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1. УВПД
Мпгућнпст настанка ппжара щирпких размера, угрпжаваое људских живпта и
материјалних дпбара, кап и ппаснпст пд трајнпг нарущаваоа живптне средине, утишу
да се пдређени ппступци и активнпсти правилнп пдаберу и усмере, какп би се пре
свега превентивним делпваоем ризика пд щумских ппжара свеп на щтп маоу меру, а
када дпђе дп настанка ппжара припреми адекватан пдгпвпр на настали дпгађај и
умаое щтете и ппследице насталпг ппжара.
Велики брпј щумских ппжара, кап и велишине пппжарених ппврщина указују да
дпсадащои систем защтита щума пд ппжара није адекватан, да је врлп малп
функципналан и не даје резултате. Велики брпј ппжара и пппжарених ппврщина,
директнп или индиректнп утише на знатне материјалне щтете и низ других нежељених
ефеката. Брпј ппжара се у свету и кпд нас, из гпдинe у гпдину ппвећава, какп пп брпју,
такп и пп велишини пппжарене ппврщине.
Шуме су увек сматране наципналним благпм сваке земље, кпје ппред свпг екплпщкпг
знашaja у пшуваоу важних живптних циклуса, имају и привредну, туристишку,
екпнпмску и рекреативнп-здравствену функцију. Збпг великпг знашаја и једнпг пд
услпва ппстанка, шпвек је щуме шувап, негпвап и пбнављап. Некада су се щуме на нащпј
планети прпстирале на знатнп већпј ппврщини негп щтп је тп данас. Ф Републици
Србији ппщумљенпст изнпси пкп 27% или пкп 2,3 милипна хектара пд шега je 50 % у
приватнпм власнищтву. Ф структури ппврщина щума и щумскпг земљищта у Републици
Србији виспке щуме ушествују са 50%, изданашке щуме са 28 %, а гплети са 22%
ппдесних ппврщина за ппщумљаваое.
Негативни утицаји на щуме су разлишити: пд разних врста бплести дрвећа, щумских
щтетпшина, временских неприлика, суща, ппплава, ерпзије, дп деструктивнпг пднпса
шпвека према щуми. Али нищта не мпже такп негативнп и деструктивнп да утише на
щуму кап ппжар. Све ушесталија ппјава щумских ппжара, шестп катасрпфалних размера,
кпји ппред щума унищтавају ппљппривредне културе, угрпжавају насељена места и
људске живпте, захтева прганизпванп и планскп праћеое елемената кпји утишу на
настанак ппжара и предузимаое пдгпварајућих превентивних и репресивних мера
защтите.
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2. ПСНПВНП П ШУМСКИМ ППЖАРИМА
Дефиниција шумскпг ппжара: Шумски ппжар ппдразумева гпреое дрвећа у щуми,
щумске прпстирке, щумскпг „мртвпг'' материјала, траве, лищћа, хумуса, тресета,
кпреоа дрвећа, кап и другпг гпривпг материјала кпји се мпже наћи у щуми.
Врсте и пблици шумских ппжара
Ппжари мпгу бити: ппдземни, приземни и виспки.
a) Ппдземни шумски ппжари пдвијају се без пламена. Најшещће гпри тресет или
хумус исппд щумске прганске прпстирке, а у дубљим слпјевима разлпженп
лищће, паоеви, жиле и други гприви материјал. Напредпваое ппдземних
щумских ппжара је сппрп, тещкп се пткривају,а брзп мпже да прерасте у
птвпрени ппврщински ппжар. Уп су најшещће „тиоајући" ппжари кпји щумскпј
вегетацији мпгу нанети велике щтете, нарпшитп унищтаваоем кпреоа дрвећа.
b) Приземни шумски ппжари су најшещћа врста ппжара, нарпшитп у листппадним
щумама. Кпд приземних ппжара ватра захвата најшещће суву траву, жбуое и
сувп дрвеће. Највеће щтете настају кпд засада младих култура, какп лищћара
такп и шетинара, пщтећеоем дрвећа нарпшитп при земљи, где температура пд
54 пC мпже да пщтети кпру дрвећа, щтп има за ппследицу сущеое стабала, билп
ппјединашнп или већих засађених ппврщина. Пви ппжари се брзп щире, шестп
прелазе у виспке ппжаре и захватају крпщое дрвећа. Брзина кретаоа
приземнпг ппжара зависи пре свега пд врсте гпривпг материјала. Разликују се
брзи и ппстпјани или стабилни ниски ппжари. Ф брзе приземне ппжаре спадају
ппжари са брзпм прпбијајућпм ивицпм гпреоа, брзине прекп 0,5 m/min, где
сагпрева нагпмилани ппкриваш, ппалп лищће, гране, иглице шетинара. Брзи
приземни ппжари карактеристишни су за прплеће, када је ппврщински слпј
гпривпг материјала дпста сув и мале дебљине. Ф ппстпјане или стабилне
приземне ппжаре спадају ппжари са средопм брзинпм щиреоа ивице ппжара,
маопм пд 0,5 m/min (гпреое влажних грана, прпстирке са великпм влажнпщћу,
уз издвајаое велике кплишине дима). Ппстпјани или стабилни ниски ппжари
јављају се када је дебљи слпј гпривпг материјала и када је влажнпст већа. Пвп
гпреое мпже бити и безпламенп.
c) Виспки ппжари или ппжари крпщое дрвећа, најшещће настају из приземних
ппжара, нарпшитп у шетинарским щумама. Виспки ппжари су најшещће праћени
јаким ветрпм, брзп се щире, ватра брзп прескаше са једне на другу крпщоу и
тещкп се гасе. Приземни ппжар најшещће представља саставни деп виспкпг
ппжара. Виспким ппжарима највище је ппдлпжна густа и млада шетинарска
щума, кап и храстпва щума на сувим и узвищеним местима, са дпста грмља.
Виспки ппжари најшещће настају лети, када збпг суще и јакпг ветра мпгу пптпунп
да унищте захваћенп дрвеће. Виспки ппжар се најшещће щири у скпкпвима, щтп
је ппвезанп са сагпреваоем щумскпг ппкриваша на земљищту. Упплпта
приземнпг ппжара загрева крпщое дрвећа на већем растпјаоу и у слушају
запаљеоа једне крпщое дрвета, гпреое се брзп щири и на пстале крпщое.Ф
перипдима скпкпва гпреоа, ппжар се щири пп крпщоама дрвећа брзинпм пд 35 m/s, а растпјаое пд 80 м, пламен прелази за 15 дп 20 секунди. Средоа брзина
щиреоа виспкпг ппжара изнпси 2-5 km/h, а у неким слушајевима и пд 15 дп 20
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km/h. Виспки ппжари су праћени великим издвајаоем тпплпте. Ф крпщоама
дрвећа се стварају велики пламени језици и јаки вртлпжни стубпви, правећи
ватрене кпвитлаце са дпста искри и угарака. Загрејани ваздух и прпдукти
сагпреваоа изазивају вертикалне струје и пбразпваое кпнвективних стубпва
прешника некпликп стптина метара. Оихпвп ппстепенп кретаое се ппклапа са
правцем прпдпра фрпнта ппжара. Кпнвективни стуб ппвећава дптпк ваздуха у
зпни ппжара и прпузрпкују ветар кпји ппјашава ппжар.
Према врсти и интензитету щумски ппжари се деле на: слабе, средое и јаке.
Пблици шумских ппжара мпгу бити разлишити и зависе пд:




Пблика терена (раван, стрм, излпмљен),
Врсте гпривпг материјала (лищћари, шетинари, хпмпгени гприви материјал,
хетерпгени гприви материјал, ситан или крупан гприви материјал),
Карактеристика ветра (јак, слаб, без ветра, смера ветра и сл.).

Ф зависнпсти пд делпваоа наведених фактпра карактерищу се три пблика щумских
ппжара: кружни, елиптични и неправилни. Кружни ппжари се најшещће јављају на
равнпм терену, када нема ветра и када је гприви материјал хпмпген. Елиптишни пблик
щумских ппжара се јавља на стрмим тренима, где је ветар слабе јашине, а гприви
материјал хетерпген. Неправилни пблик щумскпг ппжара јавља се на теренима
неуједнашенпг и излпмљенпг нагиба, када је ветар јак,а гприви материјал хетерпген.
Делпви шумских ппжара. Приликпм избпра ппреме и средстава за гащеое щумских
ппжара и пдређиваоа плана гащеоа, важну улпгу има и ппзнаваое делпва щумских
ппжара.
 Челп шумскпг ппжара је деп кпји се набрже развија и щири ппд утицајем ветра
или струјаоа ваздуха уз падину. Прптеже се на страни супрптнпм правцу
дуваоа ветра. Ппжар на шелу се щири вепма брзп, гпри великим интензитетпм
и прпузрпкује највеће щтете. Сузбијаое пвпг дела ппжара је најтеже и кљуш је
успеха сваке интервенције гащеоа.
 Прсти ппжара најшещће се развијају у вище неједнаких делпва, пд кпјих сваки
има свпје шелп или врх и најбрже се щири. Пвај деп ппжара разликује се пп
велишини и интензитету гпреоа, щтп зависи пд услпва на терену. Ф првпј фази
гаси се заједнп са шелпм ппжара,да би се спрешилп щиреое у билп кпм смеру,а
у другпј фази приступа се гащеое са бпшне стране.
 Бпчне стране ппжара развијају се између шела и репа ппжара, са леве и десне
стране. Ватра не гпри такп интензивнп и щиреое је мнпгп спприје. Гащеое пвпг
дела ппжара је лакще.
 Реп ппжара налази се на крају ппжара, на месту где је ппжар инициран. Ватра
на репу ппжара гпри најслабије, па је и щиреое најспприје. Ф пднпсу на шелп и
друге делпве ппжара, пвај деп се најлакще и најбрже гаси.
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3. УПРАВЉАОЕ РИЗИКПМ У ЗАШТИТИ ШУМА ПД ППЖАРА
Мпгућнпст настајаоа щумскпг ппжара кпји мпже угрпзити живпт и здравље људи,
щумскп прпстранствп, живи свет у щуми и саму живптну средину, мпже се ппсматрати
кап ризик.
Фправљаое ризикпм у защтити щума пд ппжара ппдразумева скуп мера шији је циљ
спрешаваое ппјаве ппжара у щуми, приправнпст свих субјеката кпји ушествују у защтити
щума, делпваое на ппжар када пн настане, кап и санацију терена ппсле ппжара.
Фгрпженпст щума пд ппжара је резултат перманентнпг пптерећеоа живптне средине,
прпщиреоа извпра угрпжаваоа, непдгпварајуће регулативе у защтити щума пд
ппжара. Неппщтпваое Закпна у пвпј пбласти, неадекватне превентивне защтите щума
пд ппжара, недпвпљне уређенпсти система управљаоа ризикпм у защтити щума пд
ппжара и неусклађене прганизације делпваоа на нежељени дпгађај, кап и
неадекватнпст инфпрмаципнпг система. С пбзирпм да се шпвек јавља кап узрпшник,
али и кап прганизатпр система защтите, пптребнп је ускладити и умаоити оегпв утицај
на угрпжаваое щума пд ппжара.Уакпђе је пптребнп усппставити прганизаципнпуправљашки систем защтите кпји ће ризик пд настанка ппжара свести на щтп маоу
меру.
Принцип планскпг управљаоа је најприхватљивији.Самп адекватнп планираое,
праћеое ризика, адекватна прганизација и ефикаснп делпваое ( акп ризишни дпгађај
настане) дају гаранцију да се мпгу спрешити или минимализпвати губици кпји настају
ризишним дпгађајем.
Фправљаое ризикпм треба да буде укљушенп у све фазе развпја неке активнпсти са
циљем да пмпгући:









ппузданији пснпв за пдлушиваое и планираое,
бпљу индентификацију стаоа система и присутних или пптенцијалних
ппаснпсти,
прпцену дпбитака или губитака прпузрпкпваних ризикпм,
ефикаснију расппделу и упптребу ресурса
бпље управљаое инцидентима, пднпснп смаоеое губитака и трпщкпва ризика,
већу безбеднпст и ппвереое,
сагласнпст са релавантним закпнпдавствпм,
ефикасније управљаое свим шинипцима.

Прпцес управљаоа ризикпм пбухвата:
a)
b)
c)
d)
e)

утврђиваое кпнтекста управљаоа ризикпм,
идентификацију ризика,
анализу ризика,
вреднпваое ризика,
третман ризика,
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f) надгледаое (мпнитпринг) ризика,
g) кпмуникацију и кпнсултпваое,
h) дпкументпваое ризика.
a) Фтврђиваое кпнтекста управљаоа ризикпм ппдразумева дефинисаое пквира у
кпме се ризик ппсматра, а кпји укљушује унутращое и сппљащое пкружеое, кап
и све прпцесе управљаоа ризикпм. Пре заппшиоаоа билп кпјих активнпсти у
вези са ризикпм, неппхпднп је ппзнаваое система у кпме треба усппставити
прпцес управљаоа ризикпм. Уп ппдразумева разумеваое стратегије, сврхе и
циљева система, ппзнаваое структуре, знаое п пптенцијалним извприма
ризика и пбухвата дефинисаое сврхе и циљева управљаоа ризикпм, пдлука
кпје се мпрају дпнети,врсте и пбим активнпсти, фпрмулисаое пптреба за
неппхпдним ресурсима, дефинисаое улпге и пдгпвпрнпсти разлишитих
субјеката укљушених у прпцес управљаоа ризикпм, нашине пствариваоа
кпмуникације, прецизираое врсте и садржаја записа кпји дпкументују прпцес
управљаоа ризикпм. На ппшетку прпцеса управљаоа ризикпм знашајнп је да се
пдреде критеријуми за вреднпваое ризика. Критеријуми ризика се мпгу
развијати или дппуоавати на пснпву инфпрмација стешених и у тпку прпцеса
управљаоа ризикпм.
b) Идентификација ризика врщи се са циљем фпрмираоа листе извпра и фактпра
ризика, кап и дпгађаја кпји мпгу утицати на пствареое циљева дефинисаних у
кпнтексту управљаоа ризикпм. Пви дпгађји мпгу да пнемпгуће, умаое, увећају
или пдлпже пствареое дефинисаних циљева. Какп се идентификаципни
дпгађаји мпгу реализпвати на разлишите нашине, неппхпднп је фпрмираое
сценарија развпја пвих дпгађаја. Сценариј ппвезује фактпре ризика на нашин
кпји резултира негативнпм ппследицпм или неппвпљним ефектпм. Ф ппступку
идентификације ризика најшещће се кпристе следеће технике: анкетираое,
интервјуи, листе праћеоа дпгађаја, судпви базирани на искуствима и записима,
уппређиваое, анализе, истприја ранијих дпгађаја и сл.
c) Анализа ризика је ппступак кпјим се врщи ппис идентификпваних ризика и
анализира оихпв утицај на предмет делпваоа, прпцеоује верпватнпћа и
ппследице реализације ризика, пцеоује и класификује ризик, фпрмира листа
припритетних ризика, предлажу метпде за делпваое на ризик и дефинищу
метпде праћеоа ризика. Прпцена ризика се врщи крпз пбједиоаваое прпцена
верпватнпће и ппследице за све сценарије ризика. Велики пбим инфпрмација п
ушесталпстима и ппследицама ппаснпсти треба интегрисати и представити у
релативнп јединственпј фпрми за разумеваое и пдлушиваое. Уп мпже бити
јединствени брпјни идекси, табеле, матрице, график или карта ппаснпсти и
ризика. Анализа ризика се представља квалитативнп, пплуквалитативнп,
квантитативнп и кпмбинпванп.

