în Ungaria, Croația și Serbia au ajuns
aproape la același nivel ca și în 2006.
Inundațiile din Serbia s-au înregistrat pe teritoriul mai multor municipalități din Apatin, Sombor, Bogojevo, Zrenianin,
Beocin, Senti, Titel, Sečanj, Žabalj, Novi Sad, Backa Palanka, Indjija, Belgrad, Zemun, Grocka, Smederevo, Veliko
Gradiște, Golubac, Negotino și altele. În districtul Rasina a fost, de asemenea, inundate aproximativ 10 de sate, un
reactivat de numeroase alunecări de teren.
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Inundațiile care au avut un număr total de 213 de localitati afectate si evacuate aproximativ 1.000 de persoane (mai ales
în municipiul Grocka), în aprilie 2006. În 2006, aproximativ 240.000 ha de teren agricol au fost inundate în Serbia, râuri și
a apelor subterane. Cel mai afectat a fost Banatul Central, cu sediul în Zrenjanin. În zona de Belgrad, a avut loc o
deversare a Dunării în Zemun, Noul Belgrad și spațiul cheiul Sava din Noul Belgrad, în apropierea Târgului, Turnul
Nebojsa la Kalemegdan, zona Čukarice și Ostruznica. Nivelul Dunării și Sava a crescut la o rată de 1 cm / h. Grație unor
măsuri adecvate de inundații (saci de nisip au fost plasate în mai multe locații din oraș), nu a existat nici o descărcare de
gestiune de proporții catastrofale. Inundațiile sunt înregistrate în bazinul și Mlave (în Kostolac și satele Maljurevac
Bradarac i) și în pânzelor de bazin (în aval de la Loznica, în satul Gornji Jadar), de unde au fost evacuați aproximativ
1.000 de locuitori.
Cel mai înalt nivel de apă în istoria observațiilor organizate înregistrate pe Dunăre, în aval de confluența Tisa; de-a lungul
sectorului sârb al Tisei; în apropiere de Belgrad pe Sava; Velika Morava râul aproape de Bagrdan. Valul de inundații pe
Dunăre, Sava și Tisa a durat o lungă perioadă de timp, iar nivelul scade foarte lent. Nivelul maxim al apei Dunării, în
amonte de confluența Tisa a înregistrat 10.04. 2006 (VS Bogojevo, Vmax = 792 cm), iar debitul a fost Q = 8.620 mc / s. În
aval de Sava, cel mai înalt nivel de apă înregistrat pe 15 și 16 aprilie, când fluxul a înregistrat aproximativ Q = 15.800 mc /
s. Acest flux de corespunde deversoare probabilitatea de o dată într-o sută de ani. În continuare În aval, Golubac (rkm
1042) la nivelul înregistrat Dunării cu 59 cm mai mare decât recordul precedent ridicat în 1981.
Maksimalni nivo vode na Tisi je zabeležen 21. aprila 2006. godine pri proticaju od Q = 3.740 m³/s, što takođe odgovara
proticaju verovatnoće pojave jednom u sto godina. Osmotreni nivo je bio za oko 19-37 cm viši od nivoa koji je osmotren
1970. godine.
Val maxim de inundații pe Sava a precedat valul de inundații pe Dunăre. Cel mai inalt nivel a fost înregistrat la data de 27
martie 2006 (VS Sremska Mitrovica, Vmax = 668 cm), ca răspuns la fluxul de Q = 4.470 m³ / s (care corespunde, de
asemenea, fluxul de apă al probabilității de apariție de o dată la cinci ani). Fluxurile de aproximativ 4.000 mc / s-au foarte
mult timp a avut loc la Sava, dar există o coincidență cu valuri pe Dunăre și Tisa. Valurile de inundații pe Dunăre, Sava și
Tisa a durat un timp neobișnuit de lungă, cu valori foarte mari ale debitului și nivelului. Condițiile cele mai nefavorabile au
fost Tisa și râul Sava, lângă gura de vărsare a râului în Dunăre din cauza refluxul a generat un nivel ridicat al Dunării.
În cele din urmă, ca un rezumat, trebuie spus că potopul a durat de la 4.4. -28.4.2006. an. 2 au fost înregistrate victime
omenești, 3000 strămutate și 1.000 de case au fost inundate. Prejudiciul este estimat la aproximativ 40 de milioane €
pentru agricultură, cel puțin 20 de milioane € pentru infrastructură. Inundata o suprafață de circa 50.000 de hectare de
teren arabil, în principal, de-a lungul afluenților, cum ar fi Begej și Timișului, și un total de aproximativ 100.000 de hectare
inundate și aproximativ 110.000 de hectare de apă subterană afectate. Navigare pe fluviul Dunărea a fost parțial
suspendată în luna aprilie și, prin urmare, mai puțin de o treime din transportul fluvial mediu a fost realizat în această
perioadă.
În timpul acestor inundații s-au înregistrat perioadă mare de apă în urma feedback-ul: Dunărea de lângă Belgrad-120 de
ani, 100 de ani-Tisa, Sava și Timișului, 25 ani-100 de ani (. 20.04.2016).
În continuare în aval de acumulare Djerdap, pe partea inferioara a Dunării regiunea (România, Bulgaria, Moldova,
Ucraina) s-au produs inundații întoarcere ređeg perioadă de 100 de ani. Aceste inundații au cauzat daune terasamente si
zone mari de daune semnificative. Valoarea maximă a valorii debitului Djerdap a ajuns la peste 15.800 m³ / s la 17 aprilie
(cea mai mare valoare înregistrată vreodată este de 15.900 m³ / s și în 1895. ani); Dunărea în România și Bulgaria, a
atins cel mai înalt nivel din 1895.
Se estimează că, în aprilie 2006, aproximativ 35.000 de persoane au fost afectate de inundații, în timp ce în februarie
2006, acest număr a fost de aproximativ 1.200 de persoane.
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4.5.

INUNDAȚIILE ÎN ANUL 2010.

Potrivit datelor climatice, pe parcursul anului 2009 și 2010. an hidrologic (măsurată din noiembrie până în noiembrie), a
generat cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată vreodată în multe părți ale regiunii Dunării. Un strat de zăpadă
și ploaie de-a lungul Dunării centrale a depășit media multianuală de 1,5 până la 2,0 ori, și a înregistrat valoarea absolută
maximă pe toată perioada când face observații instrumentale sistematice.
Spre deosebire de inundații masive individuale pe Dunăre, precum și cele care au avut loc în 2002 sau 2006, din cauza
volumului mare de precipitații într-un timp scurt, în 2010, caracterul dispersați precipitațiilor de-a lungul anilor și în cea mai
mare parte din bazinul Dunării a condus la un număr mare de inundații devastatoare la nivel local. În plus față de partea
germană și austriacă a bazinului fluviului Dunărea, unde a existat o mică inundație, toate celelalte țări au suferit avarii
grave de inundații majore, care au provocat victime umane..
Situatia hidrologică din Serbia a fost foarte nefavorabilă pe tot parcursul anului, cu inundații în aproape toate râurile
naționale și internaționale. Un bun exemplu este râul Sava, unde a avut loc inundații la începutul anului, în vara, dar în
decembrie 2010. Activitățile de inundații în Serbia a durat 185 de zile, iar pentru cele mai multe dintre aceste zile au fost
în măsurile de urgență locuri de control al inundațiilor. Zăpadă și ploaie au generat un val de inundații în mai multe râuri
din Serbia, dar în decembrie 2009, iar această situație a continuat în ianuarie și februarie 2010. Cele mai grave
evenimente, cu un nivel de prevazilaženjemvanrednih apărare împotriva inundațiilor au fost înregistrate pe Sava, Timok,
și râurile în Banat. Cele mai multe au fost amenințați de confluența râului Timok, unde solul a fost deja foarte saturate din
precipitații anterioare și zăpadă, este extraordinar să curgă a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie și în a doua
jumătate a lunii aprilie, cu probabilitatea de apariție este estimată la 20-100 de ani a reveni fenomene perioadei. ploi
frecvente și torențiale cauzate valuri de inundații, la confluența Velika Morava, în luna aprilie 2010. La sfârșitul lunii iunie,
potopul a avut loc în bazinul Kolubara (afluent de dreapta al Sava, lângă Belgrad) și a fost cauzată de ploile abundente,
cu probabilitatea de apariție estimată la 50 -100 ani de a reveni fenomenele perioadei.
În bazinul Drina de inundații cele mai extreme a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Valuri de
inundații pe râul Drina și afluenții săi cauzate de ploile extreme din Muntenegru și de Est Herțegovina, unde 1-200 mm de
ploaie a scăzut în trei zile. Valul de inundații pe fluxul principal al râului Drina și al afluenților njeninm (Piva, Tara,
Ćehotina, Lim și Jadar) au fost remarcabile, astfel încât acumularea nu le-a putut păstra. Noul maxim a fost înregistrat la
data de 3 decembrie, la gabaritul de apă stanoci Radalj, cea mai mică stație de hidrologic în aval pe Drina. Ca urmare, a
existat considerabil val de inundații pe râul Sava din Serbia, unde apărarea împotriva inundațiilor de urgență a declarat, la
începutul lunii decembrie. Fluxul de râul Drina, la confluența râului Sava a fost de peste 4.000 m3 / s, care este cea mai
mare rată de curgere înregistrată în ultimii 50 de ani. Probabilitatea de apariție a debitului pe râul Sava, în aval de
confluența cu râul Drina, aproape a ajuns la 100 de ani (6000 m3 / s).
În România, inundații majore înregistrate în perioada cuprinsă între iunie și august. În luna iunie, nivelurile excepționale
înregistrate în râurile Tur și Crasna (bazinul Somes-Tisa), precum si in Timis, Barzava si Moravici (Banat). În niveluri
periculoase începutul lunii iulie au fost înregistrate pe râul Olt, Prut, Siret, iar cea de a doua jumătate a njihovinm
pritokama.U din iunie și începutul lunii iulie, întreaga nord-estul României a fost influențată de ploi continuă puternică,
ceea ce a atras inundații mari consecutive, în special pe râurile Siret și prut, în cazul în care dostignutie valorile istorice
înregistrate în anii 2005 și 2008i.
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4.6.

INUNDAȚIILE ÎN ANUL 2013.

De iarna extreme au avut loc inundații, iar în iunie 2013, în bazinul superior și inferior al fluviului Dunărea. Concentrația și
intensitatea evenimentului semăna cu o inundație în 2002. A avut un inundării efect devastator în Germania, Austria,
Slovacia, România și Ungaria, și s-au înregistrat efecte semnificative, iar în Bulgaria, Croația și Serbia.
Zona izolată de joasă presiune peste Marea Adriatică a fost îmbunătățită apariția simultană a zonelor de joasă presiune,
în Marea Mediterană, dincolo de Africa de Nord. Acest lucru sa întâmplat înainte de apariția ploilor intensive, zona
România la Marea Neagră, în cazul în care a fost foarte cald la mijlocul lunii mai. Astfel, masele de aer s-au îmbogățit cu
o cantitate mare de umiditate în regiunea Mării Negre și Sredozelja. Aceste mase de aer au fost reprimate de către
autorități, joasă presiune, pe scară largă, în conformitate cu Europa Centrală și Alpii de Nord. Cantitatea mare de
precipitații, consecințele unei astfel de situații sinoptice, au provocat inundațiile din iunie din regiunea Dunării de Sus,
precum și din cauza suprafeței mari de joasă presiune, în sud-vestul Slovaciei și Poloniei. Flux continuu și ridicarea
ulterioară a aerului umed cald a condus la precipitații continuu, care a durat 96 de ore, începând cu 30 mai.
Pe parcursul celor șase zile de precipitații constante (30.05.- 06.06.2013. Cu ani), de-a lungul nord Alpii Bavariei în
Republica Cehă, a existat un potop mare. Totală a scăzut mai mult de 400 mm de ploaie, ceea ce corespunde unei
cantități semi-anuale de precipitații. Acestea precipitații au scăzut în principal pe umed la sol aproape saturate, din cauza
ploilor intense înaintea acestor evenimente. Distribuția precipitațiilor a fost specific și a dus la extrem viituri au fost
caracterizate prin apariția și propagarea rapidă, cu un debit foarte mare și valuri de volum de-a lungul Dunării din
Germania în România.
Inundații în iunie 2013 a fost cel mai mare inundații înregistrate vreodată de-a lungul sectorului maghiar al Dunării. Pe
baza măsurării debitului la partea de sus de inundații, se poate concluziona că a apărut evacuările de 10640 m3 / s la
Vámosszabadi, un 8.300 m3 / s a fost măsurat la schi în Ungaria. Aceste valori curg în această secțiune corespund cu
probabilitatea de apariție a aproximativ 125-135 de ani, iar partea din amonte până la 80 de ani.
Până în 2013, cele mai mari evacuări înregistrate vreodată s-au înregistrat în timpul inundațiilor din 2002, sectorul
maghiar al Dunării (Nagimaros), și 2006 în partea de mijloc a sectorului maghiar al Dunării, iar în 1965 pe partea
inferioară a sectorului maghiar al Dunării (Dunaujvaros-Mohač) . Aceste valori sunt depășite în 2013 la 13-44 cm.
În iunie 2013, au existat inundații în unele râuri de pe teritoriul Republicii Serbia, în principal pe Dunăre și de-a lungul
afluenți majore ale Dunării în Serbia (Tisa, Sava, Velika Morava). În amonte de confluența fluxurilor Râului Tisa Dunării au
fost măsurate de la 8350 până la 8550 m3 / s (perioada de recuperare de 50-100 ani, care este cea mai mare valoare
după 1965), între Tisa și Sava a fost înregistrată debit de 9400 m3 / s (20- 50 de ani, a reveni perioadă), cât și în aval de
confluența Sava 10.500 m3 / s (5 ani perioada de returnare). Valuri de top a fost înregistrată între 14 și 17 iunie, cu o
descărcare de 10.700 m3 / s, în timp ce de la akuimulacije HE "Djerdap" a stat afară aproximativ 11.000 m3 / s.
Dupa 6 iunie, a declarat o protecție împotriva inundațiilor regulate în Serbia, în perioada 11-21 iunie a fost declarat de
inundații de urgență pe Dunăre, în aval de la Novi Sad. Din cauza duratei scurte a inundării nu a provocat efecte
semnificative asupra teritoriului Republicii Serbia.

