Historické a současné povodně v české
repulice
door Rudolf Brázdil a kolektiv; Masarykova
univerzita v Brně, Český hydrometeorologický ústav v Praze, Brno/Praag, 2005,
gebonden, 369 pag, ISBN 80-210-3864-0.
Het is soms goed om kennis te nemen van
hetgeen onze collega’s in het buitenland
produceren, maar wat niet direct voor de
Nederlandse markt is bedoeld. Dit boek,
met een moeilijke naam die ik hier niet zal
herhalen, geeft een overzicht van historische en recente overstromingen in Tsjechië.
Wie wel eens een atlas ter hand neemt, kan
zien dat Tsjechië enigszins schotelvorming
is, hetgeen mede aanleiding geeft tot soms
te grote waterverzamelingen. In juli 1997
zorgden overstromingen in Moravië en
Silezië voor 52 doden en ruim 60 miljard
Tsjechische kronen (bijna 5 miljard gulden)
schade. Dat is niet mis. Nochtans zorgde
een overstroming in Bohemen in augustus
2002 voor 19 doden en circa 73 miljard
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Tsjechische kronen (ruim 2,5 miljard euro)
schade. Ook in 1998 waren 6 slachtoffers en
aanzienlijke schade te betreuren. Het feit
dat dit gebeurde na een periode van relatieve kalmte, leidde tot de vraag in hoeverre
de overstromingen het gevolg zijn van
natuurlijke variatie of van (al dan niet
antropogene) klimaatverandering. Om
hierop te kunnen antwoorden meende men
er goed aan te doen om studie te maken van
lange reeksen van extreme afvoeren.
Hoofdstuk 2 van het boek beschrijft wat
nu eigenlijk een overstroming of een hoogwater is: hoe komt het toch? In hoofdstuk 3
wordt beschreven wat er bekend is over
overstromingen in Tsjechië en in de rest van
Europa, waarna hoofdstuk 4 meer specifiek
op de meteorologische oorzaken en veranderingen in hoge neerslaghoeveelheden
ingaat. Hoofdstuk 5 beschrijft voor vijf
rivieren in detail hoe de grootste bemeten
overstromingen zich ontwikkelden, waarna
hoofdstuk 6 dit alles in het licht plaatst van
historische documenten. Hoofdstuk 7 ver-
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gelijkt de overstromingen onderling, waarna
hoofstuk 8 enkele conclusies geeft.
De conclusies zijn aardig. Sinds het begin
van de metingen is zowel het aantal als de
ernst (maximale afvoer) van hoogwaters
afgenomen. Dit lijkt zijn oorzaak te hebben
in een klimatologische verandering, waarbij
verwarming ervoor zorgt dat de ‘winters’
later beginnen en er minder sneeuw ligt,
zodat met name in het vroege voorjaar het
aantal overstromingen is gedaald. Analyse
van historische gegevens over de laatste
acht tot negen eeuwen maakt duidelijk dat
de twintigste eeuw uitzonderlijk gunstig is
geweest wat betreft het (lage) aantal overstromingen. Met name in het laatste deel
van de Kleine IJstijd werd Tsjechië overvloedig c.q. overvloeiend voorzien van
hoogwater. Op dit moment is het nog niet
mogelijk om te zeggen dat de recente overstromingen te maken hebben met de stijging van de gemiddelde temperatuur danwel antropogene klimaatverandering, noch
kan men uitspraken doen over de kansen op
hoogwater in de toekomst. Dat overstromingen heden ten dage voor veel problemen
zorgen, is vooral het gevolg van de toegeno-
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men menselijke aanwezigheid in de betreffende gebieden. Meer mensen leidt tot grotere problemen, zowel voor de existentie van
de mensen zelf, als financieel.
Het boek richt zich met name op veranderingen van weer, klimaat en afvoer; niet
op veranderingen in het stroomgebied zelf:
landgebruik, bebouwing. Het boek is voorzien van kleurenfoto’s, historische afbeeldingen en gekleurde diagrammen en
kaartjes. Het doet hiermee denken aan het
boek ‘Wetternachhersage’ van collega
Pfister (1999), dat een overzicht geeft van
500 jaar (1496–1995) klimaatsverandering
en natuurrampen. Het Tsjechische boek
gaat evenwel meer in op analyse van oorzaken (weer, klimaat, hydrologie), dan dat het
louter gebeurtenissen beschijft. Alle figuren
hebben ook Engelstalige onderschriften,
zodat het boek ook toegankelijk is zonder
vloeiend Tsjechisch te beheersen. Met name
vergelijkende foto’s (tijdens en voor/na de
overstroming) maken duidelijk dat het
hoogwater in Tsjechië van een andere orde
is dan in Nederland.
Michael van der Valk
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