Квалитативна анализа је заснпвана на квалитативним ппдацима и за пписиваое
верпватнпће и ппследица кпристи реши. Примеоује се у слушајевима где је пвакав вид
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анализе дпвпљан за пдлушиваое, или кап предхпдна активнпст у анализи ризика кпји
ће касније захтевати детаљну пбраду.
Пплуквантитативна анализа пписима верпватнпће и ппследица придружује и
пдгпварајуће брпјне вреднпсти и на тај нашин врщи оихпвп рангираое.
Квантитативна анализа кпристи нумеришке ппдатке, такп да резултати анализе битнп
зависе пд пбима и квалитета ппдатака. Ппдаци пве анализе мпгу се кпристити и за
мпделираое исхпда дпгађаја, щтп је у управљаоу защтите щума пд ппжара пд великпг
знашаја. Ф квантитативнпј анализи ризика најшещће се кпристе следећа метпде: теприја
верпватнпће, статистика, теприја истраживаоа, анализа псетљивпсти, ппказатељ
ефикаснпсти, метпд сценарија, метпд стабла дпгађаја, мпделираое. Кприщћеое
квантитативних пцена ризика у пракси захтева категпризацију и рангираое ризика, с
пбзирпм на знашај и утицај на ппсматрани систем. Категпризација и рангираое ризика
мпра бити резултат експертске прпцене, сагласнп пквиру, садржају и циљу
истраживаоа. Псим рангираоа ризика мпже се изврщити и рангираое фактпра
ризика, у пднпсу на оихпв утицај на ппјаву ризишнпг дпгађаја. Ранг листа треба да
укаже на најзнашајније фактпре ризика, а самим тим и на нашин и мере кпје ће ризик
најефикасније умаоити.
a) Вреднпваое ризика ппдразумева ппређеоа нивпа ризика, са критеријумима
ризика дефинисаних у ппступку утврђиваоа кпнтекста управљаоа ризикпм. Акп
прпцеоени ризик задпвпљава утврђене критеријуме сматра се прихватљивим и
не захтева дпдатне ппције кпнтрпле. Ф супрптнпм утврђује се листа припритета,
кап и нашини делпваоа на пве ризике.
b) Уретираое ризика је прпцес примене мера кпјима се утише на велишину ризика.
Пснпвне ппције третираоа ризика су: избегаваое, задржаваое, пренпс и
смаоеое ризика.
Избегаваое ризика се ппстиже не ангажпваоем у активнпстима кпје мпгу дпвести дп
ризика. Ф защтити щума пд ппжара избегаваое ризика је негативан приступ рещаваоа
ризика, јер је ризик сталнп присутан и оегпвп избегаваое дпвпди дп ппгпрщаоа
система и впди ствараоу губитка.
Задржаваое ризика ппстпји када се не предузимају никакве активнпсти у вези са
ризикпм. Ф защтити щума пд ппжара задржаваое ризика се примеоује самп када се
прпцени да пдређени ризик не мпже да нанесе велики губитак, или када делпваое на
ризик изискује велике материјалне губитке кпји су већи пд не делпваоа на исти ризик.
Пренпс ризика ппдразумева расппделу или пренпщеое ризика на друге прганизације
и субјекте. Ф защтити щума пд ппжара тп је шест слушај и тежи се укљушеоу вище
субјеката у рещаваоу прпблема кап щтп су: институције кпје се баве щумарствпм,
метепрплпщке службе, разни државни пргани и сл.
Смаоиваое ризика је везанп за активнпсти превенције. Мнпги ризици се мпгу
смаоити, а мнпги избећи применпм превентивних мера, кпјима се смаоује
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верпватнпћа ппјаве нежељенпг дпгађаја или пптенцијалнпг губитка. Неке пд мера за
смаоеое ризика пд настанка щумских ппжара су: стратещкп планираое, мпнитпринг,
примена система за пткриваое и гащеое ппжара, примена биплпщкп-технишких мера
защтите, пдржаваое путева, прптивппжарних пруга, пбразпваое, едукација и сл. Ф
защтити щума пд ппжара и управљаое ризикпм пвп је један пд најважнијих прпцеса и
у делу спрешаваоа да ризишни дпгађај не настане, а и у делу смаоеоа ефеката
ризишнпг дпгађаја кад пн настане.
a) Мпнитпринг (праћеое) ризика је кпнтинуирани прпцес праћеоа и прпцене
параметара прпцеса управљаоа ризикпм путем мереоа, извещтаваоа и
ппвратне везе. На пснпву дпбијених инфпрмација дпнпсе се пдгпварајуће
пдлуке п неппхпдним активнпстима управљаоа ризикпм. Ф защтити щума пд
ппжара мпнитпринг и праћеое пдређених утицајних ризика је непдвпјив деп
свакпг управљаоа ризикпм и без оега пвај систем не би мпгап да
функципнище.
b) Кпмуникација и кпнсултпваое представља знашајан аспект прпцеса управљаоа
ризикпм јер пбезбеђује свим субјектима укљушеним у пвај прпцес, разумеваое
пдлука и ппступака у вези са ризикпм.
c) Дпкументација треба да садржи: сврху и циљеве управљаоа ризикпм,
критеријуме ризика, извпре и врсту ппдатака, метпде и технике идентификације
ризика, нашине кпмуникације, извещтаје и евиденције у вези ризика. Пснпвни
дпкументи управљаоа ризикпм треба да буду планпви и прпграми управљаоа
ризикпм. План је системски, прганизпван и на наушнпм принципу заснпван
дпкумент кпјима се дефинищу циљеви, кап и нашини за оихпвп пствареое.
Планпви защтите щума пд ппжара су саставни елементи свакпг управљаоа
ризикпм кпји се пднпси на защтиту щума пд ппжара.
Систем управљаоа ризикпм прпјектпван је за рад у вище режима: рад у стаципнарнпм
режиму, режим приправнпсти, рад у режиму ризика и рад накпн ризика.
Превентивна защтита щума пд ппжара пдгпвара стаципнарнпм режиму. Врщи се
праћеое пптенцијалнп ппасних елемената кпји утишу на настанак щумских ппжара:
класификација вегетације и гпривпг материјала, пдређиваоа категприје угрпженпсти,
изградоа и пдржаваое прптивппжарних пруга и прпсека, примена биплпщкптехнишких мера защтите, изградоа и уређеое путева и прилаза за впзила, впдпзахвата
и извпра, уклаоаое мпгућих узрпшника паљеоа, уређеое излетищта и рекреативних
центара, изградоа и уређеое псматрашница, прганизација службе псматраоа и
пбавещтаваоа, уређеое пдгпварајућег инфпрмаципнпг система, израда планпва
защтите щума пд ппжара и сл. Ф пвпм режиму рада врщи се прпгнпза ппаснпсти пд
настанка щумских ппжара и примеоује се на свим ппврщинама ппд щумпм, без
пбзира на власнищтвп.
Рад у режиму приправнпсти ппдразумева разраду и примену детаљних планпва за
превенцију щумскпг ппжара на пснпву прпграма превентивнпг делпваоа. Пмпгућава
фпрмираое и ппремаое прганизаципних јединица на свим нивпима, међуспбну
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ппвезанпст и кппрдиниранп делпваое. Ппјашавају се активнпсти на праћеоу
пптенцијалнп ппасних елемената кпји утишу на настанак щумских ппжара. Прпгнпзира
се ппаснпст пд ппжара и предузимају мере за защтиту пптенцијалнп најугрпженијих
ппврщина. Мпделираое ппжара се врщи за све угрпжене ппврщине ппд щумама. Ф
пвпј фази цеп систем се припрема за рад у услпвима настанка щумскпг ппжара.
Уерћи елеменат у управљаоу ризикпм је реагпваое када шумски ппжар настане. Пвај
елемент пдгпвара раду у режиму ризика. Да би пвај деп система ефикаснп
функципнисап пптребнп је дефинисати и усппставити пдгпварајућу прганизаципну
структуру, кпја мпра да дефинище: нашине псматраоа и упшаваоа акцидентних
ситуација, нашин брзпг и правпвременпг пбавещтаваоа, ташну щему прганизације и
прганизаципних јединица кпје ће ушествпвати и реагпвати на насталу ситуацију, врсту и
кплишину ппреме кпја ће се упптребити у пдгпвпру на насталу ситуацију, врсту и
кплишину средстава за гащеое и нашин лпгистишке ппмпћи, нашин кприщћеоа
ппдатака пд знашаја за настали дпгађај и инфпрмисаое п насталпм дпгађају. Пва фаза
утише на велишину матерјалне щтете и губитака и пд ое зависи ефикаснпст целпг
система управљаоа ризикпм.
Четврти елемент у управљаоу ризикпм у защтити щума пд ппжара је санација терена,
пднпснп радое и мере кпје се предузимају ппсле гащеоа щумскпг ппжара.Пвај
елемент пдгпвара ппст ризишнпм режиму, када пщтећени систем мпра да се врати у
функцију. Дужина трајаоа пвих активнпсти зависи пд степена пщтећеоа система и
мпгућнпсти санације.
Дпстигнут степен наушнпг сазнаоа у пвпј пбласти указује на пптребу израде
свепбухватнпг наципналнпг прпграма кпји би бип пдраз спремнпсти свих субјеката за
превенцију, за ефикаснп и правпвременп реагпваое када щумски ппжар настане и
санацију ппврщина накпн гащеоа ппжара. Ефикаснп управљаое ризикпм у защтити
щума пд ппжара захтева адекватну примену свих режима функципнисаоа система
управљаоа ризикпм.
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4. ДЕФИНИСАОЕ МЕТПДПЛПГИЈЕ ЗА КЛАСИФИКПВАОЕ ШУМА У
ПДНПСУ НА СТЕПЕН УГРПЖЕНПСТИ ПД ППЖАРА
4.1 ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРПЦЕНУ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ШУМА ПД ППЖАРА
Параметри кпји утишу на угрпженпст щума пд ппжара су мнпгпбрпјни, али збпг лакще
примене у пракси у метпду прпцене угрпженпсти узимају се самп пни за кпје се сматра
да су најбитнији и кпји највище утишу на угрпженпст щума пд ппжара. Најбитнији
параметри кпји су важни за прпцену угрпженпсти щума пд ппжара су:
а) вегетација и гприви материјал
б) прирпдне ппјаве кпје утишу на настанак ппжара
ц) антрпппгени фактпр ( ризик пд шпвека)
д) климат
е) сущни перипд
ф) ппдлпга ( матишни супстрат и тип земљищта)
г) прпграфија
х) уређенпст щума
и) истприја ппжара на ппсматранпм ппдрушју
4.2 ВЕГЕТАЦИЈА И ГПРИВИ МАТЕРИЈАЛ У ШУМИ
Гприви материјал у щуми сашиоава сав биљни ппкриваш и тп: зрелп дрвеће,
ппдмладак, млада щума, щикаре, щибље, грмље, пбпренп дрвеће, щумска прпстирка,
граое, паоеви, махпвина, лищајеви и трава.
Запаљивпст гпривпг материјала у щуми карактерищу три параметра:
 ушесталпст запаљеоа
 даљина излагаоа тпплпти
 трајаое живпг гпреоа-средое трајаое гпреоа
На ппшетку првпг стадијума дрвп се загрева дп температуре 1100C, щтп је праћенп
ппстепеним испараваоем влаге и смпле. На температури пд 1100-1150C, дплази дп
интезивнпг испараваоа капиларне и апспрбпване впде и дп извеснпг разлагаоа
дрвета и прпмене оегпве бпје.
Даљим ппвећаоем температуре, кпји представља други стадијум, праћенп је
убрзаним прпцеспм разлагаоа са издвајаоем тпплпте, кап и испараваоем прпдуката
распадаоа. На температури 1500-2000C кап прпдукти разлагаоа ппјављују се
незапаљиви елементи: впда и угљен-дипксид. На температури кпја је вища пд 2000C
ппшиое да се разлаже целулпза, лигнит и друге материје. Уај прпцес дпстиже свпј
максимум на температури пд 2750-3000C. Брзина издвајаоа гасних прпдукта на пвпј
температури ппстаје једнака брзини оихпвпг мпгућег дифузнпг сагпреваоа и пни се
пале. Уемпература паљеоа пд 2700-2750C, свпјствена је за дрвп храста, букве, јпве и
бпра, дпк се дрвп јеле пали на 2900C. На температури пд 4000-4500C прпцес разлагаоа
дрвета и издвајаое запаљивих гаспва се заврщава и дрвп се угљенище и на 5000C
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сагпреваое угља на ппврщини већ прптише знатнпм брзинпм. Ф даљем тпку тпплпта
сагпреваоа угља мпже дпстићи и 10000C.
Гприви материјал у щуми разврстава се у три групе.
Ситни гприви материјал пбишнп се налази на земљи и састпји се пд угинулих биљака,
лищћа, псущене траве, граншица итд. Пвај материјал се брзп сущи, лакп пали и брзп
гпри, а ппжар се пбишнп развија кап ппврщински. Ф табели 3 и 4 дате су кплишине
ситнпгпривпг материјала у kg/ha у шетинарскпј и листппаднпј щуми, а у зависнпсти пд
старпсти щуме.
Табела 1. Маса сувих прганских птпадака шетинарске щуме [ kg/ha]
Бпрпва щума
Бпрпва щума
Шума смрше
40-60 г.(старпст)
85-113 г.(старпст)
45-68 г.(старпст)
3560
4100
6220

1.2.

Табела 2. Маса сувих прганских пдпадака листппадне щуме [ kg/ha]
Врста 1.1.1.1.
Старпст щуме у гпдинама
щуме
МАОЕ ПД 30
30-60
60-90
Б
4104
4106
Буква
Смрша
5258
3946
3376
Бпр
3397
3491

90-130
3988
3276
4229

Крупни гприви материјал или сппрпгпрећи материјал, састпји се из вище слпјева
измещане лежевине пд крупних грана, паоева, трупаца и дебала разних велишина.
Пвај материјал задржава велику влажнпст и реткп се пали без присуства ситнп гпрећег
материјала. Када се упали, има тенденцију да дугп гпри и тиоа. Пп правилу се тещкп
гаси.
Зелени гприви материјал сашиоава вегетација кпја расте: лищће, граншице, жбуое,
зелена трава, маое биљке кап и стабла. Пвај гприви материјал је запаљив када се
псущи.
Запаљивпст щумскпг гпривпг материјала зависи пд влажнпсти гпривпг материјала. Ф
зрелпм дрвећу кплишина впде варира према климатским приликама и према врсти
дрвећа. Садржај влаге унутар једнпг стабла варира у пппрешнпм и ппдужнпм смеру.
Слпјеви исппд кпре дрвета садрже вище влаге негп срж дрвета. Садржај впде смаоује
се пд кпре према средищту, у прпсеку је 200% на рубу, а 40% у средищту (сржи). Кпд
шетинарскпг дрвећа садржај впде је 3 дп 4 пута већи на рубу негп у сржи стабла.
Жбуое, грмље, щибље и щикаре имају сталну влажнпст и садржај впде у оима је пкп
100 дп 150% у пднпсу на суву дрвну материју. Пвај гприви материјал мпже
надпкнадити изгубљену влагу из атмпсфере апспрпцијпм из земљищта, а акп је
смаоен приступ влаге из земљищта, смаоује се интензитет испараваоа. Збпг тпга пвај
гприви материјал реткп сампсталнп гпри па гпреое зависи пд ситнпг гпривпг
материјала у нижем слпју.
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Лищајеви и махпвине влагу углавнпм примају из атмпсфере, а испущтају испараваоем.
Збпг тпга је садржај влаге у оима разлишит. Ф сущнпм раздпбљу влага се мпже
спустити и дп 6%.
Ураве су, ппщтп престане оихпва биплпщка функција, врлп ппасан гприви материјал. Ф
границама хидрпскппскпг ппдрушја (пд 0 дп 30% влаге) при истим метепрплпщким
услпвима траве садрже најмаои прпценат влаге у пднпсу на пстали гприви материјал.
Када је садржај влаге у трави пд 15 дп 20%, реткп ће ппдржати ватру кпја се щири, а
трава у кпјпј је влага пкп 8% мпже се запалити и пд искре.
Садржај влаге у мртвпм гпривпм материјалу меоа се тпкпм гпдине, али и тпкпм дана и
нпћи.Даоу је ваздух тпплији и сущи гприви материјал, а нпћу је хладнији и даје влагу
гпривпм материјалу. Збпг тпга се щумски ппжари срединпм дана щире некпликп пута
брже и имају знатнп јаши интензитет негп нпћу или у јутароим шаспвима. С пбзирпм на
дневни циклус влажеоа мртвпг гпривпг материјала,услпви за настанак и щиреое
щумских ппжара најппвпљнији је између 10 и 17 шаспва, а најнеппвпљнији између 3 и
7 шаспва.
Прганска мртва прпстирка у щуми вепма је важна у настанку и развпју щумских
ппжара.Ф свету, сви системи и метпде кпји се примеоују да би се прпценила ппаснпст
пд щумских ппжара, темеље се на теренским ппсматраоима и лабаратпријским
испитиваоима прганске мртве щумске прпстирке.
На слици 1. дат је приказ садржаја влаге у пднпсу на врсту гпривпг материјала.
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Слика 1. Садржај влаге у зависнпсти пд врсте гпривпг материјала
Сваке гпдине на щумскп земљищте падне пгрпмна кплишина лищћа, иглица и псталих
надземних делпва дрвећа и жбунастих биљака щтп ппвећава угрпженпст щума пд
ппжара. На ппврщини пд 1 хектара у букпвпј щуми старпј 100 гпдина у прпсеку сваке
13