4.7.

INUNDAȚIILE ÎN ANUL 2014.

Inundabila pe Peninsula Balcanică a venit după ploi abundente și ciclon puternic, care a măturat prin partea centrală a
Peninsulei Balcanice mai 2014. Precipitării a inclus întreaga zonă a Serbiei și timp de 24 de ore, a scăzut preosečno de
peste 100 mm. Au existat o precipitare maxima absolută și 15 mai, la Belgrad (107,9 mm), Loznica (110 mm) și Valjevo
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(108,2 mm). Din rezultatul inundațiilor pe râuri, alunecări de teren și de la sol de apă, a ucis mai mult de 30 de persoane.
Ea a declarat stare de urgență la data de 15 mai. Tamara ciclon, și Donat din Croația sau Ivet în Europa Centrală,
răspândit în Europa de Sud-Est și la 13 mai 2014. Ciclon răspândit pe o suprafață orizontală mare, grosimea verticală
până la aproximativ 100 km prin întregul troposferă. Cutie de joasă presiune format peste Marea Adriatică, unde aerul
rece polar și zonele umede din regiunea mediteraneană. Partea frontală polară a intrat în coliziune cu fața subtropicală
umedă, ceea ce a dus la formarea de cartiere cu presiune foarte scăzută. Pe parcursul a 14 mai, câmpul ciclonic este
deplasat spre Balcani și "ujezerilo" deasupra zonei Serbia, Croația și Bosnia și Herțegovina. Saturație a masei de aer a
fost de aproximativ 100%, iar umiditatea a fost crescută, datorită aerului cald din sud și est. În susținerea dezvoltării
acestui domeniu de joasă presiune a fost să conducă la specificitatea fizică și geografică a Peninsulei Balcanice. Centrul
de domenii ciclonice a fost de peste Serbia și Bosnia și Herțegovina, în cazul în care între 13 și 15 mai secretat mare
cantitate de precipitații, cea mai mare inregistrata vreodata, din momentul în care a face observații meteorologice.
Slăbirea și dispariția în timpul ciclonului a început la 16 mai.
În timpul acestor inundații ale orașului de Obrenovac, care este situat la confluența Sava, al Kolubara, a fost cel mai
puternic afectate de inundații, și se estimează că 90% din satul inundat. Intregul oras de aproximativ 8.700 de locuitori au
fost evacuați. În afară de centrala Obrenovac este Nikola Tesla, cea mai mare centrală termică din Serbia, care asigură
aproape 50% din energia electrică din Serbia. Cu toate acestea, ea a rămas pe linia de plutire datorită intervențiilor bune,
dar, pe o perioadă de timp a încetat să mai existe. Kostolac centrale termice, care asigură 11% din energia electrică din
Serbia a fost amenințată de revărsarea râului Mlava. Centre Paracin, Petrovac, Svilajnac și Smederevska Palanka au fost
inundate. În Krupanj un torrent distrus zeci de case și clădiri au fost expuse în continuare alunecări de teren activate.
Valul de inundații pe râul Sava aproape Sabac, nivelul apei a ajuns la 660 cm, care este cel mai înalt nivel al apei râului în
oraș, deoarece înregistrările sistematice sunt păstrate. 16 mai 7618 de persoane au fost evacuate, 20 au fost rănite, în
timp ce trei persoane au murit. În Srem sate au fost evacuate Jamena, Morović și Višnjićevo. Starea de urgență pentru
întregul teritoriu al Republicii Serbia a rămas pe shnazi până la 23 mai în timp ce el a rămas în vigoare starea de urgență
în două orașe și 17 municipii, care au fost amenințate în mod direct. Acestea sunt orașele Sabac și Sremska Mitrovica și
municipalități Obrenovac, Subotica, Ub, Lajkovac, Osecina, Paracin, Mionica, Svilajnac, Smederevska Palanka, Sid,
Kovin, Kosjeric, Bajina Basta, Krupanj, Mali Zvornik, Koceljeva și Vladimirci. Pe lângă casele distruse, drumuri și poduri,
în special odnetih vieții umane, inundațiile au provocat pagube importante și agriculturii, a solului și a culturilor, efectivele
de animale etc. Pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei, Republica riverbeds sârbi s-au vărsat râuri Bosna, Drina, Sana, Sava,
Vrbas și altele. Inunda Samac, Brcko, Maglaj, Doboj, Derventa, Tuzla, Prijedor, Travnik, Janja, Bijeljina, Zenica, Živinice,
VARES, Zavidovici, Key, Banja Luka, Celinac și multe alte orașe și orașe. Ei au fost amenințați și zone întinse de-a lungul
râului Sava. Pe teritoriul croat au fost cele mai vulnerabile părți ale Županja și vale marină. Râul Sava a atins un nivel
record, și a rupt-o în două locuri și grinduri Rajevo Račinovci Sela, Croația. Vidate câteva mii de oameni de la Gunja,
Račinovci, Ra Sela, bosniacii, Vrbanja, Drenovaca, Strošinci, Djuric, Posavskih Podgajci și Soljani. oamenii sunt
adăpostite în vidate speranța Cerni și Grădiște. Râu Orljava turnat în mai multe locuri, cele mai vulnerabile au fost zona
Pleternički și satul Becic și Luzani în municipiul Oriovac. Orljava Primul este turnat undeva între negru și fericit, iar piesa
este apa a ajuns la casele. Râu deteriorat piesele și este închis tot traficul feroviar de pe partea Pleternica - Pozega Velika.
Apă deosebită în Savi este format ca urmare a precipitațiilor în bazinele hidrografice din amonte (aflux mare de toți
afluenții din BiH și Croația, apă dezastruos ridicat asupra Bosniei și Vrbas). Nivelul apei a crescut rapid și a atins un
maxim de doar 4 zile. Ceea ce urmează este o listă a evenimentelor-cheie și cronologie:




14-15 mai avea condiții extreme apărute în toate râurile din bazinul (maximums curent depăși mai mult de 80
cm);
Turnând apă în zona neputincioasă și a apărat (exploatări miniere de suprafață din bazinul Kolubara inundate cu
circa 200 milioane m3);
Digurile privind Tamnava și Trstenica slăbirea și să vină cu inundații Obrenovac;
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Au slăbit digurile din Bosnia și Croația; Drina a atins punctul culminant 16 mai;
Cu toate depășite fluxul de "autoritate" pentru dimensionarea digului (6,750 m3 / s) de protecție împotriva
inundațiilor pe Sava a fost de succes.

Se estimează că inundațiile au fost potențial afectate, aproximativ 18% din teritoriul Republicii Serbia, în primul rând în
zona de coastă a Dunării, Sava și Tisa, apoi Morava, Drina, Kolubara a, Timok etc. Se estimează că prejudiciul cauzat
mai 2014 au fost la un nivel de aproximativ un miliard de euro. Inundația din 2014 a avut consecințe dezastruoase de-a
lungul sectorului sârb al Sava, numai pentru că fluxul de vârf de undă a fost redus după eșecul digurilor și evacuarea
apelor în teritoriile BiH și croate. În luna mai 2014, sunt afluenți dreapta ale bazinului râului Drina Debitele extreme, astfel
încât nu a fost inundații și daune grave. În bazinul râului Morava au fost înregistrate în 2014 două inundații: mai mici în
luna aprilie (a lovit o parte a bazinelor hidrografice din Morava de Vest și TOPLICA) și extreme, în luna mai, care a lovit
întreaga cumpănă a Occidentului (cu excepția Ibra) și niște afluenți ai Velika Morava (Belica, Crnica , Ravanica, Lugomir,
Jasenica, Raca, Resava, Jezava, maxilarelor și altele). Multe cladiri au fost puternic avariate, pentru că nivelurile de
autoritate depășite de dimensionare a acestora. A face evacuarea apei mai 2014 a avut loc la cursul inferior Mlave. Pe de
altă parte, Obrenovac, situat la gura de vărsare a râurilor Kolubara și Sava, este situat pe un teren jos, înconjurat
Tamnava, Kolubara și Sava. Cele mai mici părți ale regiunii sunt de fapt fostele meandre ale Sava și Kolubara,.
Obrenovac a fost inundat după nu știu câta oară în istorie, ultima oară în urmă cu doar 33 de ani (în 1981), aproape
același scenariu ca și în 2014. Vor exista întotdeauna riscuri pentru a se repeta acest tip de inundații, indiferent cât de
puternic, care înconjoară grindurile oraș. Regiunea Mačve este o vastă zonă de șes, în ceea ce privește controlul
inundațiilor, o bandă unică. In trecut, revărsării provocând pagube mari zonei Sava și Drina Mačve și pe o perioadă mai
lungă de timp, a constituit un factor de limitare serioasă pentru dezvoltarea economică și urbanizare. Drina este turnat
într-o zonă Macvanski Prnjavor și 2010. Orașului Belgrad în timpul inundațiilor din 2014 nu au fost grav afectate din cauza
concurenta de conjuncturi favorabile. În primul rând, bazinul val de vârf a fost redusă datorită evacuării apelor pe teritoriul
croat și Bosnia. De asemenea, nivelul Dunării la confluența râului Sava a fost relativ scăzut. Mult mai gravă situație cu
Belgradul ar putea fi format în 2006, când nivelul Dunării, la confluența a atins un maxim istoric. Această dimensiune
curge apoi Salvare atins în mai 2014 părți ale Belgradului ar fi foarte vulnerabil. Kota cheuri coroana determinată de
situația, în același timp, și pe Dunăre și Sava raportează o apă de mare sute ani, cu depășirea de 1,5 metri.
În timpul inundațiilor din 2014, un total de aproximativ 38.000 de locuitori au fost evacuați, dintre care 25.000 de pe
teritoriul Obrenovac, scufundat un număr mare de proprietăți rezidențiale și comerciale, iar peste 2.000 dintre ele au fost
înregistrate ca deteriorat sau amenințat. Inundații și alunecări de teren avariate și distruse aproximativ 4500 de kilometri
de drumuri și 250 de poduri. Agricultura a suferit daune semnificative, care se reflectă în inundate aproximativ 80.000 de
acri de teren arabil, care este de aproximativ 2% din totalul terenurilor arabile din Serbia. În bazinul de cărbune Kolubara
sa prăbușit terasament, inundarea Kolubara, în afara jgheaburi sale, astfel încât acestea sunt inundate complet două
exploatări miniere de suprafață, Veliki Crljeni și Tamnava West Field. Totalul insuflat în ambele mine este de aproximativ
200 de milioane de m3 de apă, astfel încât adâncimea apei în gropi, atingând valori de aproximativ 50-60 de metri.
Traficul feroviar a fost perturbat pe cele mai multe relații, din cauza liniilor de cale ferată de daune. Șine sunt deteriorate
în Belgrad-Bar, în apropierea Lajkovac și Belgrad-Nis aproape de Jagodina și Bagrdan, între Paracin și Cicevac, în cazul
în care inundațiile spălate la 150 de metri de cale ferată. De la Zajecar Prahovo, linia de cale ferată a fost îngropată sub
alunecări de teren, și o parte din satul langa Kraljevo Vitanovac.
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5.
5.1.

