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Poznavanje hidrogeografskih značilnosti pokrajine je osnova za načrtovanje rabe
prostora z upoštevanjem varovanja pred poplavami. Omogoča, da dovolj natančno
določimo vodni in obvodni prostor in tako pomaga pri njegovi optimalni rabi.
Preventiva namreč predstavlja mnogo manjše tveganje in zahteva po ocenah le 3%
sredstev kot jih sicer porabimo za popoplavno obnovo.
Dolgoročno uspešna je sonaravna preventiva, ki ne predvideva le velikih gradbenih
posegov ampak predvsem pusti vodi njen prostor. Voda ne pomeni samo omejitve
temveč tudi priložnosti. V primeru poplav je treba na poplavnih ravnicah načrtovati
naravnogeografskim danostim prilagojene dejavnosti, kar pomeni, da morajo tudi
ekonomsko prenesti posledice občasnih poplav. Dejavnosti morajo biti prilagojene
tudi na možnost občasnih poplav. Na poplavnih ravnicah mora biti prostor tudi za
vodo, saj z razlivanjem ublažimo njihove učinke na dolvodnih območjih.
Na primeru poplav Drave pri Dogošah in Dupleku smo s prikazi rabe tal skozi čas
prikazali posledice neupoštevanja hidrogeografskih značilnosti pokrajine. Na
primerih lahko vidimo, da so ledinska imena ježa, log… nastala z razlogom in kot
odraz sobivanja prebivalcev z vodo, njenimi lastnostmi in zakonitostmi.

KARTA POPLAVNIH LINIJ
Karta poplavnih linij je bila izdelana na Geografskem inštitutu in na Inštitutu za
vode, pri načrtovanju pa se kart kot vidimo ni upoštevalo.
vir: Atlas okolja, Agencija za okolje

Modra linija na spodnjih kartah prikazuje okvirni obseg poplav jeseni 2012.
Poplavne linije so zaradi različnega merila in projekcije kart informativne.

OKROG LETA 1770
vir: Avstrijski vojaški zemljevid
poselitev nad ježo, poplavna ravnica še namenjena reki, kar izraža ledinsko ime log

OKROG LETA 1850
vir: Franciscejski kataster
poselitev nad ježo ohranjena, poplavno ravnico delno že zaraščajo travniki,
na obrobju se že pojavijo vrtovi

LETO 1954
vir: letalski posnetek, Geodetski Inštitut
pričenja se poseljevanje poplavne ravnice s širitvijo naselij Dogoš in Duplek

LETO 2010
vir: Digitalni ortofoto 2010, Geodetska uprava RS
razširitev poselitve in dejavnosti na širše območje poplavne ravnice Drave

Viri: Avstrijski vojaški zemljevid 1763 - 1787
Franciscejski kataster 1823 - 1869
Letalski posnetek leta 1954, Geodetski inštitut
Poplavna območja, Inštitut za vode RS
Digitalni ortofoto 2010, Geodetska uprava RS