гпдине падне дп 3 тпна лищћа. Ф щумама дебљина мртве щумске прпстирке, кпја
настане у једнпј гпдини, изнпси: за смршеву щуму 14 cm и за бпрпву 8-9 cm. Разлика у
кплишини прганских птпадака у щуми кпји се јављају у низу пд 30 гпдина, зависе пд
кплишине падавина у пдређенпј гпдини. Акп је гпдина влажнија, прганских птпадака је
вище и пбрнутп, у сущнпј гпдини прганских птпадака је маое.
Мртва щумска прпстирка мпже апспрбпвати вище впде пд минералних маса кпје су
ппд опм у земљи и мпже да задржи велику кплишину впде, кпја у пблику падавина
дппре дп ое. Кплишина впде кпју щумска прпстирка мпже упити знатнп је вища пд
оене тежине. Прпстирка храстпве щуме мпжа примити и дп 10 пута вище впде пд
свпје тежине, прпстирка у букпвпј щуми дп 8 пута, а у бпрпвпј дп 5 пута. Кплишина впде
у мртвпј прганскпј прпстирци битнп утише на запаљивпст свакпг гпривпг материјала у
щуми. Већа кплишина впде у мртвпј щумскпј прпстирци смаоује запаљивпст и щиреое
ватре гпривим материјалпм.
Лищће и иглице разлишитпг щумскпг дрвећа упијају разлишите кплишине впде:
 -1 m3 букпвпг лищћа упија 176,7 kg впде
 -1 m3 смршевих иглица упија 247,8 kg впде
 -1 m3 бпрпвих иглица упија 160,0 kg впде
Шумска прганска прпстирка, хумификацијпм се распада на ситније прганске делпве.
Прпмене у распадаоу щумске прпстирке узрпкују : клима, врста щуме, старпст щуме,
физишке и хемијске пспбине земљищта, геплпщка ппдлпга и услпви рељефа.
Распаднута щумска прпстирка има утицај на гпреое и щиреое ппжара и прпдираое
ппжара у дубину гпривпг материјала. Ф табели 3. дата је брзина сагпреваоа ппјединих
гпривих материјала и вреднпсти температуре пламена
Табела 3. Брзина сагпреваоа гпривих материјала и вреднпсти температуре пламена
Прпсешна кплишина
Прпсешна брзина
Гранишна вреднпст
гпривпг материјала
сагпреваоа у минутима температуре пламена
2
п
kg/m
у C
1,25
6' 52,20''
760-950
Иглице, ситне граншице,

Врста гпривпг
материјала

папрат
Иглице, ситне граншице,
папрат, купина
Иглице, ситне граншице,
Иглице, ситне граншице,
крупне гране
Грмље, купина
Иглице, ситне граншице,
купина
Иглице, ситне граншице,
бпрпвница
Разлишите траве

1,14

4' 55,00''

740-910

1,43
1,98

9' 03,60''
17'30,30''

720-900
710-1050

0,75
0,90

4'48,50''
5'11,20''

780-820
750-920

1,47

6'26,90''

810-860

0,35

2'19,40''

460-550

Уемпература кпју пслпбађа гприви материјал је у директнпј вези са брзинпм гпреоа
гпривпг щумскпг материјала.
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4.1.1 Мртвп (сувп) дрвп
Фкупна запремина мртвпг дрвета у щумама Србије изнпси 16.260,414 m3. Прпсешна
дубећа запремина сувих стабала изнпси 4,05 m3ha-1, а суве лежевине 3,17 m3ha-1,
пднпснп, укупна кпнцентрација мртвпг дрвета у щумама Србије је 7,22 m3ha-1, у
централнпј Србији 7,18 m3ha-1,у Впјвпдини 7,75 m3ha-1 и на Кпспву 3,61 m3ha-1 щтп је
изнад пптребне нпрме пд 2-3 m3ha-1. Пва кплишина мртвпг дрвета пмпгућава
кпнтинуитет и пдрживпст стабилнпсти станищта (биптппа), ппсебнп за прнитпфауну и
ентпмпфауну кпја насељава щумске екпсистеме и шије је станищте ппнекад пгранишенп
на ситне кпмаде мртвпг дрвета ппјединих врста. Пдлагаое једнпг дела принпса у щуми
је знашајан пбнпвљиви ресурс у пднпсу на пптребу пшуваоа прпизвпднпг пптенцијала
станищта у целини. Са друге стране представља велику кплишину гпривпг материјала
кпји мпже интензивирати настанак и щиреое щумских ппжара.
4.1.2 Вегетација
За прпстпрнп заступљене вегетације кприщћена је CORINA.
Табела 4. Параметри вегетације кпји пдређују степен угрпженпсти щума пд ппжара

ТИП ШУМЕ
I категприја
Ксерптермне и мезптермне шетинарске щуме (прирпдне и вещташке) врста
са већим садржајем смпле
Прирпдне и вещташки ппдигнуте щуме црнпг бпра
Прирпдне и вещташки ппдигнуте щуме белпг бпра
II категприја
IIа - Шуме ксерптермних лищћара
Шуме медунца
Шуме црнпг јасена
Шуме грабића
Шуме цера
IIб - Шуме мезптермних лищћара на тпплијим експпзицијама
Шуме црнпг граба
Шуме китоака
Шуме далещампијевпг храста
III категприја
Мезпфилне и фригприфилне щуме (прирпдне и вещташке) врста са маоим
садржајем смпле
Шуме јеле
Шуме смрше
Шуме пмприке
Шуме мплике
Вещташки ппдигнуте састпјине арища
Вещташки ппдигнуте састпјине дуглазије
Вещташки ппдигнуте састпјине бпрпвца

Брпј
бпдпва
200
200
200
180
180
180
180
180
180
180
180
180
160
160
160
160
160
160
160
160
160
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ТИП ШУМЕ
Вещташки ппдигнуте састпјине Abies grandis
Вещташки ппдигнуте састпјине псталих врста истих карактеристика
IV категприја
IVa– Лищћарске и шетинарске мезпфилне и фригприфилне мещпвите щуме
(прирпдне и вещташке)
Шуме јеле
Шуме смрше
Шуме букве
IVб – Мещпвите щуме мезпфилних и мезптермних лищћара
Шуме пбишнпг граба и китоака
Vкатегприја
Шуме у кпјима дпминирају мезпфилне врсте листппаднпг дрвећа
Шуме букве
Шуме пбишнпг граба
Шуме брезе
Шуме јасике

Брпј
бпдпва
160
160
140
140
140
140
140
140
140
120
120
120
120
120
120

Ф анализи вегетације ппсебнп су издвпјена щумска станищта пп старпсним класама
(Уабела 5), пп степену деградиранпасти (табела 6), кап и стаое гплети (табела 7).
Табела 5. Старпст састпјина и брпј бпдпва
Старпст састпјине
Дп 30 гпдина
Пд 31 дп 60 гпдина
Прекп 60 гпдина

Брпј бпдпва
80
60
40

Табела 6. Стаое састпјине пп степену деградиранпсти и брпј ппена
Стаое састпјина пп степену деградиранпсти
Брпј бпдпва
Деградиране састпјине
100
Шикаре
160
Шибљаци
160
Табела 7.Стаое гплети и брпј ппена
Стаое гплети
II категприја
Гплети на тпплијим експпзицијама густп пбрасле приземнпм вегетацијпм
III категприја
Гплети на пспјним странама густп пбрасле приземнпм вегетацијпм
Гплети на приспјним странама слабије пбрасле приземнпм вегетацијпм
IV категприја
Гплети густп пбрасле приземнпм вегетацијпм у кпјпј дпминирају Vaccinium
myrtilis, Vaccinium vitis-ideus, Vaccinium uliginosum, Arictostaphillos uva-ursi и
слишне вищегпдищое биљке
v категприја

Брпј бпдпва
180
140

120
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Гплети маое-вище без приземне вегетације
Гплети на кпјима у приземнпј вегетацији дпминирају махпвине (нарпшитп
Sphagnum sp. i Hylocomium sp.) или папрати Equisetum sp.
Забарене маое ппврщине без пбзира на степен ппкрпвнпсти и састав
вегетације

40
20
10

4.2 ПРИРПДНЕ ППЈАВЕ И НАСТАНАК ШУМСКИХ ППЖАРА
Брпј щумских ппжара шији је узрпк настанка нека пд прирпдних ппјава, кап щтп је
атмпсферскп пражоеое (удар грпма) или суншева тпплпта приликпм прпласка крпз
неки прпвпдник (спшива) маои негп други узрпшници настанка щумских ппжара и пвај
узрпк мпра се пзбиљнп узети у пбзир. Ппстпје ппдрушја кпја су ппсебнп угрпжена
прирпдним ппјавама кап узрпшникпм щумских ппжара (на већпј надмпрскпј висини, са
виспким дрвећем), такп да атмпсферска пражоеоа кпја се дпгађају на тпм ппдрушју
мпгу изазвaти ппжар.
Суншевп зрашеое такпђе мпже бити прирпдни узрпшник ппжара. Најшещћи пренпсилац
суншеве тпплпте је стаклп кпје се налази у гпривпм материјалу на земљи и ппнаща се
кап спшивп. Кап гприви материјал ппјављује се сува трава у изузетнп тпплим и сущним
летоим месецима када је садржај влаге у трави гптпвп занемарљив. Пвај ефекат је
ппсебнп ппјашан пщтећеоем атмпсферскпг пмпташа,те је најшещћи узрпшник ппјаве
ппжара.
Брпј ппжара кпји су изазвани прирпдним ппјавама изнпси 1,26 % у пднпсу на укупан
брпј ппжара. Највећи брпј ппжара прирпднпм ппјавпм птпада на удар грпма или
атмпсферскп пражоеое ( 1,08%). Уај брпј је реалнп већи, јер се један деп ппжара
неутврђенпг узрпка, пднпси на прирпдне ппјаве.
Табела 7. Брпј ппжара изазван прирпдним ппјавама

Фкупан брпј
ппжара

Брпј ппжара изазван
прирпднпм ппјавпм

100%

1,26%

Брпј ппжара изазван
атмпсферскпм
пражоеоем
1,08%

Брпј ппжара
изазван суншевпм
тпплптпм
0,18%

Гпдищое се на 285 испитиваних места грмљавина прпсешнп бележи између 28,9 и 41,5
дана. Највище станица имају грмљавину између 30 и 40 пута гпдищое (20 станица или
83% пд укупнпг брпја). Највећи брпј дана са грмљавинпм је у месецу јулу или јуну, а
реткп у августу. Апсплутнп највећи брпј дана са грмљавинпм гпдищое и пп месецима
су лпкалнп услпвљене вреднпсти. Ф сампм „врху“ су Сјеница и Димитрпвград. Великим
брпјем дана са грмљавинпм пдликују се Златибпр, Смедеревска Паланка, Суршин,
Враое и висинске станице. Пд априла дп пктпбра ппстпји „реална ппаснпст“
ппјављиваоа грмљавине, за разлику пд псталих месеци. Ппвећана ппаснпст је пд маја
дп августа (најшещће прекп 10 дана месешнп).
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Табела 8. Параметри за пдређиваое ппаснпсти пд настанка ппжара у
щуми ппсредствпм атмпсферскпг пражоеоа
Брпј грпмпва
Ппаснпст
Ппени
Дп 32
Мала
0
Пд 32 дп 36
Ппстпји
10
Прекп
Изражена
20

4.3. АНТРПППГЕНИ ФАКТПР - РИЗИК ПД ЧПВЕКА
Пкп 98% щумских ппжара у ппсреднпј или неппсреднпј вези са делатнпщћу шпвека. Ф
табели 9. Приказан је брпј ппжара шији је узрпшник шпвек.

Фкупан
брпј
щумских
ппжара
100%

Табела 9. Брпј ппжара шији је узрпшник шпвек
Брпј щумских
Брпј щумских
Брпј щумских
ппжара кпји су
ппжара кпји су
ппжара кпји су
изазвани
изазвани
изазвани
ппсредствпм шпвека
ппсредствпм
ппсредствпм шпвека
птвпреним
шпвека другим
пламенпм
делатнпстима
94,01
93,06
0,95

Брпј ппжара
шији је
узрпк
неутврђен
4,01

Близина сепских и градских насеља и туристичких пбјеката кап и изградоа и близина
мреже путева крпз щуме или у близини щума, ппвећава мпгућнпст настанка ппжара.
Стаципнарни туризам збпг изузетнп квалитетних услпва кпјима се карактерищу щуме
и планине налази се у узлазнпј линији, шиме се стварају услпви да непажопм туриста
дпђе дп ппжара.
Излетишта и излетнички туризам са великим брпјем ппсећених излетищта и вепма
разгранатпм мрежпм путева кпји впде крпз щуме представљају ппаснпст пд настанка
щумских ппжара.
Ппљппривредници и радници у ппљу су један пд најшещћих узрпшника щумских
ппжара. Паљеое кпрпва и прганских птпадака један је пд најшещћих узрпка щумских
ппжара.
Сакупљачи шумских плпдпва кпји се налазе у щуми у тпку ппжарне сезпне мпгу бити
узрпшници ппжара.
Лпвци и рпбплпвци су шести изазиваши ппжара.
Намернп изазвани ппжари заузимају знашајнп местп у узрпшницима ппжара шији је
изазиваш шпвек. Разлпг намернп изазваних ппжара је унищтеое щумске масе ради
касније сеше, паљеое траве ради бпљег пзелеоаваоа за испащу и сл.
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Ф табели 10. дат је приказ брпја ппжара кпји су изазвани ппсредствпм шпвека
птвпреним пламенпм и оихпвп прпцентуалнп ушещће у зависнпсти пд делатнпсти и
места настанка
Табела 10. Брпј ппжара и оихпвп прпцентуалнп ушещће шији је узрпшник шпвек
у зависнпсти пд делатнпсти (%)
Ф
близини
насеља

Ф близини
излетищта

Ф
туристишким
пбластима

Приликпм
ппљппривредних
радпва

Сакупљаоем
щумских
плпдпва

Лпвци и
рибплпвци

Намернп

10,26

1,35

0,43

84,62

0,77

1,06

1,51

4.4 ПРПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Прпграфске карактеристике су пдлушујући шинипци и мпдификатпри екплпщких
прилика знашајни у превенцији и гащеоу ппжара, култивацији изгпреле вегетације и
санацији ппжарищта.
Ф ппжарнпј тематици за диференцијацију рељефа упптребаљавају се следећи
прпграфски ппјасеви (Уабела 11):
Табела 11. Приказ прпграфских ппјасева
Планински
изнад 2 500 m надмпрске висине
Предпланински (вищи и нижи)
пд 1500 дп 2500 m.n.v
Гпрски (вищи и нижи)
пд 1000 дп 1500 m.n.v.
Брдски
пд 500 дп 1000 m.n.v.
Равнишарски
у разлишитим надмпрским висинама

Ф укупнпм делпваоу рељефа на прирпду, псим гепграфскпг пплпжаја и петрпграфске
ппдлпге важни су и оегпва велишина и правац пружаоа, прпграфски фактпри кпји се
пднпсе на: надмпрску висину (елевацију), излпженпст према суншевим зрацима
(експпзицију), пплпжај према странама света, нагиб (инклинација) и пблик терена
(усппни, удубине, равнице).
Нагиб терена утише на ствараое лпкалне климе, земљищнпг и биљнпг ппкриваша. На
стрмим јужним лпкалитетима вегетација се развија знатнп брже, загреваое и сувпћа
ваздуха је јаша, а гприви материјал шестп пскудева у влази. На северним лпкалитетима
биљна вегетација се спприје развија,спприје се сущи, има већи степен влаге у себи,
щтп битнп утише на ппаснпст пд настанка ппжара.





Ппжар се два пута брже щири на стрмпј падини (400) негп на средое нагнутпм
терену (280) или 2:1;
Ппжар се шетири пута брже щири на стрмпм (350) негп на благпј падини или 4:1;
Ппжар се щири 16 пута брже уз падину (400) негп низ падину или 16:1;
Ппжар ће напредпвати брже уз благу падину (80) негп низ благу падину или 3:1 .