ALEGEREA METODOLOGIEI
SEMNIFICATIVE ISTORICE

PENTRU

DETERMINAREA

INUNDAȚIILOR

METODOLOGIA CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN SERBIA

În conformitate cu articolul 47, alineatul 4 din Legea privind apele ("Monitorul Oficial al Republicii Serbia", nr 30/10),
Ministerul Agriculturii, Comerțului, Pădurilor și Gospodăririi Apelor a emis "Regulamentul privind stabilirea metodologiei de
elaborare a proiectului de evaluare a riscului de inundații preliminar" în decembrie 2011.
În secțiunea 4 din decret prevede că majore inundațiile din trecut, în ceea ce privește prezenta ordonanță, să fie
considerate ca fiind inundațiile care au prejudiciul care a provocat luncile pentru suma care depășește 10% din venitul
național, realizat pe teritoriul unității administrației publice locale în anul precedent și sunt au efecte negative semnificative
asupra sănătății umane, mediului, patrimoniul cultural și activitatea economică. inundații semnificative din trecut pentru a
descrie detaliile prezentate în anexa 1 din decret care este imprimat împreună cu prezenta ordonanță și să constituie
parte integrantă.
SPe de altă parte, la articolul 5 din Regulament, ca un important posibile inundatii viitoare, scopul prezentei ordonanțe
este definit inundațiile care pot apărea în viitor pe zonele inundabile protejate, în cazul anulării de demolare a funcției
existente sau instalația de apă pentru protecția împotriva inundațiilor în afara și / sau apele interioare, precum și
neprotejate floodplain, ceea ce ar provoca daune grave și a avut efecte negative semnificative asupra sănătății umane,
mediului, patrimoniul cultural și activitatea economică. Semnificative posibile inundații viitoare descrie datele care sunt
prezentate în Anexa 2 din decretul care este imprimat împreună cu prezenta ordonanță și să constituie parte integrantă.
Colectarea, stocarea, procesarea, gestionarea, analiza și prezentarea datelor disponibile de la membrii 4 și 5 ale
prezentei ordonanțe se efectuează în sistemul de informații geografice (GIS), care este parte integrantă a Sistemului de
informații privind apa (VIS) pentru teritoriul Republicii Serbia. Potențialele consecințe negative ale viitoarelor inundații
pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică sunt evaluate pe baza topografia terenului,
precum și tipul de utilizare a terenului, caracteristicile hidrologice ale eficienței sistemului de apă pentru protecția
împotriva inundațiilor, poziția zonelor populate și a zonelor de activități economice, planuri de dezvoltare pe termen lung și
impactul schimbărilor climatice.
În scopul evaluării preliminare a riscurilor de inundații pentru teritoriul Republicii Serbia, a făcut hărți ale facilități de bază
și a zonelor cu risc de inundații. Harta conținut de bază, în straturi, care cuprinde: relieful, hidrografia, solului, utilizarea
terenurilor, așezări, a frontierei de stat, granițele provinciei autonome, granițele administrațiilor locale, granița districtele
hidrografice, limitele de sub-bazine și zonele de frontieră ale îmbunătățiri funciare. Pe harta sunt afisate lunci locatii de
inundații semnificative ale viitorului trecut și posibil de inundații semnificative. Zona inundata pe harta prezinta un poligon
ca zona inundabilă, punct sau linie în funcție de datele disponibile.
În conformitate cu articolul 9 din decret, făcută pe baza unei evaluări preliminare a riscului de inundații, determină majore
lunci (PAC) pentru teritoriul Republicii Serbia. Zona semnificativă de inundații (ZPP), în ceea ce privește prezenta
ordonanță, zona de inundații, în care a înregistrat inundații semnificative în trecut și / sau pentru care se estimează că
există un risc semnificativ de posibile inundații viitoare. Pentru determinarea zonelor semnificative de inundații sunt luate
în considerare numai inundații semnificative în trecut că se estimează că, în viitor, poate fi repetat cu consecințe negative
similare. Zona semnificativă de inundații (ZPP) descrie detaliile prezentate în anexa 3 din decret care este imprimat
împreună cu prezenta ordonanță și să constituie o parte integrantă. Toate majore luncile teritoriului Republicii Serbia sunt
afișate pe o hartă a zonelor semnificative de inundare. Ministerul responsabil pentru zone semnificative de gospodărire a
apelor pentru harta de inundații pe teritoriul Republicii Serbia, publicat pe site-ul web al ministerului.
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În scopul modificării evaluării riscului de inundații preliminar al societății de administrare publică cu apă, stabilit pentru a
efectua activități de apă într-un anumit teritoriu, se colectează detalii în Anexa 1 a acestei ape Ordonanta de inundații pe
aceeași ordine și am intrat în baza de date în cadrul sistemului de informare privind apa (VIS ). O unitate de administrație
locală responsabilă de colectarea datelor din Anexa 1 a prezentei ordonanțe privind apele de inundații de ordinul II și
furnizate la societatea publică de gospodărire a apelor menționate la alineatul 1 din prezentul articol. În scopul modificării
evaluării preliminare a riscului de inundații, ministerul responsabil pentru managementul apei furnizează schimbul de date
și informații și armonizarea identificării zonelor semnificative de inundare prin cooperarea internațională cu țările cu care
împărtășește bazinele apele internaționale.
5.2.

METODOLOGIA CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN ROMÂNIA

Documentul "Raport - o EVALUAREA preliminară la inundatio-riscului Bazinala de Apa Administrația Banatului", care a
fost creat pentru partea românească a Banatului de ANAR, o definiție a inundațiilor istoric semnificativ a fost efectuat în
mai multe etape :






In prima faza, el a făcut o listă de inundații mari care au avut loc în bazinul hidrografic din Banat, pe baza
informațiilor culese din surse documentare (arhive inHg). Această listă identifică inundații semnificative, în funcție
de gradul de deteriorare înregistrate. În general, probabilitatea de inundații, care sunt mai puțin frecvent decât
10% sunt considerate a fi semnificative, cu accent pe evenimentele de intensitate ridicată (nivel și / sau debit
maxim), iar abordarea se bazează pe metodologia dezvoltată de inHg;
Lista este creată pentru întregul teritoriu al România, inclusiv ABA Banat, în cazul în care lista de
inundațiiinundații relativ complete, mari și lungi în fluxuri majore, care se știe că au cauzat pagube caracteristice
(mai ales în cazul în care oricare dintre victime), în timp ce nivelul de completitudine pentru cursurile de apă mai
mici, mult mai puțin. Analiza a inclus o descriere a inundațiilor semnificative, și anume: localizarea spațială și
temporală a inundațiilor în domeniul de aplicare, probabilitatea de apariție a inundațiilor, tipul de inundații,
mărimea prejudiciului cauzat, etc. ;
În a treia etapă, evenimente istorice importante referitoare la teritoriul administrat de ABA Banat, au fost
selectate în funcție de consecințele pe care le cauzate, cum ar fi socio-economice, de mediu, precum și alte
consecințe. Abordarea se bazează pe criterii metodologice elaborate de inHg. Pentru fiecare dintre aceste specii
se datorează stabilirii unor indicatori și valori de prag asociate cu inundațiile, care pot fi etichetate ca fiind
"semnificativă" la nivel național (în ceea ce privește daunele).

Criteriile de identificare a inundațiilor istorice semnificative

Identificarea / selectarea inundațiilor semnificative a fost făcută luând în considerare criteriile hidrologice (pentru
identificarea de inundații semnificative, în ceea ce privește gradul de periculozitate), precum și mărimea consecințelor
negative ale acestora (criterii de identificare a inundațiilor semnificative în ceea ce privește daunele).
a.

Criteriile de determinare a inundațiilor semnificative, în ceea ce privește gradul de pericol.

Fenomenul de inundare pot fi clasificate în patru categorii principale :




inundații generate pe zonele inundabile mari (bazine mari și sub-bazine) cauzate de ploi abundente sau topirea
zăpezii;
inundații rapide, flash, cauzate de luncile inferioare (bazine), datorită intensității ridicate de precipitații;
Inundațiile provocate de blocade naturale ;
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inundații cauzate de blocare poduri eșec, sau din cauza demolarea barajelor sau a digurilor, sau descărcarea
excesivă a apei din rezervoare;

dimensiunea inundațiilor este estimată pe baza:





Zona care este amenințată de inundații ;
Probabilitatea de producere a inundațiilor ;
probabilitatea de debit maxim de inundații, înregistrate în stațiile hidrometrice;
mărimea debitului în comparație cu evacuările care sunt facilități de dimensiuni de protecție împotriva
inundațiilor.

Selecția de inundații semnificative a fost realizat pe baza unor criterii stabilite de inHg :
Principalele criterii:
1) Debitul maxim pentru a produce > Qmax 10 %;
o Q max 10 % reprezintă probabilitatea maximă de descărcare de inundații mai frecvent decât 10%;
2) Debitul maxim pentru a produce > QCI;
o QCI reprezintă inundațiile maxime curente ale fluxurilor;
3) inundațiile au loc și înregistrate la stațiile hidrometrice din bazinele mai mult de 100 km2, și / sau sunt situate
în zonele în care inundațiile au provocat inundații într-o zonă relativ mare
;
4) inundații apare și înregistrate pe râul principal și al afluenților săi a fost înregistrat pe un număr mare de stații
hidrometrice ;
b.

Criteriile de determinare a inundațiilor istorice semnificative în ceea ce privește daunele

Acesta ia în considerare o clasificare în funcție de consecințele provocate de inundații, care este definit la nivelul UE,
precum și pe baza informațiilor disponibile la nivel național și bazinele hidrografice mari, în conformitate cu criteriile pe
baza rezultatului inundațiilor provocate (consecințe asupra sănătății umane, impactul asupra activității economice, de
mediu mediu, patrimoniul cultural, etc.).
Rapoartele de sinteză din România nu conțin suficiente informații în acest moment, pentru a îndeplini toate criteriile din
trei categorii propuse rezultat. Fiecare indicator este un rezultat al valorilor limită. Tabelul 5.1. de mai jos, rezumă
indicatorii și valorile lor de prag, pe baza cărora inundațiile sunt definite ca fiind "semnificativă" (în ceea ce privește
daunele).
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Tabelul 5.1.

Criteriile propuse pentru a identifica inundații istorice semnificative

Categorie de criterii
/ Efecte de timp
Consecințe
sănătatea umană

Consecințele activității economice

Consecințele asupra mediului
Consecințele patrimoniului cultural

Indicator

Valorile limită

Caz de moarte

Min 10 de persoane dispărute / moarte

Numărul de facilități sociale
afectate

Cel puțin 2 afectat obiectul sociale
(primării, școli, spitale, etc.)

Numărul de obiective economice afectate
Lungimea (km) drumuri avariate

Minim 10 goluri economice afectate

Numărul de case avariate

Cel puțin 100 de case au fost avariate și
cel puțin 30 de zone punctiforme / localități
care au fost supuse la fața locului
evenimente, de mare intensitate
Minim 1 tinta a fost lovită

Numărul de obiective afectate
Numărul de meta afectate - biserici,
mănăstiri

Minim de 200 km de drumuri
afectate

Minim 1 tinta a fost trifită

Toate valorile de mai sus criterii pot fi aplicate la inundații semnificative.

5.3.

NOTE FINALE PRIVIND METODOLOGIA

Luând în considerare ambele abordări, România și Serbia, metodologia de definire a inundațiilor istorice semnificative,
care este, în principiu, foarte asemănătoare, cu toate acestea, cel mai important criteriu este faptul că acestea sunt fluxuri
care sunt transfrontaliere, în cadrul căreia ridicat al apei generate în bazinele de recepție superioare, care sunt situate în
România, dar, în sine, sugerează că selectat inundații semnificative prezentate în cele de mai sus "Raport - o
EVALUAREA preliminară la inundatio-riscului Bazinala de Apa Administrația Banatul" sunt inundații obligatorii și
semnificative pe teritoriul Republicii Serbia. Acesta este motivul pentru atunci când aleg inundații istorice importante
pentru teritoriul Banatului sârbesc, ținând cont de ceea ce au identificat inundații istorice semnificative în Banat, România.
Pe baza acestuia, s-ar putea trage concluzia că acesta este un criteriu suplimentar foarte important pentru selectarea
inundațiilor istorice semnificative.
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6.

INUNDAȚIILE ISTORICE SEMNIFICATIVE

Pe baza metodologiei descrise mai sus, care este aplicată pe ambele părți ale frontierei, România și Serbia (SRB RO i) la
nivelul zonei de captare a Banatului, puteți selecta următoarele inundații majore:



Confluență al Timișului, aprilie 2000 ;
Confluență al Timișului, aprilie 2005 ;

Aceste două evenimente (inundații istorice) au fost alese pe baza aplicării criteriilor descrise în secțiunea anterioară, dar
luând în considerare foarte important faptul că zona Banatului încrucișat zona de frontieră, împărțită între cele două țări și
să traverseze râul din România pe partea sârbă și reprezintă un potențial pericol și pe teritoriul sârb, având în vedere că
marea apele Banatului fluxurile, generate pe teritoriul România. inundații semnificative au fost analizate în continuare în
următoarele etape ale proiectului la un nivel mai ridicat de detaliu, în vederea identificării siturilor și a sectoarelor / secțiuni
ale râurilor / afluenți, care sunt afectate de inundații.
ISelecția se face pe baza zonă pe analiza următoarelor elemente: :



Informații disponibile pe site-urile de daune, în cazul în care criteriile de selecție a numărului de gospodării
afectate din sat (indicativ minim 10), având în vedere că există mai multe localități afectate de eveniment ;
Maximal înregistrate de flux (criterii pentru debitul maxim de curgere> 10% Qmax); pentru acțiunile care nu sunt
observate fluxul de râu probabil aspect este estimat pe baza experienței specialiștilor (estimare expert) .

Ca un exemplu, selectarea de inundații semnificative, de mai jos este dat o copie a revizuirii inundațiilor semnificative,
care a fost prezentat în documentația "Raport - EVALUAREA preliminară a riscului la inundatio-Administrația Bazinala de
Apa Banat" Apele Romane, inHg, care se face în România. În această documentație, Tabelul 9 oferă o imagine de
ansamblu a inundațiilor semnificative, care au fost identificate în ABA Banat în România, care a folosit pentru a fi o
inundație istorică și semnificativă pe teritoriul Republicii Serbia. În figura 6.1., Care este de asemenea luată din
documentația menționată (figura 10) prezintă locațiile identificate inundații semnificative în regiunea ABA Banat-România.
Pe baza analizei de inundații semnificative prezentate pot fi considerate a fi legate de inundațiile din 2000 și 2005. În
ambele cazuri acest an, inundațiile au avut loc în luna aprilie. Probabilitatea de pojavljenih ridicat de apă variind de la 2%
până la 5%. Inundării a avut loc în următoarele fluxul: Begej, Rojga, Buttercup, Tamis, Clear, Nădrag, Cherna, Nera,
Brzava, Karas, etc .....
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Figura 6.1.: Locațiile identificate inundații semnificative în regiunea ABA Banat-România
(Sursa: "Schimbul - o EVALUAREA preliminară la inundatio-riscului Bazinala de Apa Administrația Banatul" -RO)
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In articol publicat "O analiză hidrologică a celei mai mari Inundatiile din Serbia și 1960 - 2010 Perioada" de Ljiljana
Gavrilovic, Ana Milovanovic și Marko Urosevic, a prezentat o sinteză a consecințelor inundațiilor pojavljenih pe teritoriul
Serbiei pentru perioada 1960, 2010. ani. Tabelul de mai jos arată 6.1. din articolul de mai sus, care este foarte indicativ în
ceea ce privește definirea domeniului de risc potențial semnificativ de inundații.

Tabelul 6.1.

Consecințelor inundațiilor din Serbia, în perioada cuprinsă între ani 1999, 2010.

Perioada

Aprilie 2006 g.