Нагиб ппврщине утише на сувпћу и влажнпст земљищта, брзину птицаоа впде,
дебљину и трајаое снежнпг ппкриваша. Пд степена нагиба зависи стабилнпст,
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испираое, талпжеое прпдуката трпщеоа, прпцес ствараоа минералних материја,
дебљина мртвпг прганскпг ппкриваша на земљищту, дубину и врсту земљищта. Врсте
нагиба су: благи, стрми и врлетни.
Благи нагиби деле се на:




врлп благи, са инклинацијпм пд 5п (или пкп 9%)
средое благи, са инклинацијпм пд 5п дп 70 (или 9 дп 12%)
благи, са инклинацијпм пд 7п дп 15п (или пкп 12 дп 27 %)

Стрми нагиби деле се на:



умеренп стрме, са инклинацијпм пд 15 дп 25п (или 27 дп 47%)
јакп стрме, са инклинацијпм пд 25 дп 40п (или 47 дп 84%)

Врлетни нагиби деле се на:


нагибе са инклинацијпм већпм пд 40п (или пкп 84%)

Ппједини нагиби терена важни су за прпцену ппаснпсти и утишу на знатне разлике у
угрпженпсти, брзини щиреоа, интензитету и брзини кретаоа ппжара. Нагиб утише на
разне врсте ерпзије земљищта. Акп се ерпзија земљищта са нагибпм пд 10% пзнаши
индекспм 100, спираое земљищта на другим нагибима дата је табели 12.
Табела 12. Индекс спираоа земљищта у пднпсу на нагиб
Нагиб %
1
2
5
10
15
20
25
Индекс
10
12
33
100
186
256
312
спираоа

30
354

Спираое терена има утицај на врсту и кплишину гпривпг материјала на пдређенпј
ппврщини, кап и мпгућнпст кретаоа и кпмуникације на ппдрушјима кпја су угрпжена
или захваћена ппжарпм.
Разлика у излпженпсти суншевпј тпплпти мпже бити 1,5-2,5 пута већа на јужним негп на
северним странама. На странама кпје су вище излпжене сунцу ппжари настају шещће,
брже се щире и имају већу разпрну мпћ. Излпженпст сунцу је већа на већим нагибима
(планинама) у пднпсу на равнишарске пределе, пднпснп јаши на стрмим негп на
пплпженим странама, щтп је приказанп на слици 2.
Велики утицај на вегетацију имају и експпзиције према дпминирајућим ветрпвима.
Надмпрска висина у нижим пределима не утише битнп на прпмену екплпщких услпва,
али у средоим и виспким пределима тп је пдлишујући шинилац кпји пдређује прпмену
макрп и микрп климе, састав земљищта и састав вегетације. Уакп, на пример, на сваких
100 m надмпрске висине ппада температура ваздуха за 0,550C (лети 0,60C, зими 0,40 C),
а перипд вегетације скраћује се за 11,5 дана.
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Слика 2. Разлике у излпженпсти суншевих зрака:
1-2 најаше зрашеое, 2-3 најмаое зрашеое, 3-5 у засени
Фважаваое утицаја фактпра рељефа и прпграфских елемената важнп је за управљаое
ризикпм у защтити щума пд ппжара, нарпшитп у рељефнпј категпризацији терена,
систему прпгнпзираоа ппаснпсти пд настанка щумских ппжара, за израду щирине и
прпстираоа прптивппжарних пруга и прпсека, за израду щумских путева за гащеое
ппжара и слишнп.
Хипспметрија рељефа Србије приказана је у табели 13.
Табела 13. Хипспметрија ппврщине рељефа СР Србије
Ппврщина
Средоа
Хипспметријски ппјас у m
%
%
km2
Надмпрска висина
ВПЈВПДИНА
0-200
20.968
97.5
63.9
200-500
517
2.4
2.3
500-1.000
21
0.1
0.1
изнад 1.000
21.506
100.0
24.3
107
КПСПВП
0-200
200-500
2.113
19.4
9.3
500-1.000
6.287
57.8
27.1
изнад 1.000
2.487
22.8
26.0
10.887
100.0
12.3
785
ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА
0-200
11.849
21.2
36.1
200-500
20.082
35.9
88.4
500-1.000
16.938
30.2
72.8
изнад 1.000
7.099
12.7
74.0
55.968
100.0
63.4
516
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
0-200
32.817
37.1
200-500
22.712
25.7
500-1.000
23.246
26.3
изнад 1.000
9.586
10.9
88.361
100.0
100.0
446

Извпр: Сретенпвић Љ., (1970)
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Највищи врх Србије, Ђеравица (Прпклетије) виспк је 2.656 m, дпк се најнижа ташка на
теритприји Србије налази на ущћу Уимпка у Дунав, на висини пд 30 m. Висинска
разлика између пвих ташака изнпси 2.626 m. Највећу ппврщину рељефа Србије захвата
ппјас пд 200 дп 500 метара надмпрске висине – 35,9%. Ппјас пд 500 дп 1.000 метара
надмпрске висине заузима 30,2%, а изнад 1.000 метара( 12,7%.) Надмпрске висине пд
0 дп 200 метара заступљене су са 21,2%, а средоа надмпрска висина ппврщине
рељефа изнпси 516 метара (Уабела 14).
Табела 14. Ппврщина Републике Србије према висинскпј класификацији рељефа
Средои и
НискпНизијски
виспкп
Брдски рељеф планински
Фкупнп
рељеф
планински
Ппдрушје
рељеф
рељеф
km2
%
km 2
%
km 2
%
km 2
%
km 2
%
Впјвпдина
20.968 97,5
517
2,4
21
0,1
21.506 100
Кпспвп
2.113 19,4 6.287 57,8 2.487 22,8 10.887 100
Централна
11.849 21,2 20.082 35,9 16.938 30,2 7.099 12,7 55.968 100
Србија
Р Србија
32.817 37,1 22.712 25,7 23.246 26,3 9.586 10,9 88.361 100

Извпр: Сретенпвић Љ., (1970)
Рељеф уже Србије претежнп је брдпвит ( 35,9%), щтп са нискппланинским земљищтем
изнпси 66,1%.

Табела 15. Надмпрска висина, брпј бпдпва и
брпј ппжара
Надмпрска висина

Брпј
бпдпва

˂500

15

500-800

10

˃ 800

5

Табела 16. Експпзиција терена, брпј бпдпва и
брпј ппжара
Брпј
Експпзиција
бпдпва
Југ
20
Запад
20
Истпк
10
Север
5
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Табела 17. Нагиб, брпј бпдпва и брпј ппжара
Нагиб

Брпј
бпдпва

˂30

5

31-45

10

˃ 45
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4.5 КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОИХПВ УТИЦАЈ НА НАСТАНАК ШУМСКИХ
ППЖАРА
4.5.1 Типпви климата Србије
Ф Србији су издвпјене три климатске пбласти у пквиру кпјих се издваја и пдређен брпј
ппдпбласти (Дуцић, В. ет Радпванпвић, М., 2005).
Климатска пбласт (А) пбухвата Впјвпдину и Перипанпнски пбпд, Ппмправље и истпшну
Србију, дп Нищаве. Пва климатска пбласт има пдлике кпнтиненталне климе. Ф пквиру
ое издвпјенп је пет ппдпбласти: А-1-а, А-1- б, А-2-а, А-2-б и А-2-В.


Ппдпбласт А-1-а пбухвата равнишарске терене Впјвпдине и Перипанпнскпг
пбпда, кап и Лескпвашку кптлину. Апсплутне екстремне температуре ваздуха у
пвпм ппдрепну крећу се пд -32,60C дп 42,30C. Гпдищоа амплитуда температуре
је изнад 22,00C. Средоа зимска температура креће се изнад 10C, а летоа изнад
200C. Прплећне температуре се незнатнп разликују пд јесеоих. Средоа
гпдищоа сума падавина у нижим пределима изнпси пкп 520 mm, а на
ппјединим местима и прекп 650 mm. Најмаое падавина има зими, дпк су
прплећне падавине незнатнп веће пд јесеоих.



Ппдпбласт А-1-б пбухвата Уимпшку крајину, пд Коажевца дп Негптина и
Кладпва. Пдлике климе пве ппдпбласти су:
 Највеће вреднпсти измеренпг ваздущнпг притиска,
 Средоа гпдищоа температура ваздуха наглп расте ка северпистпку
(Негптину),
 Највищи степен кпнтиненталнпсти,
 Гпдищое амплитуде температура изнпсе 250C,
 Највећа шестина антициклпнске временске ситуације,
 Зиме су хладније, а дужина трајаоа снежнпг ппкриваша већа негп у псталим
равнишарским ппдрушјима Србије.



Ппдпбласт А-2-а пбухвата планине јужнп пд Ваљева (Спкплске планине, Ппвлен,
Маљен, Сувпбпр) и планине јужнпг дела Шумадије (Рудник, Кптленик и
Гледишке планине). Прпсешне температуре ваздуха у пвпј ппдпбласти крећу се
пд 7.00C дп 9.30C. Прпсешна температура ваздуха најтпплијег месеца на
планинама не прелази 18.40C, а гпдищое амплитуде су исппд 200C. Ф пвпм
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ппдрепну је врлп изражен утицај рељефа на кплишину падавина, такп да
станице исппд надмпрске висине пд 1000 m имају прпсешну суму падавина
прекп 1000 mm.


Ппдпбласт А-2-б пбухвата зпну млађих венашних планина, ппшев пд Ђердапа на
северу дп Нищке кптлине на југу. Средое гпдищое температуре у пвпм
ппдрепну су исппд 100C. Прплеће је хладније пд јесени. Јесеои месеци имају
маое падавина пд прплећних.



Ппдпбласт А-2-В пбухвата Сврљищке планине и Стару планину. Зпна пд 1200 –
1800 m.n.m. припада ппјасу хладне и снежне бпреалне планинске климе са
средоим гпдищоим температурама ваздуха пд 40C дп 70C и 950-1100 mm
падавина. Изнад пве зпне (1700-2000 m.n.m.) прпстире се ппјас субалпске климе
са средое гпдищопм температурпм ваздуха пд 2,50C дп 40C и сумпм падавина
пд 1000-1150 mm, дугптрајним снежним ппкривашем, великим брпјем дана са
мразпм и скраћеним вегетаципним перипдпм.

Климатска пбласт Б пбухвата ппдрушје пд граница са Македпнијпм и Бугарскпм на
истпку, са Бпснпм и Херцегпвинпм на југпистпку и Црнпм Гпрпм на западу. На северу је
пгранишена дплинпм Западне Мправе и Нищаве, а на југпзападу са климатскпм
пбласти В. Највећи деп климатске пбласти Б припада умеренпкпнтиненталнпј клими.
Средое гпдищое температуре ваздуха у пвпј климатскпј зпни крећу се у великпм
расппну (пд 2,70C на Кппапнику дп 10,80C у Враоу). На већини метепрплпщких станица
пвпг репна регистрпване су негативне средое месешне температуре у фебруару и
децембру, щтп је карактеристишнп за пву климатску пбласт. Прплећа су хладнија пд
јесени, а та разлика ппстаје већа са ппрастпм надмпрске висине. Идући пд југпистпка
ка северпзападу удеп прплећних падавина се смаоује на рашун јесеоих.
Ф пквиру пве климатске пбласти издвпјене су две ппдпбласти: Б-3-а и Б-3-б.


Ппдпбласт Б-3-а пбухвата ппдрушје Пещтерске висправни.

Прпсешне децембарске температуре су негативне. Јесеое падавине су веће пд
прплећних. Ф прпсеку се вище талпга излуши лети негп зими.


Ппдпбласт Б-3-б пбухвата Кпспвску висправан. Прпсешна летоа температура
ваздуха изнпси 190C, а јесен је тпплија пд прплећа. Прпсешна гпдищоа кплишина
падавина се спущта исппд 600 mm.

Климатска пбласт В приближнп се ппклапа са регипналнп-гепграфскпм границпм
Кпспва и Метпхије. На севернпм делу Кпспва дпминира маритимни утицај, а дплинпм
Призренске Бистрице кпнтинентални утицај.


Ппдпбласт В-1-а пбухвата Метпхијску кптлину. Карактерищу је ниже гпдищое
вреднпсти ваздущнпг притиска. Самп се у пвпм ппдрепну Србије максимум
средое месешних падавина јавља у једнпм пд зимских или јесеоих месеци. На
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западнпм пбпду кптлине прпсек гпдищоих падавина изнпси пкп 1150 mm, дпк
се идући према Кпспву падавине смаоују на 600 mm.

Карта 1.Климатске пбласти Србије


Ппдпбласт В-2-а пбухвата планину Шару. Ф највищим зпнама Шаре (изнад 2300
m) прпсешне негативне температуре јављају се пд нпвембра дп априла (щест
месеци). Средое гпдищое падавине на пвпм ппдрушју крећу се пд 800 дп 1300
mm.
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Ппдпбласт В-2-б пбухвата Прпклетије. За пвај ппдрепн нема мерених ппдатака,
тп јест, климатске прилике пвих планина нису дпвпљнп прпушене.

Климатске пбласти
А-1-а
А-1-б
А-2-а
А-2-б
А-2-в
Б
Б-1-а
Б-2-а
Б-2-б
Б-3-а
Б-3-б

Табела 18. Климатске пбласти и брпј ппжара
Брпј ппжара
%
Ппврщина (ха)
167
37
217
209
24
1140
2
33
4
33
5
1871

8,9
2,0
11,6
11,2
1,3
60,9
0,1
1,8
0,2
1,8
0,3
100,0

1746,85
339,32
820,12
2117,95
8154,01
11386,30
8,20
348,55
195,80
249,11
43,06
25409,26

%
6,9
1,3
3,2
8,3
32,1
44,8
0,0
1,4
0,8
1,0
0,2
100,0

4.5.2. Климатски фактпри кпји утичу на степен угрпженпсти шума пд ппжара
Најважнији климатски фактпри кпји утишу на степен угрпженпсти щума пд ппжара су:
температура ваздуха, падавине, релативна влажнпст ваздуха, пблашнпст и ветар, кап и
дуги сущни перипди. Анализа и прпгнпза лпкалних временских прилика пснпвa је за
правпвременп уппзпреое п мпгућнпсти настанка и щиреоа щумских ппжара.
За детерминисаое климатских карактеристика теритприје Србије кприщћени су
ппдаци са 51. метепрплпщке станице. Најмаоу надмпрску висину има Негптин (42
m.n.m), а највищу Кппапник (1710 m.n.m.).
4.5.2.1. Температура ваздуха
Уемпература ваздуха у нижим пределима ппказује виспк степен уједнашенпсти (9.4 дп
11.90C). Међутим, са ппрастпм надмпрске висине средоа гпдищоа температура се
снижава, такп да на Кппапнику (1710 m.n.m.) изнпси самп 3.90C. Најтпплији месец је јул
са средопм месешнпм температурпм у интервалу пд 11.60C (Кппапник) дп 22.10C
(Негптин).
Ппдрушја са надмпрскпм висинпм дп 300 m имају јулску температуру пд 20.40C
(Ћуприја) дп 22.10C (Негптин). За места са надмпрскпм висинпм пд 300 дп 500 m,
средоа јулска температура изнпси 19.20C (Ппжега) дп 20.70C (Лескпвац и Враое), а у
местима са надмпрскпм висинпм прекп 1000 m пд 11.60C (Кппапник) дп 16.30C
(Златибпр).
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Табела 19. Средоа гпдищоа температура ваздуха
Брпј
Уемпература
бпдпва
Дп 9
10
Пд 9 дп 12
20
Прекп 12
30

Фпшава се да прпсешне температуре ваздуха за пдређена ппдрушја мпгу да се разликују
и за вище пд 5 пC, щтп мпже бити пд великпг утицаја приликпм прпцена ппаснпсти пд
настанка щумских ппжара или приликпм предузимаоа превентивних мера у защтити
щума пд ппжара.
Прпсешне максималне температуре ваздуха за пдређена ппдрушја у ппјединим
месецима кпји су ппсебнп ппжарнп угрпжени кап щтп су јул и август изнпсе пкп или
прекп 300C, щтп ствара дпбре услпве за ппјаву щумских ппжара, а ппаснпст пд настанка
щумских ппжара ппвећава.
Ппсебнп је важан перипд када су средое дневне температуре изнад 100C и 150C јер
тада ппстпји реална мпгућнпст настанка щумских ппжара. Брпј дана када ппстпје
изражени услпви за ппјаву ппжара изнпси 192-213 (изнад 100C) и 130-150 (изнад 150C).
Ппсебну ппаснпст представљају дани када је температура ваздуха већа пд 25пC и када
је ппжарна ппаснпст пд настанка щумских ппжара јакп изражена. Највећи брпј дана са
температурпм прекп 25пC јавља у месецима јун, јул и август, када тај брпј у ппјединим
репнима изнпси и прекп 26 дана у месецу, щтп представља велику ппаснпст за
настанак и щиреое щумских ппжара.
Уемпературе ваздуха прекп 30пC представљају велику ппаснпст за настанак щумских
ппжара, јер тада настају јакп ппвпљни услпви за настанак пвих дпгађаја. Највећи у
летоим месецима када у неким ппдрушјима мпже бити и прекп петнаест дана са пвпм
температурпм ваздуха, щтп ппаснпст пд настанка щумских ппжара шини израженијпм.
Праћеое температуре ваздуха за пдређена ппдрушја ппмаже приликпм пдређиваоа
перипда ппжарне ппаснпсти и угрпженпсти щума пд ппжара, и ппшетак припреме за
ппжарну сезпну (Уабела 20).
Табела 20. Ппжарна ппаснпст у зависнпсти пд температуре ваздуха
Уемпература
ваздуха

-100C -100C

100C- 200C

200C – 250C

250C – 300C

300C - 400C

Ппаснпст пд
настанка щумских
ппжара

МАЛА

ППСУПЈИ

ИЗРАЖЕНА

ЈАКП
ИЗРАЖЕНА

ВЕЛИКА
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4.5.2.2. РЕЛАТИВНА ВЛАЖНПСТ ВАЗДУХА
Кап критеријум класификације релативне влажнпсти ваздуха најшещће се кпристи
ппдела:





вепма сув, акп је r <55%,
сув, акп је 55%< r <74%
умеренп влажан, акп је 75% < r <90%
вепма влажан, акп је r >90%

Средое вреднпсти релативне влаге ваздуха нису исте за сва ппдрушја и нису исте у
свим месецима щтп утише на угрпженпст щума пд ппжара. Максималне вреднпсти
релативне влажнпсти ваздуха јављају се у децембру и јануару (88.7% на Црнпм Врху).
Минимална вреднпст релативне влажнпст ваздуха пд 62.8% јавља се у јулу (Враое).
Табела 21. Средоа гпдищоа релативна влажнпст ваздуха
Релативна
Брпј
влажнпст ваздуха
бпдпва
Дп 70%
30
Пд 71 дп 79%
20
Прекп 81
10

4.5.2.3. Пблачнпст
Пблашнпст је такпђе знашајан климатски елемент кпји ппвећава или смаоује степен
угрпженпсти щума пд ппжара, утише на интезитет суншевих зрашеоа, кплебаое
температуре ваздуха у тпку дана и гпдина и кплишине падавина, на тај нашин je у вези
са прпценпм исущиваоа и влажеоа гпривпг материјала у щуми.
Пблашнпст спада у ред вепма прпменљивих метепрплпщких елемената, јер оенп
настајаое зависи пд ппщте циркулације атмпсфере изазване разним циклпнским
ппремећајима, пријентације виспких пблика рељефа на правац струјаоа влажних
ветрпва и влажнпсти тла. Пблашнпст није иста за сва ппдрушја у Србији, нека имају већу
пблашнпст, щтп смаоује ппаснпст пд настанка щумских ппжара.
Прпсешан брпј пблашних дана у защтити щума је важан елемент за ппјаву ппжара. Брпј
пблашних дана није исти за сва ппдрушја у Србији и разликује се ппсебнп пп месецима
када је изражена ппаснпст пд настанка щумских ппжара (јул и август). Ппдрушја са
маое пблашних дана угрпженија су пд настанка щумских ппжара.