Bazin

Cladiri
rezidentiale si
inundabile
comerciale /
clădiri
rezidențiale
Daramaturi
6.000

Teren agricol inundat (ha) /
teren agricol pe cale de
dispariție a apelor subterane
(ha)

Estimat daunele
directe de la
inundații

111.503 / 112.173

10.000

30.000

Iulie 1999 g.

Dunav, Sava, Tamiš, Tisa,
Velika Morava
Velika Morava

Martie-aprilie 2000 g.

Tisa, Tamiš

5.000 / 434

13.000

Aprilie 2005 g.

Tamiš, Tisa

5.000 / 150

4.600 / 85.000

Iunie 2001 g.

Jadar, Ždravija, Štira i
Lesnička r.
Južna Morava, Vlasina,
Jablanica
Velika Morava, Mlava

2.400

10.000

36 milioane de
euro
12 milioane de
euro
3,4 milioane de
euro
12,6 milioane de
euro
7 milioane de euro

2.000

3.000

6 milioane deeuro

1.000

10.000 / 50.000

Južna Morava
Zapadna Morava, Đetinja,
V. Rzav, Moravica
Zapadna Morava

400
365

5.365
2.000

10
milioane
deeura
6 milioane de euro
30 milioane de
euro

200

1.000

Noiembrie 2007 g.
Iunie 2002 g.
Mai 2005 g.
Noviembrie 2009 g.
Iunie 2009 g.

În conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea metodologiei de pregătire a preliminare de evaluare a riscului de
inundații", în scopul unei evaluări preliminare a riscului de inundații pe teritoriul Republicii Serbia, a făcut un set de hărți de
facilități de bază și a zonelor cu risc de inundații. Pe hartile din zonele inundabile sunt prezentate localizarea inundațiilor
importante din trecut și posibilele inundații semnificative viitoare.
În plus fata de aceste diagrame / hărți, care a produs ministerul de specialitate, există hărți ale zonelor inundabile
realizate de ICPDR bazinul Dunării, precum și hărți care au fost întocmite JP "Apele Voivodina" și JP "ape Serbia". În
scopul proiectului au fost inspectate și analiza tuturor dosar disponibile și ușor accesibile, precum și colectarea de
informații disponibile și ușor accesibile cu privire la inundații și daune în consecință, în special în zona Banatului. Pe baza
tuturor datelor colectate și sistematizate, analizate de inundații în Banat în Serbia, anul în care a avut loc potopul,
identificat ca fiind inundații istorice semnificative, precum și pentru posibile inundații semnificative în viitor, s-a efectuat o
evaluare preliminară a riscului de inundații pentru zona în Banat în cadrul acestei evaluări au fost generate zone de risc
de inundații din Banat în Serbia și este prezentat în anexele 6 și 7, precum și în figurile 6.2. și 6.3.
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Figura 6.2.::. Locațiile identificate inundații istorice značajanih din Banat-Serbia
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Figura 6.3.: Locații importante ale unor posibile inundații viitoare în Banat-Serbia
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7.

EVALUAREA DE DAUNE POTENTIALE CA EFECTELE VIITOARE INUNDAȚII

În comparație cu EFD 2007/60 / CE Secțiunea 4.2. (D)), precum și obiectivul principal al proiectului "Managementul
comun al riscurilor de inundații", se oferă o descriere a evaluării consecințelor negative potențiale ale viitoarelor inundații
în ceea ce privește sănătatea umană (securitatea indivizilor, familiilor și gospodăriilor lor, sănătatea și protecția împotriva
unor eventuale infecție), mediul (posibila răspândire a poluării sau a substanțelor periculoase), patrimoniul cultural și
activitatea economică (impactul asupra proprietății private și publice, case, clădiri, spațiu economic și zemljišteu). La
evaluarea efectelor negative ale inundațiilor vor fi luate în considerare, în măsura în care este posibil, topografia, poziția
cursurilor de apă și caracteristicile lor generale hidrologice și geo-morfologice, inclusiv a zonelor inundabile ca zone de
retenție naturale, eficiența facilităților de infrastructură existente pentru protecția împotriva inundațiilor, poziția zonelor
populate, zone proiecte cu activitate economică și dezvoltare pe termen lung, inclusiv impactul schimbărilor climatice
asupra apariției inundațiilor.
Toate acestea sunt integrate în Legea Apelor, articolul 47 alineatul (3) al Republicii Serbia, potrivit căreia evaluarea
riscului de inundații preliminare (PPRP-PFRA) se pregătește pentru teritoriul Republicii Serbia, și, în special, se numără:
evaluarea potențialelor consecințe negative ale viitoarelor inundații pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și
activitatea economică, luând în considerare topografic, hidrologice și caracteristicile geomorfologice și poziția cursurilor de
apă, a modelelor de tip și de utilizare a terenurilor, inclusiv a zonelor inundabile, efectul clădirilor existente pentru protecția
împotriva inundațiilor, poziția zonelor populate și a zonelor industriale, precum și planuri de dezvoltare pe termen lung
schimbările climatice afectează apariția inundațiilor.
Evaluarea preliminară a riscului de inundații pentru teritoriul Republicii Serbia a pregătit Ministerul relevant. Reexaminare
și, dacă este necesar, actualizarea evaluarea preliminară a riscului de inundații efectuate de ministerul de resort, la
expirarea termenului de șase ani de la data constituirii sale. Ministrul va stabili metodologia de obținere evaluarea
preliminară a riscului de inundații. Ministerul Agriculturii, Comerțului, Pădurilor și Gospodăririi Apelor, în 2012, a emis
"Regulamentul privind stabilirea metodologiei de pregătire a preliminare de evaluare a riscului de inundații" (publicat în
"Off. Monitorul RS", nr. 1 din 11 ianuarie 2012), în conformitate cu care, în contextul analizei evaluării preliminare a
riscului de inundații considerate inundații semnificative în trecut, probabilitatea unor evenimente de inundații similare în
viitor, potențialele consecințe negative ale inundațiilor viitoare și produc hărți care prezintă datele disponibile.
Semnificative posibile inundații viitoare, în sensul prezentului regulament, inundațiile care pot să apară în viitor pe zonele
inundabile protejate, în cazul anulării de demolare a funcției existente sau instalația de apă pentru apele de control al
inundațiilor externe și / sau interne, precum și luncilor neprotejat, o ceea ce ar provoca daune grave și a avut efecte
negative semnificative asupra sănătății umane, mediului, patrimoniul cultural și activitatea economică. Semnificative
posibile inundații viitoare descrie datele care sunt prezentate în anexa 2, care se anexează la prezentul regulament și fac
parte integrantă.
Evaluarea daunelor potențiale de inundații ale viitorului, în general, sunt realizate pe baza unor considerente de
următoarele principii generale:


Luarea în considerare a zonelor cu potențial inundate în timpul inundațiilor extreme, care sunt definite pe
baza cât mai largă de informații complete, care sunt integrate, sistematizate și se omogenizează, la nivel
național, sub formă de plicuri inundații istorice;



luarea în considerare a indicatorilor pentru a ilustra expunerea unuia dintre cele patru categorii (sănătate,
mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică), luând în considerare informațiile disponibile în prezent
sau populație și socio-economice structuri potențial periclitate în zona zonelor de apă sau a unităților
administrativ-teritoriale ale guvernului ( folosind acces GIS)).
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Pentru a estima prejudiciul este necesar să se creeze un număr de straturi GIS suplimentare, bazate pe hărți și
ortofotoplanuri topografice, pentru a completa baze de date spațială a proprietății bunurilor / materiale și a populației din
zonele inundate.
Pe baza evaluării riscului de inundații preliminar, elaborat de către Ministerul responsabil cu gestionarea apei, în
conformitate cu EFD 2007/60 / CE, cele mai mari potențiale zone inundate din Serbia, de-a lungul Dunării, Tisa, Sava,
Drina, Velika Morava, South Moravei și West Morava. Zonele de inundații potentiale de-a lungul râurilor majore din
Serbia, care acoperă o suprafață de aproximativ 12.000 km2. Aceste văile râurilor sunt zone în care cele mai mari orașe
și în cazul în care activitatea economică cea mai dezvoltată. Aproximativ 1,5 milioane de persoane din Serbia sunt în mod
direct sau indirect, ar putea fi afectate de viitor inundatii fluvială. Toate marile zone populate sunt protejate, în principal, la
nivelul fluxului corespunzător perioadei de întoarcere de 100 de ani fenomen vechi, și se estimează că eficacitatea a
instalațiilor structurale de control al inundațiilor la un nivel satisfăcător. Cu toate acestea, noile evoluții în zonele
predispuse la inundații ar putea duce la un risc crescut. Impactul schimbărilor climatice este încă în curs de examinare și
vor fi luate în considerare în următoarea PFRA.
Programul de dezvoltare a documentului AP Vojvodinei 2014 până în 2020 afirmă că zona potențial inundată care
acoperă mai mult de 1,570,000 de hectare de pe teritoriul Republicii Serbia, din care 1,45 milioane de hectare, suprafața
PA Voivodina (în principal, în zona Banatului), la nivelul de inundare cu probabilitatea de curgere de 1%. Suprafața totală
a potențialelor zone de inundare este estimată la circa 2120000 ha. Se estimează că aproximativ 2.050 de site-uri și
310.000 de gospodării afectate de inundații. Circa 1.300 de localități beneficiază de măsuri de protecție împotriva
inundațiilor, ca aproximativ 9.000 de km de diguri și 300 de baraje cu o capacitate de atenuare a inundațiilor. De-a lungul
fluviului Dunărea, aproximativ 1.200 de km de diguri de protecție zonele agricole și urbane. Evaluarea posibilelor
consecințe negative ale inundațiilor viitoare a luat în considerare evaluarea curentă a prejudiciului, așa cum se arată în
protecția planurilor de inundații și comparate în raport cu tendințele în planurile de dezvoltare de a da planurilor de
amenajare și dezvoltare a zonei de captare (în conformitate cu DCA). Impactul schimbărilor climatice nu sunt evaluate în
acest moment, din cauza incertitudinii de date disponibile.
inundații semnificative istorice din Serbia, partea sârbă Banatului, apărând în 2000 și 2005, iar zona de inundații are loc în
timpul acestor inundații sunt un bun indicator al potențialului zonei de inundații Banatul de-a lungul râului, cu o suprafață
de aproximativ 100.000 ha. Acesta poate fi, de asemenea, a concluzionat că în timpul inundațiilor pojavljenih fost pus în
pericol aproximativ 10.000 de gospodării cu peste 40.000 de rezidenți. Toate aceste zone sunt, în principal de-a lungul
fluxului de Dunăre, Tisa, Timișului și Bega.
Pe de altă parte, în România, în conformitate cu Strategia națională de protecție împotriva inundațiilor, pe baza
constatărilor studiului, se estimează că potențialele zone de inundații de-a lungul zonei bazinului hidrografic de peste
4.000 km2, acoperind mai mult de 1.100.000 ha, la nivelul de inundare cu fluxul de probabilitate de 1%. Suprafața totală a
potențialelor zone de inundare este estimată la circa 2120000 ha. Se estimează că aproximativ 2.050 de site-uri și
310.000 de gospodării afectate de inundații. In jur de 1.300 de site-uri beneficiază de măsuri de protecție împotriva
inundațiilor, cum ar fi aproximativ 9.000 de km de diguri și 300 de baraje cu o capacitate de atenuare a inundațiilor. De-a
lungul fluviului Dunărea, aproximativ 1.200 de km de diguri de protecție zonele agricole și urbane. Impactul schimbărilor
climatice este estimată în acest moment, din cauza incertitudinii de date disponibile.
(http://www.odrzivi-razvoj.sr.gov.yu/lat/strategije.php#10)
Pe baza tuturor datelor colectate și sistematizate, în cadrul proiectului este o analiză și o evaluare a daunelor cauzate de
inundații istorice și potențiale pagube de inundații ale viitorului în Banat în Serbia, și luând în considerare evaluarea
preliminară a riscului de inundații în Republica Serbia, care a fost făcut de către ministerul responsabil de activitățile de
gospodărire a apelor. În evaluarea preliminară a riscului de inundații (PPRP-PFRA) a generat hărțile luncile inundații
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istorice și un potențial semnificativ majore de inundații viitoare în Banat în Serbia. Aceste carduri sunt prezentate în
Tabelele 6 și 7.
După cum a subliniat deja mai devreme, atunci când crearea documentației preliminare de evaluare a riscului de inundații
pe teritoriul Republicii Serbia, care în scopul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor al Republicii Serbia,
întocmit de Institutul pentru Resurse de apă "Jaroslav Cerni" la Belgrad, au format bazele de date corespunzătoare.
O descriere mai detaliată a posibilelor inundații viitoare, bazinele Banatului, este prezentat mai jos. Potențialul de a
ajunge la limitele posibile inundatii viitoare de-a lungul principalelor cursuri de apă au fost preluate dintr-un studiu realizat
de CIJ, în 2006. Limitele potențiale zone inundabile de-a lungul Dunării, Tisa, Buttercup, Begej, Timișului, Brzava râu
Rojga, Moravice, canalele Vršačkog, Karas, și Nere anumite calcul sau pe baza unei evaluări a companiilor competente
de gospodărire a apelor. Actiunile de cursuri de apă de-a lungul căreia sunt construite sisteme de protecție, și nu există
nici o informație cu privire la posibila realizarea de inundații în caz de anulare a funcțiilor lor sunt marcate linie. Punct sunt
marcate în zonele în care există un sistem local de protecție. Evaluarea pagubelor potențiale de inundații care pot apărea
în viitor se face pe baza datelor digitale disponibile.
Inundații posibile viitoare ale apelor de suprafață sunt marcate pe hartă în apendicele 6. Acțiunile care au fost în
inundațiile semnificative au avut loc rămas singur, și în cazul în care se pot produce inundații în viitor, sunt marcate pe
hartă numai inundații majore în trecut.
În funcție de disponibilitatea datelor, locațiile de zone potențiale de inundații sunt afișate pe hartă ca:




Poligon - în cazurile în care limitele definite luncilor inundabile,
line - de-a lungul secțiunii cu sistem de protecție a cursului de apă integrat,
punctul - sat cu un sistem dezvoltat de protecție locală.