4.5.2.4. Ветар
Ветар првенственп утише на температуру и влажнпст ваздуха. Пд оега зависе
пблашнпст, падавине и сл. На прпстпру Србије најппзнатији дпминантни ветрпви су
кпщава и етезија. Дејствп кпщаве се псећа у највећем делу Впјвпдине, истпшнпј Србији,
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Ппмправљу и Шумадији. Пвај ветар има највећу снагу у дплини Дунава, између
Великпг Градищта и Нпвпг Сада и у јужнпм Банату. Кпщава, у пднпсу на пстале правце,
најшещће дува у Бепграду, Великпм Градищту и Димитрпвграду.
За разлику пд кпщаве кпја углавнпм дува зими, етезија је карактеристишан ветар у
летоем делу гпдине. Правац дуваоа је северпзапад, дпнпси претежнп сувп, тпплп и
ведрп време и захвата целу теритприју Србије.
Великпм заступљенпщћу тищина пдликују се дпбрп заклпоене кптлине западне и
југпистпшне Србије (Ваљевп, Крагујевац, Краљевп, Лескпвац), дпк је у щирпкп
птвпреним делпвима Србије (Бепград, Златибпр) пдсуствп ветрпва регистрпванп у врлп
малпм брпју.
Фтицај ветра на ппнащаое ппжара у щуми мпже бити разлишит:








елиминисаое влаге ппвећава интезитет сущеоа гпривпг материјала,
ппдстише ппжар на интезивније гпреое,
изазива брже и неуједнашеније щиреое ппжара пп ппврщини,
ппвећава снабдевенпст кисепникпм, па ппјашава прпцес гпреоа,
пренпси жищке и запаљене угарке прекп ппжарне линије на другу страну
изазива нпве ппжаре,
изненаднпм прпменпм правца мпже скренути главни фрпнт ппжара, угрпзити
гащеое и сигурнпст људи кпји ушествују у гащеоу,
ствара ваздущне струје кпје настају услед ппмераоа прегрејанпг ваздуха изнад
ппжара щтп изазива упад хладнпг ваздуха кпји заузима оегпвп местп.

Руже ветрпва за пдређену пбласт, брзина и смер ветра има знашајну улпгу приликпм
настанка щумских ппжара, а нарпшитп велики знашај има приликпм щиреоа ппжара.
Избпр тактике гащеоа щумских ппжара базира се на ппзнаваоу смера и брзине
кретаоа ветра на пдређенпм ппдрушју и у пдређенп време. Уакпђе је неппхпднп за
свакп пптенцијалнп ппдрушје угрпженп ппжарпм, урадити студију ветра, кпја садржи
прпмене дпминантнпг правца дуваоа ветра, услпвљене прпграфским и другим
карактеристикама.
Разликују се две врсте ветрпва: ветрпви падина и гпрскп-дплински ветрпви.
Гпрскп-дплински ветрпви се ппјављују у мнпгим планинским пбластима и имају дневни
перипд. Дп оихпве ппјаве дплази услед разлишитпг загреваоа планинских страна
слпбпднпг ваздуха на истпј висини у атмпсфери. Упкпм нпћи дува гпрски ветар усмерен
дуж падине и даље у дплину. Ф дневним шаспвима дува дплински ветар уздижући се из
дплина и иде уз планинске стране према врху
Ветрпви падина дувају уз падине тпкпм дана, а низ оих тпкпм нпћи.
Главна ваздущна струјаоа се мпдификују ппд утицајем лпкалнпг струјаоа. Слаби
главни ветар се мпже убрзати на врхпвима гребена, када дпминира струјаое уз
падину. Пви лпкални ветрпви мпгу убрзати струјаое ваздуха главнпг ветра.
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Инверзија температуре тпкпм нпћи,ефикаснп щтити ваздущна струјаоа,уз и низ
падине пд утицаја главнпг ветра.
Вихпри се фпрмирају у услпвима недпвпљне стабилнпсти у прегрејанпм ваздуху близу
ппврщине земље. Латентна енергија се пслпбађа неким пд механизама за „пкидаое“,
кап щтп је на пример пщтри гребен. Када се пбави кпнвенција тппли слпј ваздуха
изврщи прпбпј ка већим висинама у виду вртлпга. Фглавнпм је карактеристишан за
време суншаних и тпплих дана, најшещће у ппслеппдневним шаспвима.
4.5.2.5. Инсплација
Инсплација или псуншаваое представља дужину трајаоа сијаоа Сунца и зависи пд
гепграфске щирине, гпдищоег дпба, висине Сунца изнад хпризпнта, пблашнпсти,
кпнфигурације терена, прирпднпг пкружеоа, урбанизације, насељенпсти, квалитета
ваздуха (загађенпсти) и других фактпра. Дуже трајаое суншевпг сјаја на пдређенпм
ппдрушју узрпкује брже сущеое гпривпг материјала у щуми и дппринпси настанку
щумских ппжара.
Најдуже трајаое суншевпг сјаја у Србији је у јулу месецу, када су дани дуги и пблашнпст
најмаоа, а најкраће у децембру, када су дани кратки и пблашнпст највећа. Прпсешни
месешни максимум трајаоа суншевпг сјаја је у Враоу у јулу (309,6 h), а прпсешни
минимум у Ппжеги, у децембру (40,5 h). Апсплутнп максималнп месешнп трајаое
сијаоа Сунца (400,2 h) регистрпванп је у јулу 2007. гпдине у Враоу. Максимум
прпсешнпг гпдищоег зрашеоа има висински ппјас дп 200 m.n.v., затим ппјас изнад
1.000 m.n.v., па висински ппјас пд 200-500 m.n.v.
Најсуншанији месец је јул са трајаоем сијаоа сунца пд 221,2 шаса (Ппжега) дп 319,0
(Враое). Најкраће месешнп псуншаваое има децембар пд 30,6 шаспва (Ппжега) дп 85,3
шаспва (Кппапник). Прпсешне гпдищое суме псуншанпсти у Републици Србији крећу се
пд 1447,6 шаспва (Ппжега) дп 2197,3 (Палић).
4.5.2.6. Падавине
Регипнална расппдела падавина у Србији је вепма неправилна, првенственп услед
слпженпг утицаја шестине прпласка циклпна, степена кпнтиненталнпсти и карактера
рељефа (надмпрске висине, експпзиције, мпрфплщкпг склппа).
За прпцену степена ппаснпсти пд щумских ппжара пптребнп је пратити хидрплпщки циклус
у атмпсфери у кпји се убрајају: падаое кище, оенп птицаое, испараваое и кпндензација и
нпва падаоа кище.
Падавине свпјим вищкпм или недпстаткпм директнп утишу на стаое гпривпг материјала у
щуми, у делу вищка или маока влаге у гпривпм матерјалу, щтп умнпгпме ппвећава или
смаоује запаљивпст и мпгућнпст щиреоа ппжара.
На слици 3 приказан је утицај влаге ваздуха и дана накпн кище на влагу лищћара.
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Слика 3. Фтицај релативне влаге ваздуха и дана накпн кище на влагу лищћара

Дужи сущни перипд утише на кплишину влаге у већини врста щумскпг гпривпг
материјала, па пн знатнп ппстаје псетљив на ппјаву щумских ппжара. С друге стране
дужи кищни перипд ппвећава кплишину влаге у гпривпм материјалу, щтп битнп утише
на псетљивпст гпривпг материјала на ппжар, пднпснп смаоује ппаснпст пд настанка
ппжара.
Прпсешна гпдищоа сума падавина у Србији за перипд 1979-2011. гпдине изнпси 677,7
mm. Гпдищоа кплишина падавина у прпсеку расте са надмпрскпм висинпм. Сувље
пбласти, са падавинама исппд 600 mm, налазе се на северпистпку земље, кап и у
дплини Јужне Мправе и делу Кпспва. Пбласти кпју шине Ппдунавље, дплина Велике
Мправе и оен наставак према Враоу и Димитрпвграду, имају тпкпм гпдине пкп 650
mm падавина. Идући на истпк, у пбласти Хпмпљских планина гпдищое суме падавина
дпстижу вреднпст пд 800 mm. Слишнп је и у планинским пределима на југпистпку
Србије. Већа и кпмпактнија пбласт према западу и југпзападу представља
најкищпвитије пределе Србије. Према Пещтерскпј висправни и Кппапнику вреднпст
расте дп 1000 mm гпдищое, а неки планински врхпви на југпзападу Србије имају
пбилније падавине (прекп 1000 mm).
Већи деп Србије има кпнтинентални режим падавина, са већим кплишинама у тпплијпј
пплпвини гпдине. Највище кище забележенп је јуну (11, 9% пд укупне гпдищое суме
падавина), јулу (9.9%) и у мају (9.6%). Најмаое падавина има у месецу фебруару или
пктпбру, када у прпсеку падне 6 % пд укупне гпдищое кплишине падавина.
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Табела 22. Средоа гпдищоа сума падавина
Гпдищоа сума
Брпј
падавина
бпдпва
Дп 800
30
Пд 800 дп 1200
20
Прекп 1200
10

4.5.2.7. Сушни перипд
Суща се дефинище кап прирпдни фенпмен кпји настаје када падавине знашајнп
пдступају пд нпрмалних вреднпсти и изазивају прпмене у хидрплпщкпм билансу кпји
щтетнп утише на земљищне прпдукципне системе. Ппстпје три врсте суща:
метепрплпшка, ппљппривредна и хидрплпшка кпје су међуспбнп ппвезане и акп
свака пд оих има ппсебне фактпре фпрмираоа утицаја. Са станпвищта щумскпг
екпсистема и ппјаве ппжара щума сва три пблика суща имају изразити утицај.
Међутим, најзнашајније местп ипак припада метепрплпщкпј сущи, јер пна претхпди
псталим типпвима суща.
Ппјава метепрплпщке суще анализира се на пснпву дужине трајаоа безкищнпг
перипда изнад некпг референтнпг нивпа. Резултати испитиваоа безкищних перипда
дужих пд 15 дана ппказују да се на ппдрушју Републике Србије мпгу издвпјити
некпликп ппдрушја: Впјвпдина, дплине Велике и Јужне Мправе, Уимпшка Крајина и
Кпспвп и Метпхија, где је ппјава суще израженија. Урајаое сущнпг перипда у пвим
регипнима и ппдрушјима, на бази вищегпдищоег праћеоа, изнпси вище пд 32 дана за
ппвратни перипд пд 5 гпдина.
На слици 4 приказан је максималнп трајаое безкищнпг перипда (маое пд 15 дана) за
пдгпварајући ппвратни перипд пд 5 гпдина (слика левп) и 20 гпдина (слика деснп) за
вегетацијски перипд април-септембар у Републици Србији.

Слика 4. Урајаое безкищнпг перипда за перипд април-септембар у Србији
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4.5.2.8. Стандардизпвани индекс падавина (СПИ) и мпнитпрингу услпва влажнпсти на
теритприји републике Србије
Стандардизпвани индекс падавина (СПИ) је један пд ппказатеља услпва влажнпсти,
щтп са станпвищта защтите щума пд ппжара мпже да пдреди јаснију слику утицаја
влажнпсти на пдређиваое ппаснпсти пд настанка щумских ппжара.
Примена пваквпг ппступка пмпгућава једнпставну класификацију неке кплишине
падавина и оенп квалитативнп пдређиваое на пснпву пдгпварајуће верпватнпће
ппјаве. Пваквим ппступкпм ппстиже се и међуспбна уппредивпст ппдатака п
падавинама из временских перипда неједнаке дужине, кап и ппдатака из сезпна и
лпкација са расппделпм кплишине падавина.
Стандардизпваним индекспм падавина у пквиру праћеоа услпва влажнпсти,
пбухваћенп је и пдређиваое вреднпсти индекса на пснпву кплишине падавина
забележених у предхпдних 30, 60 или 90 дана. Псим пвих вреднпсти израшунавају се и
вреднпсти стандарднпг индекса падавина за предхпдних 1,2,3,4,5,6,9,12 и 24 месеци
пп истеку свакпг календарскпг месеца, щтп је за прпцену ппаснпсти пд настанка
щумских ппжара вепма знашајнп. Фместп брпјних вреднпсти стандардни индекс
падавина, кап ппгпдније за кприщћеое, дају се квалитативне пцене услпва влажнпсти,
щтп је ппгпдније за пперативнп кприщћеое.
Спектар временских скала у кпјима се мпже пдредити стандардизпвани индекс
падавина пмпгућује оегпву щрпку примену пд краткпрпшнпг планираоа дп
истраживаоа дугпрпшних кплебаоа у режиму падавина. Вреднпсти стандарднпг
индекса падавина утврђене за перипд пд једнпг дп три месеца релативнп дпбрп мпгу
пписати стаое прпдуктивне влаге у ппврщинским слпјевима земљищта и мпже се
кпристити за пцену услпва влажнпсти у кпјима се пдвија раст и развиће биљнпг
ппкриваша щтп је врлп важнп приликпм развпја и щиреоа ппжара на птвпренпм
прпстпру. Фтврђиваое индекса за дужи временски перипд указује на препвлађујуће
карактеристике услпва влажнпсти тпкпм вегетацијскпг перипда и кпрелације пвих
вреднпсти са нивпима ппврщинских и ппдземних впда на ппсматранпм ппдрушју.
Ф табели 23. приказана је категпризација услпва влажнпсти на пснпву стандарднпг
индекса падавина кпја је усвпјена за пперативну упптребу.
Табела 23. Категпризација услпва влажнпсти на пснпву стандарснпг индекса падавина
Вреднпст
Фслпви влажнпсти
Верпватнпћа Пзнака
СПИ = - 2.326
Изутетна (катастрпфална)
0.01
ИС
суща
- 2.326 < СПИ = - 1.645
Екстремна суща
0.04
ЕС
- 1.645 < СПИ = - 1.282
Јака суща
0.05
ЈС
- 1.282 < СПИ = - 0.935
Фмерена суща
0.075
ФС
-0.935 < СПИ = - 0.524
Сущнп
0.125
С
- 0. 524< СПИ < + 0.524
Нпрмални услпви
0.40
Н
влажнпсти
+ 0.524 = СПИ < + 0.935
Малп ппвећана влажнпст
0.125
МБ
+ 0.935 = СПИ < + 1.282
Фмеренп ппвећана
0.075
ФВ
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Вреднпст
+ 1.282 = СПИ < + 1.645
+ 1.645 = СПИ < + 2.326
СПИ = + 2.323

Фслпви влажнпсти
влажнпст
Јакп влажнп
Екстремнп влажнп
Изузетнп влажнп

Верпватнпћа

Пзнака

0.05
0.04
0.01

ЈВ
ЕВ
ИВ

На слици 5.приказана су ппдрушја пп интензитету суще за теритприју Републике Србије
за 2007. и 2010. гпдину са пппжаренпм ппврщинпм.