Inundații, în general, de apele de suprafață din bazinul imediat al fluviului Dunărea în Serbia, se poate datora deversării
apei din canal la secțiunile neprotejate și eventuala distrugere sau revărsare a sistemelor de protecție împotriva
inundațiilor. Digurile de-a lungul Dunării sunt dimensionate pentru apă de mare Q1%, iar rezultatele calculelor hidraulice,
care au fost efectuate în anul 2011 la Institutul Resurselor de Apă "Jaroslav Cerni", arată că o mare parte a grindurilor
sale lungime asigură o protecție de la Q0,1 ridicat de apă%, datorită existent ratei de depășire de securitate. În cazul în
care a existat o scurgere sau de demolare a sistemului de protecție de-a lungul zonei de potențial de inundații suprafața
Dunării s-ar ridica la aproximativ 300.000 ha, și acoperă o suprafață de Golubac, Veliko Gradiște, Pozarevac, Smederevo,
Cuvin, Pancevo, Grocka, Palilula, Indjija, Carloviț, Novi Sad, Beocin, Backa Petrovac, Backa Palanka, Bac, Odzaci,
Apatin și Sombor. Zona de inundații de frontieră, prezentat în PPRP RS 2011, analiza expert obținut a societății în cauză
publice de gospodărire a apelor, pe baza analizei topografia terenului și a bugetului hidraulic relevant existent. Inundarea
Dunării sunt de asemenea posibile și porțiunea din aval de barajul Djerdap 2 inundații în valea Dunării, sunt amenințate
sănătatea umană, comunitatea, activele populației, infrastructura, clădiri comerciale, terenuri agricole, precum și obiecte
de patrimoniu cultural (mănăstiri, castele, situri arheologice, etc), surse de poluare potențiale (rafinării, industrie, depozite
de deșeuri etc.) și a zonelor protejate. În bazinul imediat al Dunării, inundațiile pot apărea din cauza defectării sistemului
de protecție în valea râului Jaseničke, în cazul în care domeniul Negotina pus în pericol sănătatea oamenilor, a
comunităților, a infrastructurii și a terenurilor agricole.
Aria cursurilor de apa din Banat în bazinul Dunării este amenințată de posibile viitoare inundații în cazul oricărei scurgeri
sau îndepărtarea de instalații de protecție de-a lungul Nere, Canalul Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) Vršačkog
canal Markovačkog canal Moravice (Vrsac), râu Rojga, Brzava, Tamis, și de-a lungul secțiunilor neprotejate Nere, Canalul
Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) și Karas, precum și în cazul defectării sistemului de protecție împotriva
inundațiilor în zona apelor mari de contact românesc și de suprafață. În PPRP RS 2011 este prezentat atingerea
anvelopei posibile inundații într-o scurgere de apă din canal de-a lungul secțiunilor râului protejate și neprotejate. zona
inundata de aproximativ 135.000 ha de procedură al teritoriului Bisericii Albe, Vrsac, Plandište, Zrenjanin, exploatare
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forestieră și Zitiste. În plus, inundațiile de-a lungul Timișului de Jos amenință și municipalități Palilula (Pančevački RIT),
Pancevo și Opovo. În domeniul cursurilor de apa din Banat în bazinul Dunării sunt amenințate sănătatea umană,
comunitatea, activele populației, infrastructura, clădiri comerciale, terenuri agricole și patrimoniul cultural (castele) și surse
potențiale de poluare (depozitarea deșeurilor);.
Se estimează că, în Bazinul Râului Tisa poate fi inundarea semnificativă a Tisei, Canalul Begej (HS DTD), Old Begej și
Buttercup. De-a lungul acestor fluxuri există structuri de protecție construite, dar există pericolul de deversare sau de
eliminare a acestora în caz de depășire a debitului aplicabil sau a altor situații critice. Inundarea acestor râuri a afectat
circa 240.000 ha, în zona de Titel, Zrenjanin și Žabalj, Novi Becej, Kikinda, Ada, Senta, Coka, Kanjiza și Novi Kneževac.
În conformitate cu discreția Apei Companiei de Management Public, sunt posibile inundații în zona Sombor, de-a lungul
Plazović în cazul în care nu a fost finalizată reglementarea necesară a albiei. Inundațiile din bazinul Tisa pune în pericol
sănătatea oamenilor, comunități, proprietatea populației, infrastructură, clădiri comerciale, terenuri agricole, patrimoniul
cultural (manastire, castele), surse de poluare potențiale (centrale electrice, depozite de deșeuri) și a zonelor protejate
(spa-uri)).
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8.

DOMENII DE INUNDAȚII -SEMNIFICATIVE DOMENIUL DE RISC DE INUNDAȚII
POTENȚIAL SEMNIFICATIV

Această secțiune oferă o scurtă descriere a metodologiei la nivel național, pentru a identifica floodplain semnificative
(ZPP), sau zone de risc potențial semnificativ de inundații (zone cu potențial de risc-APSFR inundații semnificative) în
cadrul zonelor fluviale internaționale hidrografice, în conformitate cu Directiva EFD 2007 / 60 / CE articolul 5 alineatul (2).
În conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea metodologiei de pregătire a evaluării riscului de inundații preliminar",
realizat pe baza unei evaluări preliminare a riscului de inundații, determină zonele importante de inundații pentru teritoriul
Republicii Serbia. Semnificative de inundații područjeZPP (Zonele APSFR- cu potențial de risc semnificativ de inundații),
în sensul prezentului regulament, zona de inundații, în care a înregistrat inundații semnificative în trecut și / sau pentru
care se estimează că există un risc semnificativ de posibile inundații viitoare. Pentru determinarea zonelor semnificative
de inundații sunt luate în considerare numai inundații semnificative în trecut că se estimează că, în viitor, poate fi repetat
cu consecințe negative similare. Zona de inundații semnificative descrie datele prezentate în anexa 3, care este imprimată
cu acest set de reguli, ca parte integrantă din acesta. Toate majore luncile teritoriului Republicii Serbia sunt afișate pe o
hartă a zonelor semnificative de inundare. Ministerul responsabil pentru zone semnificative de gospodărire a apelor de
inundații hartă pentru teritoriul Republicii Serbia, publicat pe site-ul web al ministerului. Aceste carduri sunt o copie a
evaluării preliminare a riscului de inundații dosar, comandat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Directia Apelor ApelorRepublica, elaborat de Institutul pentru Managementul Apei Jaroslav Cerni, Belgrad, în 2012.
În Serbia, o zonă de inundații semnificative sau a unor zone potențiale zone de risc semnificativ de inundații de-a lungul
râurilor, care au fost expuse la inundațiile ulterioare în trecut și / sau sunt amenințate de inundații potențial viitor. secțiuni
de râu în cazul în care se estimează că este puțin probabil de inundații, sau care nu vor cauza daune semnificative (zone
nelocuite, zone fără activitate economică, patrimoniul cultural sau zone protejate, stânci etc.) nu sunt luate în considerare.
Pe baza documentației pregătite de minister, care se ocupă cu evaluarea preliminară a riscului de inundații pe teritoriul
Republicii Serbia, se poate concluziona că o zone semnificative de inundații (PAC APSFR) pe teritoriul Republicii Serbia,
în zona bazinului de peste 4.000 km2 (Dunăre , Sava, Tisa, Begej, Tamis, Drina, Lim, Velika Morava, West Morava, Ibar,
Morava de Sud, Nisava și Timok), poate fi considerat cel mai important. Lungimea totală a râului este de aproximativ
2500 km și există facilități de control de inundații de-a lungul celor două râuri, cu o lungime de aproximativ 1.650 km
(conform planului anual de inundații din 2011). Dat fiind faptul că cele mai multe dintre zonele de coastă de-a lungul râului
protejate cu o perioadă de revenire de inundații de 100 de ani de la producerea inundațiilor care au avut loc în trecut, doar
inundații locale și a inundațiilor de-a lungul acțiunilor neprotejate de râu. Cu toate acestea, cele mai multe orașe și multe
așezări sunt situate în zone care sunt potențial expuse inundațiilor și pot fi inundate în caz de deteriorare a inundațiilor
facilități de protecție (diguri, baraje, ..) sau spillover lor. Prin urmare, cele mai multe dintre APSFRs PAC pe mai multe
râuri importante din Serbia, au fost identificate pe baza unor criterii care pot apărea inundații potențial în viitor. Lungimea
totală a APSFR PAC de-a lungul acestor râuri, aproape 2.000 de km. In mod similar, au fost identificate APSFR PAC pe
râuri mai mici, în principal pe baza inundațiilor anterioare. Baza de date națională conține informații și date detaliate cu
privire la APSFRs PAC. Informarea publicului va fi asigurată de VIS, care va fi prezentat PAC APSFR.
În Republica România, evaluarea preliminară a riscului de inundații este baza pentru determinarea zonelor cu potențial
ridicat de efecte negative asupra inundațiilor viitoare (EFD 2007/60 / CE Articolul 4 (d)). În acest sens, informațiile din
planurile de protecție împotriva inundațiilor au fost convertite în format digital și prelucrate ca un potop standard, selectate
în conformitate cu metodologia Institutului National de Hidrologie si Gospodaririi Apelor (inHg). Acest lucru este corelat
statistic cu informații despre distribuția populației, prin date privind utilizarea terenului (CORINE 2006) și infrastructura de
comunicații de informații rănite în trecut. Tendințe viitoare și impactul viitor al lucrărilor hidrotehnice (baraje și rezervoare)
sunt luate în considerare. standardele române pentru proiectarea de terasamente, pe baza analizei cost-vulnerabilitate
socială. In acest fel, cele mai multe dintre taluzurile sunt proiectate pentru inundații, cu o perioadă de revenire de o dată la
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100 de ani, în mediul urban (aproximativ 25% din lungimea totală a digului) și de inundații, cu o perioadă de revenire de o
dată la 10 ani, pentru terenurile agricole (aproximativ 20% din lungimea totală a terasamentului). O analiză a efectelor
potențiale ale schimbărilor climatice și a tendințelor de dezvoltare în zonele urbane sunt implicate în APSFR de
identificare (zone de risc potențial semnificativ de inundații). Pentru zone fără facilități pentru pagubele produse de
inundații criterii se aplică "> 1.000.000 euro". Locațiile cu potențial de poluare semnificativă în caz de inundații sunt, de
asemenea, incluse în analiză. Au identificat un total de 114 sectoare din zona de inundații și 600 de râu cu creanțe
potențiale de peste un milion de euro.
Zone inundabile semnificative (ZPP), sau zone de risc potențial semnificativ de inundații (APSFR) în bazinul Dunării sunt
indicate pe harta atașată mai jos, care a fost luată din "Evaluarea preliminară a riscului de inundații în Bazinul Hidrografic
al Dunarii" - ICPDR / International Comisia pentru protecţia fluviului Dunărea, www.icpdr.org. În cadrul Planului de
management al bazinului Dunării, în anul 2009, rețeaua de râu este afișat folosind limita dimensiunea bazinului de 4.000
km2, ca un prag pentru afișare. Această abordare a fost adoptată în vederea asigurării unei gestionări în comun a riscului
de inundații, pe întreg teritoriul bazinului Dunării. Versiunea web a hărții arată, de asemenea, tipurile de inundații (surse
de inundații). secțiunile transfrontaliere potencijalnoznačajanog a riscului de inundații sunt marcate cu o culoare specifică.
Pe baza criteriilor generale de definire a zonelor inundabile semnificative (PAC APSFR), colectate disponibile și ușor
accesibile, precum și pe baza documentația relevantă pregătită pentru teritoriul Serbiei și România, în ceea ce privește
definirea evaluării preliminare a riscului de inundații, precum și pe documentația pregătită de ICPDR definite lunci sunt
importante pentru teritoriul Banatului din Serbia.
Zone semnificative de inundații (PAC APSFR) pentru teritoriul Banatului din Serbia, sunt afișate pe o hartă / director
topografice care este prevăzut în apendicele 7. Această hartă este generată pe baza criteriilor de luare a PPRP-PFRA și
de a folosi toate, informațiile de mai sus-menționate sunt disponibile, folosind o abordare simplă, economică și, prin
urmare, aproximative și nu este dezvoltat la nivelul de înaltă precizie. Ca parte a licitației pentru proiectul subiect în a
doua parte se va face din dosare marcate ca fiind hărți indicative de risc indicativ de inundații de inundații zona de risc
harta / hărți. Acest dosar poate fi vizualizat doar ca indicativ, în timp ce în următoarele etape ale proiectului să fie risc și
risc de hărți de mare precizie, zona indicată.
Pe baza hărților produse atașate în anexele 5 și 6, precum și pe baza tuturor celor de mai sus, în capitolele 5, 6 și 7,
atașat pe harta atașată 7. albiile majore semnificative (ZPP), sau zona Banatului APSFR . În tabelul anexat 8 prezintă
semnificative (PAC a zonelor inundabile). Aceste dosare reprezintă practic zonele cu risc de inundații indicativ (indicativ
de inundații zona de risc).
La dosarul anterioare, pentru prezentarea unor zone semnificative de inundații (PAC APSFR) pentru bazinul fluviului
Dunărea, care se face ICDPR este, în general, sunt adoptate în următoarea geometrie pentru a afișa :
Poligonul: Este recomandat pentru zonele> = 100km².
Linia: Recomandat pentru secțiunile de râu> = 50km.
Punct : Este recomandat pentru zonele <100km² și secțiuni de râu <50km.
Transfrontalieră CAP APSFR este orice zonă (secțiunea transfrontalieră a râului), care este definită ca transfrontalieră
CAP APSFR a cel puțin o țară, iar această decizie a fost discutată la nivel bilateral. În cazul în care caracterul
transfrontalier al unui APSFR PAC consideră că nu este încă acceptată de către o singură țară, aceasta va fi afișată pe
hartă. Pentru râu care traversează frontiera, o zonă de interes comun este definită ca transfrontalieră CAP APSFR.
Dimensiunea zonelor de interes comun trebuie să fie de acord cu țara vecină.
Trei tipuri de APSFR, care sunt armonizate, și afișate pe hartă, cu marcaj distinctiv ca în tabelul 8.1.
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Tabelul 8.1.