Пцена услпва влажнпсти у вегетаципнпм
перипду 2010. гпдине на пснпву
вреднпсти Стандардизпванпг индекса
падавина (СПИ)
Пппжарена ппврщина - 503 хектара

Пцена услпва влажнпсти у вегетаципнпм
перипду 2007. гпдине на пснпву
вреднпсти Стандардизпванпг индекса
падавина (СПИ)
Пппжарена ппврщина - 22161 хектара

4.6 ППДЛПГА (МАТИЧНИ СУПСТРАТ И ТИП ЗЕМЉИШТА) И ОЕН УТИЦАЈ НА
УГРПЖЕНПСТ ШУМА ПД ППЖАРА
Фтицај геплпщке грађе земљищта на настанак щумских ппжара и оен утицај на услпве
гащеоа је велики. Земљищта настају пд стена и тп: магматских, метампрфних и
седиментних. Ф зависнпсти пд ппднебља, тектпнским пщтећеоем стена и оихпвпг
минералнпг састава, са временпм се на ппврщини ствара педпсфера са земљищтима
разлишитих састава и дебљина. Вегетацијски ппкриваш, пднпснп биљне заједнице кпје
се фпрмирају на ппврщини, зависе пд типа и карактеристика земљищта, климатских
прилика и сл. Геплпщка грађа земљищта ппсреднп уз пстале елементе утише на
фпрмираое и врсту разлишитих вегетација, оихпве карактеристике и оихпву
ппдлпжнпст паљеоу и гпреоу.
Уп се пре свега пднпси на следеће:


геплпщки пднпси или петрпграфски састав стена и земљищта утишу на тип
вегетацијскпг ппкриваша, щтп има велики утицај на настанак и щиреое ппжара
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ппжар ће пре настати и брже се развијати на сувим, безвпдним теренима кпји
се састпје пд впдппрппуснпг типа стена и земљищта
брзп и успещнп гащеое мпже бити птежанп збпг разлишитих гепмпрфплпщких
пспбина терена.
накпн ппжара се најшещће јављају нежељени прпцеси кап щтп су ерпзије,
загађеое впда кпји су ппвезани са врстпм и карактеристикама земљищта.

Степен запаљивпсти вегетације на ппврщини земљищта, зависи пд сувпће и
безвпднпсти терена кпја је нарпшитп изражена у најтпплијим месецима. Наиме впда
пд падавина, када наиђе на прппусне стене врлп брзп се исфилтрира у ппдземне
слпјеве дпк ппврщински деп пстаје сув и без впде, щтп ппвећава запаљивпст гпривпг
матерјала и јакп ппгпдује настанку ппжара. На таквим теренима гащеое је птежанп јер
пбишнп нема извприщта впде кпја се мпгу кпристити за гащеое. Бпља ситуација је на
пплупрппусним и непрппусним петрпграфским ппдрушјима, јер су средине влажније,
са ппврщинским впдама и бујнпм вегетацијпм такп да је ппаснпст за настанак ппжара
маоа, мада и на пвим теренима ппстпји ппаснпст пд настанка ппжара, нарпшитп у
летоим месецима. На пвим теренима птежанп је кретаое механизације щтп мпже да
птежава акције гащеоа.
Уерен Србије изграђен је пд метампрфних, магматских и седиментних стена
разлишитпг састава и геплпщке старпсти.
Метампрфне стене настале у тпку старпбајкалске, младпбајкалске, каледпнскпхерцинске, палепалпске и непалпске прпгенезе и расппређене су у некпликп
метампрфних ппјасева: мезијски, старппланински, кушајскп-хпмпљски, ранпвашки,
рпдппскп-мправски, вардарскп-банатски и севернпдинарски метампрфни ппјас. Ф
оихпвпм саставу ушествују гнајсеви, серицитски щкриљци, кварцити, амфибплити,
гнајс-гранити, микащисти, гнајс-микащисти, мермери, филити и др.
Најзаступљеније су седиментне стене (76,9%). Мезпзпјски седименти заступљени су
крешоацима и дплпмитима, пещшарима, лаппрцима, глинцима и кпнглпмератима, а
налазе се у западнпј (пкплина Ваљева, Фжица, Ращке) и истпшнпј Србији (пд
ппнищавља на југу дп Дунава на северу). Мезпзпјски крешоашки кпмплекси пдликују се
великпм литплпщкпм разнпврснпщћу, такп да се у оихпвпј структури налазе: масивни,
лаппрпвити, пескпвити, дплпмитишни и други видпви крешоака.
Уерцијарни седименти захватају равнишарске, дплинске и кптлинске пбласти где су
настали у маринским и језерским услпвима. Ф равницама су ппкривени квартарним
щљункпвима и пескпвима, леспм и др.
Магматске стене заузимају 5,5% ппврщине Републике Србије (интрузивне стене најзаступљенији су перидптити, углавнпм измеоени у серпентините: Златибпр, Маљен
и Кппапник; гранити и оему српдне стене - већи масиви налазе се на Старпј планини,
кпд Бујанпвца, на Церу, Букуљи, Бпраои и Кппапнику; габрпви - Заглавак, Дели Јпван,
Дившибаре, дијабаз и пегматити; андезити, прпстпрнп су пгранишени на ппдрушје
истпшне Србије; дацити, карактеристишни за Рпдппску масу и Динариде (Кптленик,
Рпгпзна,
Гплија,
Кппапник).
Међу
вулканским-ефузивним
стенама,
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најраспрпстраоенији су андезити (прпстпрнп пгранишени на ппдрушје истпшне Србије)
и дацити. Дацитски изливи су карактеристишни за Рпдппску масу и Динарите
(Кптленик, Рпгпзна, Гплија, Кппапник). На маоим ппврщинама јпщ се јављају трахити,
фпнплити и риплити. Врлп шестп су уз ефузивне стене заступљени вулкански туфпви,
туфпви и вулканске бреше.
4.6.1 Прпстпрна заступљенпст стенских кпмплекса
Све врсте стена заступљених у геплпщкпј грађи Србије мпгу се сврстати у девет
кпмплекса стена и тп:









алувијални седименти,
стенски кпмплекси терцијарних базена,
кпмплекси флищних и везаних кластишних стена,
карбпнатне стена,
дијабаз-рпжнашка фпрмација,
кпмплекс магматских стена,
кпмплекс серпентинита и ултрамафита и
кпмплекс щкриљавих и метампрфних стена.

Кпмплекс алувијалних седимената прпстпрнп је највище заступљен (25,2%) и изграђује
равнишарске терене дуж решних дплина. Карактеристишан је за Впјвпдину и дплине
великих река, где дпстиже щирину и пд 30 km. Пви седименти, заступљени разлишитим
пескпвима, щљункпвима и глинама, пдликују се прпменљивпщћу литплпщкпг и
гранулпметријскпг састава.
Кпмплекс еплских седимената пбухвата лес, леспидне седименте, барски лес и живи
песак и дпминантнп је заступљен у Впјвпдини, севернпј Шумадији и делпвима
Ппмправља. Захвата 7,4% ппврщине Србије.
Према прпстпрнпј заступљенпсти, стенски кпмплекси терцијарних басена се налазе на
другпм месту и изграђују 18,4% ппврщине Србије (кпмплекси пескпва, щљункпва,
глина, кпнглпмерата, пещшара, лаппра, лаппраца и крешоака у разлишитим
кпмбинацијама).






седименти језерских тераса,
кпмплекс пескпва, глина, лаппрпвитих глина, ппдређенп щљункпвима и
аглпмератима,
кпмплекс щљункпва, пескпва, глина, кпнглпмерата, пещшара, лаппра, лаппраца,
крешоака и угља,
сарматски крешоаци, ређе пещшари, ппдређенп лаппрци, глине, и пескпви,
лаппрци, ппдређенп пещшари.

Пви седименти распрпстраоени су у Впјвпдини, Ппсавини, Ппдунављу, Уимпшкпј и
Негптинскпј Крајини, Ппмправљу, Кпспви и Метпхији, пднпснп јављају се у пквиру
терцијерних језерских басена.
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Уерени изграђени пд флища и везаних кластишних стена захватају 15% ппврщине у
Србији и спадају међу најзаступљенијим стенама.
Флищ и флищплике стене груписане су у три зпне. Прва се пружа пд Бепграда прекп
Шумадије, све дп Гоилана и даље на југ. Друга зпна захвата терене западне Србије
између Кпвиљаше и Гуше, дпк је трећа зпна у истпшнпј Србији заступљена пд Кљуша дп
Пирпта. Пснпвни елементи флищнпг кпмплекса су пещшари, глинци и лаппрци.
Пд везаних кластишних стена највеће распрпстраоеое имају пермски пещшари, а
ппсебнп црвени пермски пещшари, заступљени у Карпатп-балканскпм планинскпм
луку, на ппдрушју Старе планине и Суве планине.
Фшещће щкриљавих метампрфних стена у геплпщкпј грађи Србије је знашајнп, такп да
пне захватају 17,6% пд оене теритприје. Зависнп пд степена кристалитета пве стенске
масе се деле на щкриљце нискпг и виспкпг кристалитета.
Шкриљци нискпг степена кристалитета, филити, аргилпщисти, кварцни щкриљци и др.,
највище су заступљени у сливпвима Јужне Мправе, Ибра и Лепенца.
Шкриљци виспкпг степена кристалитета су у геплпщкпј грађи Србије знатнп
распрпстраоени. Пви стенски кпмплекси захватају ппдрушје јужне и југпистпшне
Србије, слив Јужне Мправе узвпднп пд Лескпвца, делпве централне Србије, планине
Јастребац и Јухпр и истпшне Србије, ппдрушје Старе планине.
Карбпнатне стене, пре свега крешоаци ппкривају 9,6% теритприје Србије и
кпнцентрисани су у пбласти младих венашних планина истпшне и западне зпне. Ф
истпшнпј Србији пве стене се ппјављују у пблику испрекиданпг ппјаса, пд Ђердапа дп
Суве планине, дпк у западнпј Србији ушествују у грађи Уаре, Ваљевске ппдгприне,
Пещтерске висправни и пгранака Прпклетија. Ф пквиру карбпнатнпг кпмплекса 90%
птпада на крешоаке, дпк пстатак шине бигар, пникс, мермери и дплпмити.
Распрпстраоенпст магматских стена није велика (5,5%). Оихпви главни представници
су: дацитп-андезити, дијабази, гранити и гранпдиприти, габрп и пирпксен.
Ппјаве дацита и андезита карактеристишне су за истпшну Србију на ппдрушју Бпра,
Црнпрешке кптлине и Мајданпека и ппдрушје централне Србије на ппдрушју Кптленика
и Рудника.
Гранити и грандиприти заступљени су у пблику вище ареала на теритприји Бујанпвца,
Кппапника, Јастребца, слива Пека и Старе планине.
Ппјаве габра пгранишавају се на некпликп већих масива на прпстпру Дели Јпвана и
Старе планине.
Дијабази и мелафити су најмаое заступљене врсте магматских стена у Србији.
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Прпстпрнп ппсматранп, у Србији су серпентинити и ултрамафити виспким прпцентпм
пгранишени на шетири масива: Златибпрски, Ибарски, Сувпбпрски и Метпхијски, с тим
щтп је заступљенпст серпентинита дпминантна у пднпсу на ултрамафите.
Ппврщински, најмаое је заступљен кпмплекс стена дијабаз-рпжнашке фпрмације
(2,1%), распрпстраоен искљушивп у Западнпј Србији у пблику две испрекидане зпне,
кпје захватају сливпве Лима, Фвца и гпроег Ибра. Ф саставу дијабаз-рпжнашке
фпрмације, уз два пснпвна шлана дијабаз и рпжнац, јављају се пещшари, глинци,
щкриљави и лаппрпвити крешоаци и др.
4.6.2 Педплпшке карактеристике
Структура педплпщкпг ппкриваша Србије пдликује се изузетнпм слпженпщћу и
разнпврснпщћу. Пвпме је дппринела разнпликпст и прпстпрна издиференциранпст,
какп прирпдних педпгенских фактпра (литплпщи састав, рељеф, клима, хидрплпщке
прилике), такп и укупна антрпппгена активнпст у дужем временскпм перипду.
Кпмбинујући свпје утицаје на најразлишитије нашине, пви шинипци су на теритприји
Србије пмпгућили фпрмираое знатнпг брпја типпва земљищта, какп аутпмпрфних,
такп и хидрпмпрфних.
АУТПМПРФНА ЗЕМЉИШТА
Неразвијена земљишта (A)-C или (A)-R грађе прпфила
Класу аутпмпрфних неразвијених или слабп развијена земљищта (А)-C или (А)-R грађе
прпфила шине шетири типа земљищта: камеоари, сирпземи, пескпви и кплувијуми.
1. Камеоари (Литпспли) – WРБ: Нуди Литхиц Лептпспл
Пва земљищта се јављају на разлишитим геплпщким ппдлпгама кпје дефинищу
ппдтиппве (на киселим стенама, на неутралним и базишним стенама, на перидптиту и
на крешоаку и дплпмиту). Уп су камеоари са вепма малп јакп хумпзне земље кпја се
налази између каменитих блпкпва. Ф Србији су заступљени на већим надмпрским
висинама, а нарпшитп на серпентинитима и крешоацима. Мпгућнпст прирпднпг развпја
щумске вегетације на оима је пнемпгућена малпм дубинпм сплума и ниским
капацитетима задржаваоа приступашне впде.

2. Сирпземи (Регпспли) – WРБ: Хаплиц Регпспл
Сирпземи се фпрмирају на растреситим супстратима. Мпгу бити силикатни, силикатнп
карбпнатни и пескпвитп-дплпмитни. Пва земљищта мпгу да ппседују виспке
капацитете задржаваоа приступашне впде. Физиплпщка дубина за развпј кпренпвпг
система није пгранишена кп кпд литпспла, збпг шега их је лакп ппщумити.
3. Еплски „живи“ песак (Аренпспли) – WРБ: Аренпспл
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Еплски пескпви су неразвијена земљищта. Ф Србији је ппд пвим земљищтем 1%
теритприје. Јавља се у Субптишкпј и Делиблатскпј пещшари, пкп Рама, Гплупца и у
Негптинскпј крајини. Физиплпщка дубина сплума на аренпсплима је непгранишена, али
су, збпг лакпг текстурнпг састава капацитети задржаваоа приступашне впде ниски. Са
станпвищта угрпженпсти пд ппжара пвај тип земљищта је врлп ппвпљан за избијаое и
щиреое ппжара. Малп ушещће влаге и недпстатак впде у оима, сув гприви матерјал са
малп влажнпсти представља дпбру пснпву за настанак и щиреое ппжара. Смаоена је
мпгућнпст примене мера индиректне метпде гащеоа, збпг карактеристика терена и
мале мпгућнпсти примене механизпване ппреме за гащеое, ризик пд ппжара се
увећава. На пваквим ппдрушјима ради пдгпварајућег управљаоа ризикпм и защтите пд
ппжара треба предвидети биплпщкп-технишке мере защтите у сампм уређеоу таквпг
прпстпра.
4. Кплувијална земљишта (Кплувијум) –WРБ: Цплувиц Регпспл
Кплувијална земљищта настају талпжеоем ерпзивнпг материјала у дну падина
захваћеним ерпзипним прпцесима. Оихпва свпјства мпгу бити вепма разлишита, а
зависе пд свпјстава преталпженпг земљищта. Дубпкпг су сплума, шестп су јакп
скелетна.

Хумуснп акумулативна земљишта А-C или А-R грађе прпфила
За хумуснпакумулативна земљищта карактеристишанп је присуствп пптпунп развијенпг,
хумуснп активнпг-хпризпнта, кпји лежи неппсреднп на матришнпм супстрату. Ф
услпвима Србије пд хумуснп акумулативних земљищта фпрмирани су: крешоашка
црница, рендзина, хумуснп-силикатнп земљищте (ранкер), шернпзем и смпница.
1. Кречоачка црница (Калкпмеланпспл) – WРБ: Мплиц Лептпспл
Крешоашке црнице су плитка хумпзна земљищта, ниских капацитета задржаваоа
приступашне впде. Мала дубина земљищта и низак капацитет задржаваоа приступашне
впде лимитирају развпј щумскпг дрвећа, збпг шега су пва земљищта углавнпм ппд
пащоацима. Мпгућнпст развпја щумскпг дрвећа на црницама услпвљена је правцем
пружаоа пукптина у крешоашкпј ппдлпзи. На дубпким, кплувијалним црницама мпгу
да ппстпје дпбри услпви за развпј дрвећа.
2. Рендзине – WРБ: Рендзиц Лептпспл
Рендзине су развијене на растреситпм крешоашкпм, дплпмитишнпм или лаппрпвитпм
супстрату. Ф пднпсу на крешоашке црнице, карактерище их знатнп већа дубина сплума,
щтп пмпгућава развпј кпренпвпг система щумскпг дрвећа. Дијагнпстишка
карактеристика рендзина је присуствп слпбпдних карбпната калцијума и магнезијума у
земљищнпм сплуму.
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3. Хумуснп силикатна земљишта (еутрични ранкери) –WРБ: Мплиц Лептпспл
Еутриц
Еутришни ранкери се фпрмирају на базама бпгатим силикатним супстратима. Ф Србији
знашајније ппврщине пвпг типа земљищта су на серпентинитскп перидптитским
стенама, а маоим делпм и на другим базама бпгатим супстратима. Уп су плитка,
скелетна земљищта, вепма реткп су ппд щумскпм вегетацијпм. Неппвпљне физишке
пспбине, а пре свега ниски впдни капацитети шестп пнемпгућавају развпј щумскпг
дрвећа.
4. Хумуснп силикатна земљишта (Дистрични ранкери) –WРБ: Умбриц Лептпспл
Дyстриц
На киселим силикатним стенама фпрмирају се дистришни ранкери. Пва земљищта су
ниских прпизвпдних сппспбнпсти, јер су плиткпг сплума и скелетна. Киселе су реакције
неппвпљних хемијских свпјставам са ниским сдаржајем биљних асимилатива.
Фглавнпм се јављају на већим наднпрским висинама.
Са станпвищта угрпженпсти пд ппжара еутришни и дистришни ранкери спадју у
угрпженп, збпг врсте гпривпг матерјала кпји се налази на оему, климатских елемената
и рељефа. На пвпм типу земљищта налази се гприви матерјал кпји је лакще запаљив и
ппдлпжан щиреоу ппжара.
5. Чернпзем –WРБ: Цхернпзем
Чернпзем захвата 1.212.700 hа или 13,7% теритприје Србије. Најшещће се јавља на лесу
и леспликим седиментима, затим на карбпнатнпм еплскпм песку и алувијалним
нанпсима. Чернпзем карактерищу вепма ппвпљне какп физишке, такп и хемијске
пспбине. Збпг тпга је тп вепма плпднп земљищте, кпје се највећим делпм кпристи за
ппљппривредну прпизвпдоу. Прирпдну вегетацију шернпзема шине степске траве, кпје
су пставиле знашајнпг утицаја на генезу шернпзема. Са станпвищта угрпженпсти пд
ппжара пвај тип земљищта спада у угрпжене пд ппжара пре свега јер је сирпмащан
впдпм, дпбре је прппуснпсти такп да се впда не задржава у оегпвим слпјевима.
6. Смпница (Вертиспл) – WРБ: Вертиспл
Смпница се у Србији јавља на знатним ппврщинама (760.000 hа или 8,6% теритприје
Србије) у пквиру висинскпг ппјаса пд 200 дп 300 m.n.m. Какп оену геплпщку ппдлпгу
углавнпм шине језерски седименти, ареал распрпстраоенпсти смпнице се најшещће
пгранишава на дна и пбпде кптлина централне Србије (средищте Шумадије, Чашанска
кптлина, Гружа, Леваш, Параћинска и Алексинашка кптлина, Упплица), кптлине истпшне
Србије (Пирптска, Зајешарска, Коажевашка, Негптинска крајина), Кпспвп, Метпхија,
Враоска и Гоиланска кптлина. Ф Впјвпдини је пгранишена на ппдрушје Врщашких
планина. Ппред карбпнантне ппдлпге језерских седимената, смпница се јавља и на
некарбпнатнпј ппдлпзи, кап и на грусу базишних и ултрабазишних стена. Хумусни
хпризпнт А дебеп је 60-70 cm, дпк је А-C хпризпнт таои (20-30 cm). C хпризпнт пбишнп
шине карбпнатне тещке глине и илпваше. Кап изузетнп литпгенп земљищте бпгатп
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глинпм, смпница има неппвпљан впднп-ваздущни режим. Са станпвищта угрпженпсти
пд ппжара пвај тип земљищта спада у угрпжене пд ппжара пре свега збпг маоег
задржаваоа впде у већем ппврщинскпм слпју и састава пвпг типа земљищта и развпја
гпривпг матерјала на оему.

Камбична земљишта А-(B)-C или А-(B)-R грађе прпфила
Камбишна или смеђа земљищта су смеђа земљищта шине наредни евплуципнп
геметски стадијум хумуснпакумулативних земљищта. За оих је карактеристишнп
присуствп камбишнпг (B) хпризпнта, пднпснп хпризпнта аргилпгенезе. Пд камбишних
земљищта у Србији су заступљена еутришна смеђа земљищта, затим кисела смеђа
земљищта, смеђа крешоашка земљищта и изузетнп реткп црвенице.
1. Еутричнп смеђе земљиште (еутрични камбиспл).
На ппдрушју Србије пд еутришних смеђа земљищта спадају земљищта шији ппдтиппви
мпгу имати вепма разлишитих свпјстава. На ппдрушју Србије знашајније су заступљене
гајоаше (WRB: Haplic Cambisol Eutric) и серпентинитска смеђа земљищте (WRB: Leptic
Cambisol Eutric). Заједнишкп им је да имају виспк степен засићенпсти базама, с тим да
кпд гајоаша у адспрптивнпм кпмплексу дпминира калцијум, а кпд серпентинитскпперидптитских земљищта магнезијум. Гајоаше су фпрмиране на растреситим
супстратима (језерски седименти, алувијални и еплски нанпси) и имају регплитишан
кпнтакт са ппдлпгпм. Уп су вепма плпдна земљищта, кпја се највећим делпм кпристе за
ппљппривредну прпизвпдоу и нису интересантна са аспекта ппщумљаваоа. Смеђа
земљищта на ултрамафитским стенама су щумска земљищта, кпја у зависнпсти пд
степена деградиранпсти мпгу имати вепма разлишит прпизвпдни пптенцијал. Фглавнпм
су плића земљищта у пднпсу на гајоаше и имају литишан кпнтакт са геплпщкпм
ппдлпгпм.
Са станпвищта угрпженпсти пд ппжара пвај тип земљищта спада у маое угрпжене јер
је пре свега тп ппљппривреднп земљищте кпје се шестп пбрађује и гприви матерјал на
оему је једнпбразан.
2. Дистричнп смеђе земљиште или киселп земљиште (дистрични камбиспл)
Пвп земљищте је најраспрпстраоенији тип земљищта у Србији (2.700.000 hа или 30,6%
ппврщине Србије). Првенственп се јавља на киселим силикатним (гранит, гнајс,
филити) и седиментним стенама (пещшари, глинци и др.). Исппд тамнпсивпг или
смеђег хпризпнта на ппврщини, јавља се дубпки B хпризпнт пкер жуте дп црвене бпје.
Ареал распрпстраоеоа киселих земљищта захвата знатан деп планинских предела
јужне и југпистпшне Србије (Власина, Црна Урава), палепзпјске терене северпистпшне
Србије, Стари Влах, ппдриоске планине северпистпшнп пд Уаре, Кппапник, Јастребац,
Гпш итд. Кап тип щумскпг земљищта, киселп смеђе земљищте ппседује виспку
екплпщку вреднпст. Карактеристишнп је за ппјас букпвих щума. Са станпвищта
угрпженпсти пд ппжара пвај тип земљищта спада у умеренп угрпжене пд ппжара у
зависнпсти пд ппдврста.
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3. Смеђе земљиште на кречоацима и дплпмитима (калкпкамбиспл)
Смеђе крешоашкп земљищте је карактеристишнп за планинске терене истпшне и
западне Србије у шијпј грађи дпминирају крешоашке стене. Претежнп има карактер
щумскпг земљищта, а дебљина се прпсешнп креће пд 30 дп 50 cm. Ф зависнпсти пд
дубине и степена ерпдиранпсти мпже имати вепма разлишит прпизвпдни пптенцијал.
4. Црвеница (тера рпсса)
Црвенице у Србији заузимају занемарљивп мале ппврщине. Кап типишнп суптрппскп
земљищте у Србији има реликтни карактер. Прпстпрнп је пгранишенп на крешоашкекращке пазе, плиткпг је прпфила и пбишнп је ппд щумскпм вегетацијпм.

Елувијалнп-илувијална земљишта А-Е-B-C или А-Е-B-R грађе прпила.
На ппдрушју Србије пд елувијалнп-илувијалних земљищта најзаступљенија су
илимеризпвана (лесивирана) земљищта – лувиспли. Знатнп маое смеђа ппдзпласта
земљищта (Бруниппдзпл), а на изузетнп малим ппврщинама и самп у ппсебним
услпвима фпрмирани су ппдзпли.

1. Илимеризпванп (Лесивиранп) земљиште – Лувиспл.
Лесивиранп земљищте је у Србији је заступљенп у Шумадији, Јадру, Ппцерини, Срему,
Ппдриоу. Насталп је прпцеспм испираоа шестица глине у дубље слпјеве земљищнпг
прпфила. Уп је щумскп земљищте виспке прпизвпдне сппспбнпсти. Пвај тип земљищта
ппсебнп је ппгпдан за храстпве (сладун, китоак). Са станпвищта угрпженпсти пд
ппжара пвај тип земљищта спада у категприју умеренп угрпжену пд ппжара.
2. Ппдзпл
Ппдзпл настаје на киселпм супстрату (кварцни песак, гранит, гнајс) и у услпвима хладне
и влажне климе ппд шетинарским щумама, шији изумрли пргански пстаци дају киселе
прпдукте разлагаоа кпји агресивнп делују на ппдлпгу. Ф Србији заузима занемарљивп
мале ппврщине углавнпм у пблику флека пд пп некпликп ари.
3.

Смеђе ппдзпластп земљиште (Бруниппдзпл)

Смеђе ппдзпластп земљищте се у Србији пбишнп јавља у висинскпм ппјасу између
1.400-1.900 m,n.m. Према тпме, ради се п типишнп щумскпм земљищту,
карактеристишнпм за шетинарске и лищћарскп-шетинарске щуме. Пнп се пбразује на
јакп киселим и киселим силикатним стенама (гранит, гранпдиприт, дацити,
микащисти) и карактеристишнп је за Кппапник, Гпш, Шару и Прпклетије. Ређе се
пбразује у услпвима хумидне, а шещће у услпвима предхумидне климе. Прпизвпдна
вреднпст пвпг земљищта ппсебнп је ппвпљна за смршу, мплику и бели бпр.
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ХИДРПМПРФНА ЗЕМЉИШТА
На педпгенезу хидрпмпрфних земљищта знашајан утицај пставља присуствп впде у
земљищнпм прпфилу, без пбзира да ли се ради п стагнирајућпј падавинскпј впди или
дпдатнпм влажеоу ппдземним и ппплавним впдама.
1. Неразвијена хидрпмпрфна земљишта – Флувиспли
Пва земљищта су фпрмирана у припбаљу река, где су излпжена перипдишнпм
плављеоу. Педпгенетски прпцеси су пметани перипдишним пднпщеоем ппврщинских
слпјева земљищта, а такпђе и талпжеоем нпвих кплишина решнпг нанпса. Збпг тпга
флувиспли имају слпјевиту грађу прпфила. Флувиспли су типишна станищта врба и
тпппла.
2. Мпчварнп глејнп земљиште -Еуглеј
Мпшварнп глејна земљищта (минерална барска земљищта) су ппд јаким утицајем
ппдземне впде. Ппдземна впда се издиже дп ппврщине земљищта, а у знашајнпм
перипду гпдине пве ппврщине су пптпунп забарене. Прпцеси пглејаваоа су приметни
пд ппврщине земљищта. Прекпмернп влажеое пвих земљищта лимитира раст щумске
вегетације. Са станпвищта угрпженпсти пд ппжара пвај тип земљищта спада у слабп
запаљиве јер се на оегпвпј ппврщини налази велика кплишина впде.
3. Ритске црнице (Хумпглеј)
За ритске црнице карактеристишна је ппјава ппдземне впде кпја не избија на ппврщину
кап у слушају глејева. Пне се јављају на вищим делпвима алувијалне равни или у
ритпвима. Матишни супстрат ритских црница је измеоени лес или алувијални нанпс. Ф
великпм прпценту су заступљене у Впјвпдини, ппсебнп Банату, где ппкривају знатне
делпве прпстраних депресија или плављене терене пкп Уисе, Бегеја, Уамища и Дунава.
Мелиприсане ритске црнице, защтићене пд ппплава и виспких ппдземих впда, су
дубпкп, пп правилу врлп плпднп земљищте и мпгу се кпристити кап ппљппривреднп
земљищте. Ритске црнице са виспкпм ппдземнпм впдпм налазе се ппд влажним
алувијалним щумама, лужоака и јасена. Са станпвищта угрпженпсти пд ппжара пвај
тип спада у маое угрпжене пре свега збпг великпг садржаја ппдземних впда гптпвп у
свим месецима.
4. Ливадска земљишта (Семиглејеви)
Ф пднпсу на ритске црнице семиглејеви заузимају издигнутије пплпжаје. Ппдземна
впда се налази на већпј дубини. Хпризпнт пглејаваоа се налази исппд матишнпг
супстрата, а педпгенеза у неким слушајевима пптпунп ппприма терестришни карактер.
Пд пвих типпва земљищта у Србији су најзаступљеније ливадске црнице, а затим смеђа
ливадска земљищта.
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5. Псеудпглеј
Псеудпглејеви се пбразују ппд утицајем стагнирајуће падавинске впде у
земљищнпм прпфилу. Пва земљищта најшещће представљау наредну евплуципнп
генетску фазу ливиспла. Прпизвпдни пптенцијал псеудпглеја у највећпј мери зависи пд
дубине на кпјпј се задржава стагнирајућа впда. Пп WRB-класификацији издвајају се два
типа земљищта кпја пп нащпј наципналнпј класификацији спадају у псеудпглејеве. Уп
су стагнпспл и планпспл. Кпд стагнпспла се анаерпбни услпви збпг присуства
стагнирајуће впде стварају дп дубине пд 50 cm дубине пд ппврщине земљищта, а кпд
планпспла дп дубине пд 100 cm.
6. Тресети (хистпспли)
Уресет представља неразлпжену или пплуразлпжену прганску материју кпја се
састпји из махпвина, трске и барских трава, акумулирану ппд анаепрпбним услпвима.
Пва земљищта се пбишнп јављају у пблику малих енклава-тресетищта, где се ппд
утицајем ппврщинских и ппдземних впда стварају трајни анаерпбни услпви. Ппјаве
тресетних земљищта карактеристишне су за Власинску висправан, Пещтер, а има их и
пкп Субптице, Затим Пбедска бара, Царска бара и др. Са аспекта ппщумљаваоа
тресетищта нису актуелна.
ХАЛПМПРФНА ЗЕМЉИШТА ИЛИ СЛАТИНЕ
Ф халпмпрфна земљищта спадају акутнп заспљена земљищта – сплпнћаци и сплпнеци.
Припдну вегетацију пвих земљищта претежнп шине ливаде кпје насељавају
халпмпрфне врсте тплерантне на присуствп спли. Развпј щумских врста дрвећа у
највећпј мери зависи пд кпнцентрације спли у земљищту.
1. Сплпнчаци
Пснпвни тип акутнп заспљених земљищта јесте сплпншак, заспљенп земљищте са вище
пд 1% раствпрених спли. Супстрат сплпншака шине заспљени језерски и решни
седименти. Настају акумулацијпм спли изазванпм капиларним пеоаоем земљищнпг
раствпра и испараваоем са земљине ппврщине. Најраспрпстраоенији су у Впјвпдини,
ппсебнп у Башкпј, а маое у Банату и Срему.
2. Сплпнеци
Ф ппврщинскпм слпју имају маоу кпнцентрацију спли пд сплпншака, јер је пна испрана
и пднета у дубље делпве прпфила. На прпфилу сплпнеца јаснп се издвајају три
хпризпнта, при шему се средои хпризпнт пдликује тещким механишким саставпм.
Сплпнци се јављају у пквиру ппврщина сплпншака у виду пега. Земљищта типа
сплпнаца генералнп су распрпстраоенија пд сплпншака. Ф Србији се јављају углавнпм у
Банату, маопј мери у Башкпј и јпщ маопј у Срему. Заузимају ниже пплпжаје у рељефу
пд сплпншака. Јављају се најшещће на седиментним супстратима (леспликим,
илпвастим и глиненим).
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Табела 24. Ппдела врсте земљищта и утицај на степен угрпженпсти щума пд ппжара
Уип земљищте
Ппдтип
Брпј
бпдпва
A. Аутпмпрфна земљищта
I – (A)-C или (A)-R неразвијена
На киселим стенама
80
На неутралним и базишним стенама
80
Камеоар (Литпспл)
На перидптиту
80
На крешоаку и дплпмиту
80
Силикатни
80
Сирпзем на растреситпм супстрату
Силикатнп-карбпнатни
80
(Регпспл)
Пескпвитп-дплпмитни
80
Кварцни
80
Еплски „живи“ песак (Аренпспл)
Силикатни
80
Силикатнп-карбпнатни
80
Дистришнп-силикатнп
80
Кплувијална земљищта (Кплувијум)
Карбпнатнп
80
Са фпсилним тлпм
80
II – А-C или А-R (Хумуснп-акумулативна)
Крешоашкп – дплпмитна црница
60
(Калкпмеланпспл)
На лаппрцу и лаппрпвитим и меким
80
крешоацима
На лесу и леспликим седиментима
80
На мпрени
80
Рендзина
На дплпмитнпј трпщини
80
На карбпнатнпм песку
80
На карбпнатнпм щљунку
80
Еутришнп
80
Хумуснп силикатнп (Ранкер)
Дистишнп
60
На лесу и леспликим седиментима
80
Чернпзем
На карбпнатнпм еплскпм песку
80
На алувијалним нанпсима
60
Карбпнатна
60
Смпница (Вертиспл)
Некарбпнатна
60
Ппсмеђена
60
III – А-(B)-C или А-(B)-R (Камбишна)
На лесу и леспликим седиментима
40
На базишним и неутралним
40
еруптивним стенама
На перидптиту и серпентиниту
40
Еутришнп смеђе (Еутришни камбиспл)
На језерским седиментима На
алувијалнпм, кплувијалнпм и
40
еплскпм нанпсу
На глинцу
40
На мафибплитским щкриљцима
40
Дистришнп смеђе или киселп смеђе
Дубпкп
40
(Дистришни камбиспл)
Врлп дубпкп
20
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Уип земљищте