Tipuri PAC APSFR afișate pe hărți în Banat

Descrierea legendei
Național ZPP-APSFR

Culoare pe
hartă
roșie

Vednost atributa
PREKOGRANIČNI
N ("Nu")

transfrontalier ZPP-APSFR (de acord)

portocalie

Y ("Da")

APSFR transfrontalieră (nu a fost încă
convenit - o discuție în curs)

violet

U sau 0 ( "necunoscut "sau" încă să
fie stabilită ")

Secvența straturilor (→ sus de jos): violet→ portocaliu → roșu
Site-ul creat de ICPDR arată situația existentă la data de 31 ianuarie 2012, astfel încât de APSFR PAC din bazinul
Dunării poate fi privit drept preliminar.

Figura 8.1.: O evaluare preliminară a riscului de inundații pentru bazinul Dunării
(Sursa: ICDPR 2012)

În PPRP RS 2011 a inclus unele domenii importante de inundații, care sunt expuse riscului de inundații de apă de
suprafață, în cazul unei scurgeri de apă din jgheab natural sau artificial cursurile de apă. În cadrul acestei documentații
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într-o bază de date GIS este format cu atributele corespunzătoare. Locațiile semnificative, pentru zone inundabile întregul
teritoriu al Republicii Serbia, în documentația de mai sus în graficul afișată linia sau punctul (anexa I.9), și enumerate
(Anexa I.4). În cadrul documentației arată zone semnificative de inundații în Banat, o descriere mai detaliată a zonelor
semnificative de inundare, în jurul bazinelor hidrografice din Banat, este dată mai târziu în acest raport.
În cadrul PPRP RS 2011 bazinele au fost identificate / sub-bazinele de suprafață mai mare de 500 km2 pentru întregul
teritoriu al Republicii Serbia. Pentru teritoriul Banatului din Serbia și Banat fluxurile din bazinul Dunării, care se potrivesc
acestui criteriu sunt fluxuri în bazinul imediat al Dunării (Timișului de Jos, curentul Markovački, Vršački canal flux Mesic,
Kanal Novi Becej - Banatska Palanka (HS DTD), Tamis, Brzava i Moravica (Vrsac), Caras, Nera) și rîuri în bazinul
(canalul Tisa, Zlatița, și Begej (HS DTD) Tisza). Pentru aceste sub-bazine au fost determinate ZPP. Pentru anexa 4
prezintă suprafața bazinelor hidrografice de peste 500 km2 și rețelei hidrografice ale râurilor din regiunea Banatului din
Serbia.
În bazinul imediat al Dunării de inundații zone semnificative de-a lungul fluviului Dunărea (secțiuni de la granița cu
Bulgaria la barajul Djerdap 2 și Golubac și din amonte, până la granița cu Ungaria). Dunărea de coastă a amenințat
posibil inundații viitoare într-o scurgere de apă de-a lungul acțiunilor neprotejate sau sistemul de protecție a funcției de
anulare (protecție preaplin sau demolarea clădirilor). La inundații ar putea afecta mai multe așezări (în zona Negotin,
Golubac, Veliko Gradiște, Pozarevac, Smederevo, Cuvin, Pancevo, Grocka, Palilula, Indjija, Carloviț, Novi Sad, Beocin,
Bački Petrovac, Backa Palanka, Bac, Odzaci, Apatin și Sombor), inclusiv cele mai mari două orașe - Belgrad și Novi Sad,
se consideră că consecințele pentru sănătatea umană și comunitatea au fost semnificative.
Inundații sunt persoane fizice, altele decât cele pe cale de dispariție și infrastructură, instalații industriale și zone agricole,
precum și obiecte de patrimoniu cultural, surse potențiale de poluare și a zonelor protejate. În acest domeniu, s-au
înregistrat inundații semnificative în trecut și în 1965, 1981 și 2006.
Banatul de-a lungul pârâului sunt unele zone de inundații importante și la Nere bazinele hidrografice sub și afluenților din
bazinul imediat al Dunării și sub-bazinul Tisa. :
 Valea Neri, pe același sector cu România, o posibilă revărsare în pericol de apă din canal la cota protejată și
neštićenoj. În zona Bisericii Albe a amenințat sănătatea oamenilor, a bunurilor, populației și zonele agricole.


Zonele de inundații semnificative (PAC) de-a lungul următoarelor secțiuni Banat, cursurile de apă din bazinul
imediat al Dunării :
o

o

o

o

Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD) de la gura pentru a arunca Tamis. Aria Bisericii Albe,
Vrsac, Alibunar, Plandište, Zrenianin și exploatare forestieră amenințate posibile inundații viitoare în cazul
producerii simultane a apei extrem de ridicată în cursurile de apă care se intersectează canalul. Inundării
a afectat sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructură, clădiri comerciale și terenuri agricole și
patrimoniul cultural (castelul).
Canalul Vrșeț, tot drumul prin care se află în zona de Vârșeț posibile inundații în cazul funcțiilor de anulare
a sistemului de protecție împotriva inundațiilor. Inundării a afectat sănătatea umană, proprietatea
populației, infrastructură, clădiri comerciale, zone agricole și surse potențiale de poluare (depozit de
deșeuri).
Markovački canal de la gura la centrul Veliko Srediște, în cazul în care zona de Vârșeț posibile inundații în
cazul funcțiilor de anulare a sistemului de protecție împotriva inundațiilor. Inundării a afectat sănătatea
umană, proprietatea populației, infrastructura, terenuri agricole și patrimoniul cultural (castele).
Tamis, de la gura la Constituția Opovo, în cazul în care domeniul Palilule, Pancevo și Opovo posibile
inundații în viitor, datorită funcției de anulare a sistemelor de protecție împotriva inundațiilor. Inundării a
afectat sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructură, clădiri comerciale, zone agricole,
potențiale surse de poluare (depozit de deșeuri).
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o

o

o

o

o



Valea Karas, de la gura la frontiera cu România, este compromisă pentru că nu există nici un sistem de
protecție împotriva inundațiilor. In trecut, a observat inundatiile frecvente în acest domeniu, cu toate
acestea, nu au existat consecințe semnificative. Cum, în baza Industria Apei din Serbia Protecția Caras
Valea de inundații identificate ca fiind una dintre sarcinile prioritare, pregătite designul preliminar al râului
karas sectorului sârb (CIJ, 2008). În zona Bisericii Albe și Vrsac sunt potențial vulnerabile la sănătatea
umană, proprietatea populației, a infrastructurii și a terenurilor agricole.
În valea Moravice (Vârșeț), de la gura la frontiera cu România, sunt posibile inundații în cazul unui eșec al
sistemului de protecție împotriva inundațiilor, precum și afluxul de apă de inundații pe teren și de pe
teritoriul România. În domeniul Vârșeț și Plandiste sunt amenințate sănătatea umană, proprietatea
populației, infrastructură, instalații industriale și a zonelor agricole.
În valea râului Rojga, de la gura la frontiera cu România, sunt posibile inundații în cazul unui eșec al
sistemului de protecție împotriva inundațiilor, precum și afluxul de apă de inundații pe teren și de pe
teritoriul România. În domeniul sănătății Plandište sunt amenintate umane, proprietate a populației, a
infrastructurii și a terenurilor agricole.
In vale Brzava, de la gura la frontiera cu România, sunt posibile inundații în cazul unui eșec al sistemului
de protecție împotriva inundațiilor, precum și afluxul de apă de inundații pe teren și de pe teritoriul
România. În municipalitățile Plandište și Secanj sunt sănătatea amenintate umane, proprietatea
populației, infrastructură, clădiri comerciale, terenuri agricole și patrimoniul cultural (castele).
De-a lungul Timișului, din Constituția Tomaševac până la granița cu România, în zona de logare,
Zrenianin și Zitiste a amenințat sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructură, instalații
industriale și zone agricole. În acest domeniu, sunt posibile inundații în cazul unui eșec al sistemului de
protecție împotriva inundațiilor, precum și afluxul de apă de inundații pe teren și de pe teritoriul România.

Zone inundabile semnificative în bazinul imediat al Tisei de-a lungul Tisei în sine, de la gura până la granița cu
Ungaria, în cazul în care domeniul Titel, Zrenjanin și Žabalj, Novi Becej, Temerin, Srbobran, Ade, Kikinda, Senta,
Coka, Kanjiza și Novi Kneževac , inundațiile în cazul unei funcții posibile de anulare a sistemului de inundații au
amenințat sănătatea oamenilor, proprietate a populației, infrastructura, cladiri comerciale, zone agricole, surse
potențiale de poluare (centrale electrice, depozite de deșeuri), arii protejate (APS) și patrimoniul cultural
(castelul). Zonele inundabile semnificative (PP APSFR), în bazinul râului Tisa:
o

o

o

o

Begej canal (HS DTD) de la gura la Canal Banatska Palanka - Novi Becej (HS DTD), în cazul în care
inundațiile în cazul funcțiilor de anulare a sistemului de protecție împotriva inundațiilor în zona de
Zrenjanin amenința sănătatea umană, proprietatea populației, infrastructură, clădiri comerciale, terenuri
agricole , o sursă potențială de poluare (plante) și patrimoniul cultural (manastire).
Zona de inundații semnificative în sub-bazinul de-a lungul vechi Bega Bega, de la gura la granița cu
România, în zona Zrenjanin și Zitiste, deoarece există pericolul de inundații în caz de deversare sau de
terasament demolare. Sunt pe cale de dispariție de sănătate umană, proprietatea populației,
infrastructură, clădiri comerciale, terenuri agricole și o sursă potențială de poluare (depozit de deșeuri).
De-a lungul Buttercup, de la gura la granița cu România, în domeniul Coka și Kikinda există pericolul de
inundații în caz de deversare sau de terasament demolare. Sunt puse în pericol sănătatea umană,
proprietatea populației, infrastructură, instalații industriale și a zonelor agricole.
De-a lungul Plazović, de la gura până la granița cu Ungaria, inundațiile pun în pericol sănătatea umană,
proprietatea populației, infrastructura și terenurile agricole din zona Sombor.
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9.

IMPACTUL SCHIMB[RILOR CLIMATICE

Directiva 2007/60 / CE prevede că efectele potențiale ale schimbărilor climatice trebuie să fie luate în considerare atunci
când se face PFRA (evaluarea preliminară a riscului de inundații), pe baza informațiilor disponibile. Există, probabil,
provocări și limitări în ceea ce privește gradul de luarea în considerare a schimbărilor climatice, în contextul evaluării
preliminare a riscurilor de inundații (PFRA), datorită faptului că acestea sunt calitative accesibile decât informațiile
cantitative. Se estimează că cunoștințele privind efectele schimbărilor climatice vor fi îmbunătățite în perioada imediat
următoare (după efectuarea planurilor de gestionare a riscului de pericol / inundații inițiale de bilete / folder și a riscului de
inundații).
Pentru a se asigura că schimbările climatice ar trebui luate în considerare în mod corespunzător în revizuirea evaluării
preliminare a riscului de inundații, inclusiv identificarea ulterioară a luncilor semnificative (PAC APSFR) DCA CIS
documentul de orientare 24 recomandat:
 utilizați întotdeauna cele mai recente informații disponibile (încă fiabile);
 să identifice "punctele fierbinți ale schimbărilor climatice", care ar trebui să facă obiectul unor controale detaliate
și care pot servi ca zone de detecție tendință și indicatorii de vulnerabilitate a anumitor regiuni;
 Trebuie să revizuiască evaluarea este luată în considerare în orice considerație a perioadei;
 schimbul de informații între statele membre cu privire la impactul schimbărilor climatice, nu numai între statele
membre care au în comun un curs de apă, dar, de asemenea, pe o bază mai largă, astfel încât să crească
sensibilizarea cu privire la modificările observate.
Pentru a putea beneficia de sinergii între activitățile de evaluare preliminară a riscului de inundații și testarea impactului
schimbărilor climatice DCA CIS documentul de orientare 24 sugerează următoarele acțiuni:







Să înțeleagă și să anticipeze cât mai mult posibil, impactul schimbărilor climatice asupra inundațiilor;
Cele mai bune informații disponibile;
Serii de timp omogenizată, le-a extins și a elimina prejudecată din serie, cât mai mult posibil;
Să înțeleagă și să anticipeze cât mai mult posibil vulnerabilitate, crescută și risc crescut de inundații din cauza
schimbărilor climatice;
Ia schimbările climatice în considerare atunci când se evaluează eficiența clădirilor existente pentru protecția
împotriva inundațiilor;
Fiind transparent, în scenariul de utilizare "cel mai rău caz", adică să ia în considerare cele mai noi informațiil
disponibile referitoare la schimbările climatice;

Având în vedere faptul că nu există încă suficiente date fiabile și o analiză cuprinzătoare a impactului schimbărilor
climatice nu sunt luate în considerare la definirea evaluarea preliminară a riscului de inundații, pentru teritoriul Banatului.
În PPRP RS 2011 nu se ia în considerare impactul schimbărilor climatice, în primul rând pentru că nu a existat nici un
rezultat de cercetare disponibile indică în mod clar impactul schimbărilor climatice asupra resurselor de apă din Serbia.
În acest document sunt concluziile desprinse din studiul adaptării la schimbările climatice în bazinul Dunării (LMUM, 2011)
și a prezentat concluziile privind impactul schimbărilor climatice asupra parametrilor, care sunt importante pentru
producerea de inundații în regiune:
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în nordul Europei este de așteptat să crească, iar în sudul Europei reducerea precipitațiilor anuale totale în viitor,
în timp ce bazinul Dunării localizat în zona de tranziție; în partea de sud-est a bazinului este de așteptat să aibă
schimbări majore;
precipitații medii anuale este puțin probabil să se schimbe în mod semnificativ, dar se așteaptă să fie schimbări
majore în caracterul sezonier și regional; se estimează că va exista o reducere a cantității de precipitații de vară
(25-45% în Europa de Est) și o creștere a precipitațiilor de iarnă (în bazinul Dunării și peste 35%, în timp ce
pentru Europa de Est nu există nici o proiecție uniformă, unele modele sugerează o creștere a - și la 40% în
Ungaria, iar altele la reducerea);
în Bazinul Carpatic în ultimele trei decenii a fost mai puțin precipitații sau numărul de zile cu precipitații
abundente sau extreme a crescut semnificativ în secolul al 20-lea; Ungaria este de așteptat să apariția mai
frecventă a precipitațiilor intense în timpul iernii și pentru a reduce incidenta dusuri de vară, cele mai multe studii
indică o reducere a balotaj anuale medii (Tisa, Mureș, Sava, Drava), în timp ce, potrivit unor studii, este de
așteptat nici o schimbare semnificativă; așteptat scurgerile a crescut în timpul iernii, datorită precipitațiilor a
crescut de iarnă (cu o reducere a ninsorilor, reducerea grosimii și duratei stratului de zăpadă), și, probabil, o
scădere în lunile de vară; În regiunile muntoase, este posibil să se mărească turul doi, în timp ce în părțile
inferioare ale bazinului hidrografic probabil să ajungă la reducerea acesteia;
consideră că evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor includ un grad ridicat de
incertitudine și sunt mai puțin fiabile, mai ales in cazul in care studiu realizat la nivel local;
cele mai multe studii prezic o creștere a intensității și frecvenței inundațiilor, în special în timpul iernii, o valuri de
inundații pot avea loc mai devreme în cursul anului din cauza modificărilor aspectului de zăpadă și precipitații;
în zona montană din partea de mijloc a bazinului Dunării se anticipează o creștere substanțială a apariției
viiturilor din cauza așteptat creșterea incidenței ploilor abundente din bazinul inferior, de exemplu, în zona
Carpatica și în bazinele superioare ale Tisa și Sava;
Există, concluzii contradictorii cu privire la posibile inundații extreme (probabilitate de 1%) - unele studii indică o
creștere, iar unii pentru a reduce apariția lor.

În cursul cercetărilor privind impactul schimbărilor climatice asupra resurselor de apă la nivel național, dar rezultatele lor
ar trebui să fie luate în considerare în următorul ciclu de planificare de gestionare a riscului de inundații.
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10. COORDONAREA TRANSFRONTALIERĂ ȘI SCHIMBUL DE INFORMAȚII
Directiva 2007/60 / CE Articolul 4 (3) prevede că, în cazul bazinelor hidrografice internaționale sau unitățile de gestionare
menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b), care sunt partajate cu alte state membre, statele membre se asigură că
schimbul de informații relevante cu privire la evaluarea preliminară a riscului de inundații are loc între autoritățile
competente. În conformitate cu EFD 2007/60 / CE Articolul 5 (2) identifică zonele de risc potențial semnificativ de
inundații, care aparțin unui district hidrografic internațional sau unitatea de gestionare menționate la articolul 3 alineatul (2)
litera (b), care este împărțit cu o altă stat membru, trebuie să se ia în considerare o coordonare între statele membre.
În cadrul ICPDR Dunării au fost identificate transfrontaliere PAC APSFR (ca comun cu HU, RO și HR): Tisa (sa HU),
Salvați (în BiH și CRO), Tamis (SA RO), Drina și Lim (cu BiH , ME), Timok și Nisava (cu BG). În cazul Banatului, toate
râurile și PAC APSFR caracterul transfrontalier, este din România rămâne pe teritoriul Serbiei.
Schimbul de informații și coordonarea transfrontalieră în domeniul gestionării apei în regiunea Banatului, în special în
perioada de inundații, a existat între instituțiile de stat din Serbia și România. Această cooperare în perioada următoare
trebuie să fie îmbunătățite în mod substanțial, instituționalizate și operationalizate la cel mai înalt nivel. Schimbul de
informații cu privire la PPRP-PFRA între Serbia și România au fost până în prezent la cel mai înalt nivel, dar este de
așteptat să prezinte proiectul care să permită ca această cooperare să fie îmbunătățită în mod semnificativ, atât prin
activitatea comisiei bilaterale stabilite cu țările vecine, precum și în cadrul ICPDR, prin muncă expert Group. România și
Serbia au adoptat acordul interguvernamental privind cooperarea și utilizarea durabilă a bazinelor transfrontaliere.
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11. ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN TRANSFRONTALIERE
În acest capitol sunt exemple de proiecte-pilot care se ocupă cu evaluarea preliminară transfrontalieră a riscului de
inundații, dar oferă, de asemenea, informații cu privire la activitățile internaționale care se ocupă cu aspecte mai largi de
gestionare a riscului de inundații la Dunăre regionale și la nivel de bazin, care fac parte din bazinul râului Banat..
11.1.

DUNĂREA FLOODRISK

In cadrul acestui proiect, întregul curs al fluviului Dunărea, sunt hărți de hazard și de risc și prezentate în 2013, Atlasul
Dunării. Fondurile pentru proiect au fost furnizate de către UE în cadrul programului IVB-SEE Interreg. Partenerii de
proiect sunt țările implicate 19 instituții de naționale prin care curge Dunărea, iar partenerul principal este Ministerul
Protecției Mediului din România. Acest proiect este un factor major și ICPDR, în plus față de multe alte organizații,
universități, institute, agenții și ONG-uri.
Dunav FLOODRISK a fost un proiect de trei ani sa axat pe măsurile cele mai rentabile pentru a reduce riscul de inundații:
evaluarea riscurilor, cartografierea riscurilor, implicarea factorilor interesați și de a reduce riscul prin utilizarea de
planificare spațială adecvată. Proiectul a reunit oameni de știință, funcționari publici, ONG-uri și grupuri de interese, care
au dezvoltat împreună un sistem pentru realizarea de hărți de risc de inundații pentru fluviul Dunărea. Metodologii și
modele transnaționale au fost definite și puse în aplicare evaluarea riscului de inundații și de cartografiere. Aceste
activități au servit drept bază care ar trebui să conducă la propunerea de măsuri de atenuare a inundațiilor, planurile de
dezvoltare spațială de adaptare, dezvoltarea de instrumente pentru a evalua dezvoltarea economică în zonele plavnm și
creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscul de inundații cu părțile interesate, politicieni, planificatori spațiale și
a publicului.
FLOODRISK obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea și producția de hărți cu risc de inundații de înaltă calitate,
care se vor confrunta cu părțile interesate, orientate pentru zonele inundabile transnaționale de-a lungul Dunării, care vor
furniza informații adecvate cu privire la riscurile necesare pentru planificarea spațială adecvată și cerințele economice.
informații cu privire la riscurile existente sunt baza dezvoltării durabile de-a lungul Dunării. Un obiectiv cheie va fi atins
numai părțile interesate intense de cooperare și integrare transnațională. Scopul este de a lega progrese științifice în
armonizarea abordărilor și a datelor de la actori, practic, orientat și implicarea utilizatorilor finali.
Verticală și cooperarea pe orizontală sunt cei doi piloni ai proiectului. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Dezvoltarea unor metode comune de risc de cartografiere de inundații și alinierea surselor de date.
 Producția și furnizarea de hărți de risc și a informațiilor de risc.
 Integrarea factorilor implicați și la diferite niveluri în procesul de definire și de punere în aplicare.
 Implicarea diferitelor aspecte economice ale utilizării terenurilor în bazinul hidrografic al râului precum și
amenajarea teritoriului, recreere și agricultură, precum și furnizarea de servicii de energie electrică sau de
sănătate.
 Conectarea riscului de cartografiere de inundații și pun la dispoziție hărți ca o bază pentru planificarea, de
exemplu, în contextul Directivei UE de inundații.
 Dezvoltarea și distribuirea unor proceduri adecvate în țările dunărene și în afara ei.
 Reflectarea DCA a UE, oferind un feedback pe baza experienței de cooperare pe proiecte folosind platforma
privind protecția împotriva inundațiilor ICPDR Expert Group.
Stabiliți obiectivele cu acest proiect contribuie la îmbunătățirea cooperării instituționale cu ICPDR și în punerea în aplicare
a măsurilor în cadrul structurii existente a cooperării internaționale. Ea susține deciziile de investiții la nivel politic și
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administrativ, care să permită evaluarea investițiilor și a deciziilor cu privire la utilizarea terenurilor, luând în considerare
un program comun de măsuri, bazat pe aspectul de reducere a riscului.

11.2.

CEframe

Patru țări vecine Austria, Republica Cehă, Ungaria și Slovacia participă la CEframe proiect transnațional. Partenerii
proiectului sunt ministere și autorități regionale responsabile pentru protecția împotriva inundațiilor. Principalul proiect de
management al apelor implementat de către conducerea Guvernului Regional al Austriei de jos.
Pentru managementul inundațiilor de succes în regiune, cu un număr mare de râuri transfrontaliere abordare bine
coordonată este esențială. Proiectul are ca scop armonizarea strategiilor existente și viitoare de protecție împotriva
inundațiilor CENTROPE-regiune, cu accent pe râurile transfrontaliere.
Pentru prima dată, instituțiile relevante din cele patru țări lucrează împreună la un plan de proiect multilateral pentru
gestionarea viitoare a inundațiilor în regiunea care conține:





documentația privind protecția împotriva inundațiilor curente, inclusiv un inventar al condițiilor hidrologice și
hidraulice și în dosare inundații de sincronizare;
documentația privind utilizarea terenurilor și a eventualelor daune cauzate de inundații, evaluarea riscului de
inundații și calcularea riscului rezidual existent;
strategii de management al inundațiilor, inclusiv recomandări pentru cooperarea trans-regională;
sugestii pentru acțiuni comune viitoare, inclusiv strategia de gestionare a riscurilor și catalog Carta pentru
protecția împotriva inundațiilor.

Rezultatele vor oferi CEframe proiectului va fi armonizată cu Directiva UE privind inundațiile. Ele vor sprijini procesul de
luare a deciziilor în guvernele regionale și în comitetele transfrontaliere. Durata proiectului este mai 2010 - martie 2013 și
finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională (Fondul European de Dezvoltare Regională). Mai multe informații
pot fi găsite la http://www.ceframe.eu/.

11.3.

ALTE PROIECTE

În cadrul cooperării teritoriale europene 2007-2013. a fost lansat proiectul "inundațiile previzionare în zona de la gura de
vărsare a râului Morava și o parte". Ca rezultat al acestui proiect a fost hidrogelurilor pregătite prognoză model pentru
bazinul râului Morava. Pentru mai multe informații pot fi văzute: http://vvv.pmo.cz/projekti/projekti-preshranicnispoluprace-eu/
Proiectul a FLOOD-WISE stimulează o abordare comună a managementului durabil al inundațiilor în șase bazine
internaționale (Meuse, Rur, Elba, Sava, Bug râul Tisa și Someș) și reprezintă 15 parteneri selectați. Obiectivul general al
proiectului este identificarea, schimbul și transferul de bune practici în gestionarea durabilă a inundațiilor transfrontaliere
în bazinele hidrografice europene, folosind directiva privind instrumentele de gestionare a riscului de inundații. Proiectul
este împărțit în trei faze, care se adresează trei instrumente diferite de gestionare a riscului de inundații:


de evaluare a riscului de inundații;
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cartografierea riscului de inundații;
planuri de gestionare a riscului de inundații.

Acest obiectiv general este integrarea sporită a altor directive ale UE și a politicilor naționale, ținând seama de funcțiile
hidrologice, ecologice și socio-economice ale râului. Proiectul va avea ca rezultat colectarea celor mai bune practici și
recomandări pentru Comisia Europeană, statele membre și alte entități relevante. Pentru punerea în aplicare viitoare a
rezultatelor proiectului, de asemenea, va crea planuri de acțiune la bazinul (http://flood-vise.eu/elgg/~~HEAD=pobj).
DRA-MUR-CI, Drava-Mura inițiativele transfrontaliere menite să integreze managementul operațiunilor în domeniul apei
cele mai mari râuri (Drava și Mura), împărtășite de cele două țări ale UE (Austria și Slovenia), în conformitate cu cele
două directive ale UE: directiva-cadru privind apa (directiva-cadru DCA) și Directiva privind inundațiile (Directiva privind
inundațiile FD) (http://vvv.dramurci.eu/page/default.asp?id_language=3).
Studiu hidrologic al râului Mura (Parteneri în proiect: Austria, Slovenia, Croația și Ungaria)În conformitate cu acordul
dintre Serviciile Hidrologice ale țărilor riverane râului Mur (Austria, Slovenia, Croația și Ungaria), scopul acestui studiu
este tratamentul integrat al întregului curs al râului Mura și armonizarea datelor hidrologice. Procesele sunt analizate
împreună hidrogeologice pentru întregul curs al râului Mura pentru o singură perioadă din 1961 2005th an pentru o serie
de stații hidrologice pe Mura și unii dintre afluenții săi. Au fost analizate regimuri de stații, precipitații și temperatura
meteorologice selectate. Rezultatele ar trebui să arate lipsa de armonizare a datelor de-a lungul Mura pentru a defini
evacuările caracteristice, analiza probabilitatea de apariție a debitului și a sugera alte activități.
Comun de inundații Studiu de cartografiere pentru râul Sava (Partenerii proiectului: Slovenia, Croația, Bosnia
șiHerțegovina, Serbia, ISRBC, Corpul de Ingineri Armatei SUA)Proiectul are ca scop stabilirea unui model hidraulic unic al
râului Sava, care poate fi un instrument care va încuraja cooperarea multilaterală și de protecție împotriva inundațiilor în
țările prin care curge râul Sava, prin dezvoltarea de cartografiere de inundații regionale. Mai multe informații despre
paginile web: www.lrn.usace.armi.mil, www.savacommission.org.
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12. CONCLUZII
În timpul pregătirii primei părți a proiectului a colectat un bazin mare de documente relevante necesare pentru îndeplinirea
principalelor obiective ale întregului proiect.
Cel mai important document, care a fost analizat și utilizat în timpul pregătirii documentației raportului preliminar de
evaluare a riscului de inundații pe teritoriul Republicii Serbia -3. De fază (PPRP RS 2011), comandat de Ministerul
Agriculturii, Pădurilor și Gospodăririi Apelor al Republicii Direcția Apelor din Serbia-Republica, elaborat de Institutul pentru
Resurse de apă "Jaroslav Cerni" la Belgrad, 2012.
În baza analizei și revizuirea documentelor colectate întregi, inclusiv documentația relevantă dezvoltată pentru partea
românească a Banatului, a făcut o evaluare preliminară a riscului de inundații (PPRP-PFRA) și sunt definite zonele de
inundare semnificative (PP APSFR) pentru o parte a Banatului, care face parte din punct de vedere teritorial Republicii
Serbia. Toate constatările și analizele din prezentul raport sunt ilustrate corespunzător atașamentele numerice și grafice,
inclusiv o serie de dosare, care sunt prezentate în capitolul 14, contribuții.
Activitățile din acest raport reprezintă ridica baza necesară și să furnizeze informații pentru cartografierea pericolelor și a
riscului de inundații, precum și realizarea de planuri de gestionare a riscului de inundații pe teritoriul Banatului din Serbia,
care este o sarcină care ar trebui să fie făcută în următoarea etapă a proiectului.
Acest document prevede, de asemenea o scurtă descriere a metodologiei la nivel național, pentru identificarea zonelor de
risc potențial semnificativ de inundații, în conformitate cu EFD 2007/60 / CE, precum și metodologia pentru identificarea
zonelor de risc potențial semnificativ de inundații în bazinul Dunării, inclusiv cele care au un caracter transfrontalier cum
ar fi bazinele hidrografice din Banat.
În contextul raportului furnizează informații cu privire la marile inundații care au avut loc în bazinul hidrografic din Banat, în
trecut și conturează zonele în care există un risc potențial semnificativ de inundații. Raportul se concentrează în mare
măsură pe inundațiile ultimii cincisprezece ani, în primul rând din cauza inundațiilor există date mult mai extinse decât
cele pentru inundații din perioadele anterioare.
Raportul este un capitol separat, oferă o imagine de ansamblu a impactului schimbărilor climatice asupra inundațiilor din
regiune.
Pentru a putea răspunde la EFD 2007/60 / CE Articolul 4 (3) și articolul 5 alineatul (2) rezumă măsurile pe care le-a luat
ICPDR pentru a asigura schimbul de informații relevante cu privire la PPRP-PFRA între autoritățile competente ale țărilor
pe al cărui teritoriu Dunării , al cărui bazin la nivel mondial (DHD) fac parte râu din Banat, precum și un rezumat al
coordonării internaționale cu privire la definirea APSFR PAC.
Având în vedere că bazinele hidrografice din Banat fac parte din bazinul Dunării, este important să subliniem că
Declarația Dunării adoptată la reuniunea ministerială a ICPDR în 2010, arată un angajament clar miniștrilor țărilor
dunărene pentru punerea în aplicare a EFD 2007/60 / CE pe întreg global bazinul fluviului Dunărea. Pentru întregul
teritoriu al globale DRB ICPDR în perioada anterioară a făcut o evaluare preliminară a riscului de inundații, preparate prin
hărți de hazard și de risc și a planurilor de acțiune pentru gestionarea riscului de inundații.
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EVALUAREA PRELIMINARĂ INUNDAȚIILOR DE RISC DE BANAT DOMENII DE INUNDAȚII
SEMNIFICATIVE (ZPP)
(AREAS WITH POTENTIAL SIGNIFICANT FLOOD RISK-APSFR)
Numărul

RÂUL

IMPORTANTE DOMENII INUNDABILE

1

Dunav

de la granița cu Bulgaria până la barajul HE "Djerdap 2˝

2

Dunav

prin Golubac și în amonte până la granița cu Ungaria

3

Nera

de la gura amonte de-a lungul graniței cu România

4

Kanal Banatska Palanka – N. Bečej

de la gura până la intrare în Tamis

5

Karaš

de la gura până la granița cu România

6

Vršački kanal

pe parcursul întregului

7

Markovački potok

de la gura spre centrul Veliko Srediste

8

Moravica (Vršac)

de la gura până la granița cu România

9

Rojga

de la gura până la granița cu România

10

Brzava

de la gura până la granița cu România

11

Tamiš

de la gura la constituția Opovo

12

Tamiš

din Constituție Tomaševac până la granița română

13

Stari Begej

de la gura până la granița cu România

14

Tisa

de la gura până la granița cu Ungaria

15

Kanal Begej

de la gura canalului Banatska Palanka - Novi Becej

16

Zlatica

de la gura până la granița cu România

TABELA ZONELOR INUNDABILE, ZONELE INUNDABILE
SEMNIFICATIVE (ZPP)

CORPIRILE DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ-DEBITELE DE APĂ
Număr
ul

Numele de corp de apă

numele de curs de apă

1

Dunav în aval de la HE Đerdap 2 până la
Dunărea
ušća Timoka

2

Acumulare Đerdap 1

Dunărea

3

Acumularea HE Đerdap 1 de la brane
pânăušća Nere

Dunărea

4

Acumularea HE Đerdap 1 od brane do
ušća Nere

Dunărea

5

Acumularea HE Đerdap 1 od ušća Nere
do ušća Velike Morave

Dunărea

6

Acumularea HE Đerdap 1 de la gura
Velike Morave până la Save

Dunărea

7

Acumularea HE Đerdap 1 od ušća Save
do ušća Tise

Dunărea

8

Acumularea HE Đerdap 1 od ušća Tise do
Dunărea
Novog Sada (ušće kanala DTD)

9

Dunav de la Novog Sada până la frontiera
Dunărea
cu Croația

10

Dunav de la frontiera de stat până la gura
Dunărea
državne granice do ušća Drave

11

Dunav od ušća Drave do državne granice
Dunărea
sa Mađarskom

12

DTD kanal Novi Sad-Savino Selo

13

DTD kanal Bački Petrovac-Karavukovo

14

Tisa od ušća u Dunav do brane Novi
Bečej

Tisa

15

Tisa în amonte de la baraj Novi Bečej

Tisa

16

Mrtva Tisa contra Đale

Mrtva Tisa contra Đale

17

Zlatica

DTD canalul
Novi Sad-Savino Selo
DTD canalul
Bački PetrovacKaravukovo

Zlatița

Corp de apă
Categoria
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp artificial de
apă
corp artificial de
apă
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat

Lungimea
unui corp
(km)

Codul unui
organism

zona de apă

17,4

D1

Donji Dunav

80,2

D2

Donji Dunav

99

D3

Donji Dunav

52,1

D3

Donji Dunav

30

D4

Bačka i Banat,
Donji Dunav

65

D5

Bačka i Banat,
Beograd, Donji
Dunav

45

D6

Bačka i Banat,
Srem, Beograd

40

D7

Bačka i Banat,
Srem

40

D8

Bačka i Banat,
Srem

87

D9

Bačka i Banat

51

D10

Bačka i Banat

40,07

CAN_NS-SS

Bačka i Banat

51,77

CAN_BP-KAR

Bačka i Banat

67,24

TIS_1

Bačka i Banat

98

TIS_2

Bačka i Banat

5,9

MRTIS

Bačka i Banat

34,92

ZLA

Bačka i Banat

TABELA ZONELOR INUNDABILE, ZONELE INUNDABILE
SEMNIFICATIVE (ZPP)

18

Begej

Bega

19

Kanal Horgoš-Martonoš

20

Canalul Adorjan-Velebit od ušća u Tisu do
CanalulAdorjan-Velebit
brane Velebit

21

Akumulacija Velebit

22

Kereš

23

Čik od ušća u Tisu do brane Svetićevo

Čik

24

Acumularea Svetićevo

Čik

25

Čik uzvodno od uspora akumulacije
Svetićevo

Čik

26

DTD kanal Bečej-Bogojevo

27

DTD kanal Odžaci-Sombor

28

DTD kanal Prigrevica-Bezdan

29

DTD kanal Kosančić-Mali Stapar

30

DTD kanal Vrbas-Bezdan

31

DTD kanal Baja-Bezdan

32

Plazović

33

Canalul HorgošMartonoš

CanalulAdorjan-Velebit
Kereš

DTD CanalulBečejBogojevo
DTD CanalulOdžaciSombor
DTD Canalul PrigrevicaBezdan
DTD Canalul KosančićMali Stapar
DTD Canalul VrbasBezdan
DTD Bajski Canalul

semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp artificial de
apă
corp artificial de
apă
corp artificial de
apă
râu
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp artificial de
apă
corp artificial de
apă
corp artificial de
apă
corp artificial de
apă
corp artificial de
apă
corp artificial de
apă

36,57

BEG

Bačka i Banat

16,6

HORMAR

Bačka i Banat

9,24

ADVEL_1

Bačka i Banat

6,17

ADVEL_2

Bačka i Banat

28,1

KER

Bačka i Banat

39,8

CIK_1

Bačka i Banat

9,11

CIK_2

Bačka i Banat

38

CIK_3

Bačka i Banat

91,39

CAN_BEC-BOG

Bačka i Banat

27,64

CAN_OD-SO

Bačka i Banat

33,73

CAN_PR-BEZ

Bačka i Banat

20,78

CAN_KOS-MS

Bačka i Banat

80,49

CAN_VR-BEZ

Bačka i Banat

12,7

CAN_BAJ

Bačka i Banat

Plazović sa
Bačbokodskim
Plazovićem

râu

43,8 + 3,2

PLAZ

Bačka i Banat

Krivaja od ušća u kanal DTD BečejBogojevo do brane Zobnatica

Krivaja

râu

66,97

KRIVJ_1

Bačka i Banat

34

Acumularea Zobnatica

Krivaja

corp de apă
modificat
semnificativ

8,37

KRIVJ_2

Bačka i Banat

35

Krivajaîn amonte de refluxul akumulacije
Zobnatica

Krivaja

râu

30,3

KRIVJ_3

Bačka i Banat

36

Jegrička

65,3

JEGR

Bačka i Banat

37

Nadela

82,03

NADL

Bačka i Banat

38

DTD kanal Banatska Palanka-Novi Bečej

148,31

CAN_BP-NB

Bačka i Banat

39

DTD Kikindski kanal

50,22

CAN_KIK

Bačka i Banat

40

Stari Begej

37,57

STBEG

Bačka i Banat

41

Plovni Begej

32,23

PLBEG

Bačka i Banat

corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
Nadela
modificat
semnificativ
DTD Canalul Banatska corp artificial de
Palanka-Novi Bečej apă
corp artificial de
DTD Kikindski Canal
apă
corp de apă
Stari Begej
modificat
semnificativ
corp artificial de
Plovni Begej
apă
Jegrička

TABELA ZONELOR INUNDABILE, ZONELE INUNDABILE
SEMNIFICATIVE (ZPP)

42

Donji Tamiš

Tamiš

43

Tamiš uzvodno od ustave Tomaševac do
državne granice

Tamiš

44

Brzava

Brzava

45

Moravica (Banatska)

46

Rojga

47

Vršački kanal od ušća u kanal Banatska
Palanka-Novi Bečej do ušća Potoka Mesić

Vršački kanal

48

Potok Mesić od ušća u Vršački kanal do
brane Mesić

Potok Mesić

49

Akumulacija Mesić

Potok Mesić

50
51

Moravica

Rojga

Potok Mesić uzvodno od Acumularea
Mesić
Karaš

Potok Mesić
Karaš

52

Nera u zoni uspora od Acumularea HE
Đerdap 1 (do km 6+850)

Nera

53

Nera în amonte od km 6+850

Nera

54

Sava od ušća u Dunav do Šapca (ušće
potoka kod tvrđave în amonte de la pod)

Sava

corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
corp artificial de
apă
corp de apă
modificat
semnificativ
corp de apă
modificat
semnificativ
râu
râu
corp de apă
modificat
semnificativ
râu
corp de apă
modificat
semnificativ

88,91

TAM_1

Bačka i Banat

36,43

TAM_2

Bačka i Banat

20,13

BRZ

Bačka i Banat

17,66

MORBAN

Bačka i Banat

12,3

ROJ

Bačka i Banat

9,8

CAN_VRS

Bačka i Banat

7,25

MES_1

Bačka i Banat

1,3

MES_2

Bačka i Banat

9,7

MES_3

Bačka i Banat

27,91

KAR

Bačka i Banat

7,23

NER_1

Bačka i Banat

14,5

NER_2

Bačka i Banat

126,37

SA_1

Srem, Sava,
Beograd

TABELA ZONELOR INUNDABILE, ZONELE INUNDABILE
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