Ппдтип

Смеђе на крешоаку и дплпмиту
Плиткп и средое дубпкп
(Калкпкамбиспл)
Дубпкп
Црвеница (Terra rossa)
IV – А-Е-B-C или А-Е-B-R (Флувијалнп илувијална)
На крешоаку
Илимеризпванп или лесивиранп (Лувиспл
На силикатним стенама
Ппдзпл
На каврцнпм пещћару
На кварциту
На рпжоаку
Смеђе ппдзпластп (Бруниппдзпл)
На киселим еруптивним стенама
На филиту
На песку
V – P-C (Антрпппгена)
Ригпланп земљищте (Ригпспл)
Вртнп земљищте (Хпртиспл)
VI – Уехнпгена I, II, III
Земљищте деппнија (Деппспл)
Флптаципни материјал (Нанпси птпадним
впдама – Флптиспл)
Нанпси из ваздуха (Аерппреципитат)
B. Хидрпмпрфна
I – A-E/g-Bg-C – (Псеудпглејна)
Псеудпглеј
II – Слпјеви или (А)-G или (А) – C (Неразвијена)
Карбпнатнп
Карбпнатнп пглејанп
Карбпнатнп пглејанп, заслаоенп и
алканизиранп
Флувијативнп или алувијалнп (Флувиспл)
Некарбпнатнп
Некарбпнатнп пглејанп
Некарбпнатнп пглејанп, заслаоенп
и алканизиранп
III – А-C-G – (Семиглејна)
Флувијативнп ливадскп (Хумпфлувиспл)
IV – А-G – (Глејна)
Псеудпглејнп
Ритска црница (Хумпглеј)
Мпшварнп глејнп (Еуглеј)
V – У-G – (Уресетна)
Издигнутп тресетнп
Прелазнп тресетнп
Нискп тресетнп (Планпхистпспл)
VI – P-G – (Антрпппгена)
Ригпланп тресетнп
Ула рижищта
Хидрпмелиприсанп
Ц – Халпмпрфна земљищта

Брпј
бпдпва
60
40
60
40
40
40
20
20
20
20
20
20

40
20
20
20
20
20
20
20
40
20
20
40
20
20
0
0
0
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Уип земљищте

Ппдтип

Брпј
бпдпва

I – Asa-G или Аsа- CG – (Акутнп заспљена)
Сплпншак

40
II– А/Е-Аsа-BT,на-C (Сплпнци)

Сплпнец

40

4.7 ПТВПРЕНПСТ ШУМСКИХ КПМПЛЕКСА ПУТЕВИМА
Ппд птвпренпщћу се сматра присуствп путева и оихпва међуспбна ппвезанпст. Ппред
привреднпг знашаја збпг газдпваоа щумпм у защтити щума пд ппжара, путеви, оихпв
брпј, стаое и распрпстраоенпст имају непрпцеоив знашај. Мпгућнпст прилаза дп
свакпг дела ппд щумпм, брзпг стизаоа на местп захваћенп ппжарпм, упптребе
механизпване ппреме за гащеое, брзп дппремаое средствава и ппреме за гащеое
предуслпв је за сваку ефикасну интервенцију у защтити щума пд ппжара.
Сппљна птвпренпст или јавне кпмуникације имају за циљ да ппвежу щуме пдређенпг
ппдрушја и веће щумске кпмплексе ,те такп директнп утишу на птвпренпст щума.
Фнутращоа птвпренпст ппдрушја ппдразумева ппвезанпст унутращопст щумских
ппврщина кпмуникацијама. Кпмуникације мпгу бити главне и сппредне. Фнутращоа
птвпренпст мпжа бити разлишита и зависи пд низа фактпра кап щтп су: стаое
вегетације,рељеф, врсте дрвећа и сл.
Фправљаое ризикпм у защтити щума пд ппжара захтева да птвпренпст щумских
ппдрушја буде пптимална, збпг брзпг и несметанпг дпласка екипа за гащеое ппжара,
дппреме неппхпдне ппреме и средстава за гащеое ппжара, упптребе механизпване
ппреме и предузимаоа превентивних мера защтите.
Пдржаваое кпмуникација на щумским ппврщинама је пд изузетнпг знашаја у
управљаоу ризикпм у защтити щума пд ппжара. Недпвпљнп пдржаваое путева и
оихпва слаба прпхпднпст, билп да се ради п тврдим или меким путевима, главним или
сппредним, умаоује ефикаснпст акција у гащеоу щумских ппжара. Недпвпљна
прпхпднпст за упптребу механизације ппвећава време гащеоа, а успех интервенција
на гащеоу щумских ппжара шини неизвесним. Изградопм нпвих путева и
пбезбеђеоем кпмуникација ппвећава се сппљащоа и унутращоа птвпренпст
ппврщина ппд щумпм, а самп управљаое ризикпм у защтити щума пд ппжара ппдиже
се на вищи нивп (какп приликпм интервенција гащеоа ппжара, такп и у превентивнпм
делпваоу на защтити щума пд ппжара).
Табела 25. Птвпренпст щумскпг кпмплекса и брпј бпдпва
Птвпренпст щумскпг кпмплекса
Шумски кпмплекс је птвпрен (већина ппврщина је дпступна изграђенпм путнпм
мрежпм, прптивппжарне пруге се редпвнп пдржавају)
Шумски кпмплекс је делимишнп птвпрен (већи делпви щумскпг кпмплекса су
слабп дпступни, или су дпступни щумским путевима неппдпбним за ватрпгасна
впзила; прптив ппжарне пруге се слабп пдржавају)
Шумски кпмплекс није птвпрен, прптивппжарних пруга нема

Брпј ппена
5
20
40
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4.8 ИЗЛЕТИШТА
Збпг великпг брпја људи, лпжеоа и кприщћеоа разних средстава за паљеое ватре,
излетищта представљају ппсебну ппаснпст и ризик пд настанка ппжара. Мали је брпј
уређених излетищта кпја мпгу за задпвпље све мере безбеднпсти и смаое ризик пд
настанка ппжара. Ппд уређеним излетищтима ппдразумевају се пна кпја имају
изграђена и уређена места за лпжеое ватре, ппседују средства за гащеое и защтиту пд
ппжара, прганизпвану шуварску службу кпја треба да надгледа и усмерава активнпсти
на излетищтима и уппзправа на делатнпсти кпје мпгу да изазпву ппжар.
Табела 26. Степен уређенпсти прпстпра и брпј ппена
Степен уређенпсти
Шумски кпмплекс је уређен за туристишке и излетнишке активнпсти
(пбележена су и пбезбеђена места за паљеое ватре, ппстављена су бурад са
пескпм за гащеоа маоих ппжара у иницијалнпј фази развпја, ппстављени су
знаци за ппаснпст пд щумскпг ппжара)
Шумски кпмплекс је делимишнп уређен за туристишке и излетнишке
активнпсти (ппстављени су знаци за пбаснпст пд щумскпг ппжара)
Шумски кпмплекс је пптпунп не уређен за туристишке и излетнишке
активнпсти (нема пбележених места за паљеое ватре нити знакпва за
ппаснпст пд ппжара)

Брпј ппена
5

20
40

4.9 ПСТАЛЕ БИПТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Пд псталих биптехнишких мера у защтити щума пд ппжара примеоују се: садоа
мещпвитих щума, са гпривим материјалпм кпји је маое угрпжен ппжарпм, израда
прптивппжарних пруга и оихпвп редпвнп пдржаваое, уређеое места за
впдпснабдеваое и оихпвп пдржаваое, израда псматрашница и прганизација система
надгледаоа щума, израда система и имплементација система за прпцену ппаснпсти пд
настанка ппжара.
Табела 27. Степен уређенпсти и брпј ппена
Степен уређенпсти
Шумски кпмплекс има пбезбеђене биптехнишке мере защтите (заступљенпст
мещпвитих щума, гприви материјалпм кпји је маое угрпжен ппжарпм, израђене
прптивппжарне пруге, уређеое места за впдпснабдеваое и оихпвп пдржаваое,
израду псматрашница и прганизацију система надгледаоа щума, израду система
и имплементацију система за прпцену ппаснпсти пд настанка ппжара)
Шумски кпмплекс нема пбезбеђене биптехнишке мере защтите

Брпј ппена

5

40

4.10 ИСТПРИЈА НАСТАНКА ППЖАРА
Брпј ппжара на пдређеним ппдрушјима је разлишит. Ф управљаоу ризикпм у защтити
щума пд ппжара и ппзнаваое пбласти у кпјима је настанак ппжара шещћи, служи кап
пснпва за пдређиваое ризика пд настанка и щиреоа ппжара.
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Највећи узрпшник щумских ппжара је шпвек, кпји свпјим делатнпщћу у прекп 98%
слушајева утише на настанак пве врсте ппжара. Ппжари, шији је узрпшник шпвек, мпгу се
ппделити на:



намернп изазване ппжаре,
ппжаре изазване непажопм или нехатпм.

На ппврщинама кпје су раније биле захваћене ппжарима збпг прпмена на вегетацији и
саставу земљищта ппжари лакще настају. Вегетација на ппврщинама кпје су биле
захваћене ппжарима је једнплика, са маое влажнпсти, шиме се услпви за настанак и
щиреое ппжара ппвећавају. Ф табели 28.приказана је прпцена ризика пщтећеоа
земљищта щумским ппжарима
Табела 28. Прпцена ризика пщтећеоа земљищта узрпкпвана щумским ппжарпм
Степен ризика пштећеоа
Врста земљишта
земљишта
Црница типишна, калкпкамбиспл, црница ппсмеђена и
Мали
ппцрвеоена
Лесивирана земљищта, еутришнп смеђе земљищте на
Средои
језерским седиментима
Прганпминерална црница, рендензина средое дубпка и
Виспк
дубпка на дплпмиту, кплувијална земљищта скелетна
Регпспли, рендензине на флищу и пескуще, ранкер и
Врлп виспк
прганпгена црница

Брпј ппжара и оегпва ушесталпст на пдређеним ппдрушјима врлп је важан за прпцену
ппаснпсти пд настанка щумских ппжара. Истприја ппжара на пдређенпм ппдрушју је
саставни елеменат сваке прпцене ризика пд настанка щумских ппжара. Ппдрушја кпја
су у пдређенпм временскпм перипду шещће била захваћена ппжарима представљају
ппдрушја ппвећанпг ризика пд настанка ппжара.

5 и вище
2–4
исппд 2

Табела 29. Брпј ппжара на ппдрушју и брпј ппена
Брпј ппжара на ппдрушју
Брпј бпдпва
40
20
10
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5. СТЕПЕН УГРПЖЕНПСТИ ШУМА ПД ППЖАРА
На пснпву излпжених параметра за прпцену угрпженпсти щума пд ппжара врщи се за
ппсматранп ппдрушје сабираое брпја ппена свих параметара кпји су заступљени и на
пснпву брпја ппена пдређује се угрпженпст щуме пд ппжара. Ф табели 30 приказана је
категпризација угрпженпсти щума пд ппжара на пснпву брпја ппена.

Слика 6. Инфпрмаципни систем п щумским ппжарима

Табела 30. Категпризација угрпженпсти щума пд ппжара
Степен угрпженпсти шума пд ппжара
Укупан брпј ппена
Први степен - вепма велика угрпженпст
631-705
Други степен - велика угрпженпст
556-630
Трећи степен - средоа угрпженпст
481-555
Четврти степен - мала угрпженпст
405-480

Бпја
црвена бпја
наранчаста
жута
зелена

На пснпву пдређених брпјшаних ппказатеља угрпженпсти щума пд ппжара сашиоава се
карта угрпженпсти на тај нашин щтп се угрпжене ппврщине приказују у пдгпварајућим
бпјама.

50

Слика 6. Карта ризика
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6. ПРПЦЕНА УГРПЖЕНПСТИ ШУМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА
КАРТПГРАФСКИМ ПРИКАЗПМ
На пнпву приказане метпдплпгије урађена је карта ризика угрпженпсти пд ппжара за
ппдрушје Србије.

Карта 2. Карта нашина кприщћеоа земљищта

Карта 3. Мапа вегетације

Карта 4. Карта вегетације

Карта 5. Карта степена топлоте
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Карта 6. Исокерауничка карта Србије

Карта 8. Карта средње годишње температуре
ваздуха

Карта 7. Карта густине насељености
становништва

Карта 9. Карта релативне влажности ваздуха
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Карта 10. Карта годишње суме падавина

Карта 11. Карта дигиталног модела терена

Карта 12. Карта експозиције
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Карта 13. Карта нагиба терена

Карта 14. Карта индекса спирања

Карта 15. Карта путне и жележнишке мреже

Карта 16. Хидрпграфија
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Карта 17. Карта туристишких пбјеката

Слика 1. ГИС у заштит шума од пожара
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Карта 18. Карта ризика пд ппжара
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7.КПНЦЕПТ ИЗРАДЕ ПЛАНПВА ЗАШТИТЕ ШУМА ПД ППЖАРА-ПРЕДЛПГ
ДППУНЕ ППСТПЈЕЋЕГ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНПВА ЗАШТИТЕ ПД
ППЖАРА
Планпви защтите щума пд ппжара је важан дпкуменат кпји мпра да дппринесе бпљпј и
ефикаснијпј защтити щума пд ппжара и да пдреди важне елементе кпји утишу на
систем управљаоа ризикпм у защтити щума пд ппжара. Дпсадащоа израда планпва
защтите щума пд ппжара није давала кпмплетну слику стаоа защтите кап ни адекватне
мере кпје треба предузимати да та защтита буде бпља и ефикаснија, а сама
прганизација приликпм защтите пд ппжара када ппжар настане, буде бржа и
делптвпрна, какп би се щтете и трпкпви настали прилкпм защтите и гащеоа свели на
щтп маоу меру.Прпблем израде планпва защтите щума пд ппжара је кпмплексан ,
задире и пбухвата мнпге пбласти (щумарства, метепрплпгије, защтиту пд ппжара,
ватрпгаства, биплпгију и сл.) и у мнпгпме се разликује пд израде планпва защтите пд
ппжара за грађевинске пбјекте. Дпнпщеоем Правилника п нашину израде и садржају
Плана защтите пд ппжара аутпнпмних ппкрајина, јединице лпкалне сампуправе и
субјекати разврстании у прву и другу категприју угрпженпсти пд ппжара нису уппзнати
са нашинпм израде пвпг планскпг дпкумента, щтп је битан недпстатак, нарпшитп акп се
узме да Фредба п разврставаоу пбјеката,делатнпсти и земљищта у категприју
угрпженпсти пд ппжара дефинище и развставаое ппврщине прпстпра и врсте биљнпг
ппкриваша, пднпснп ппврщине ппд щумпм.
7.1. Планпви заштите шума пд ппжара
Планпви защтите пд ппжара су акти кпји мпрају да дпнесу: аутпнпмне ппкрајине,
јединице лпкалне сампуправе и правни субјекти разврстани у први и другу категприју
угрпженпсти пд ппжара. Ф раду је изнет предлпг израде планпва защтите щума пд
ппжара,схпднп шиоеници да је категпризацијпм пбухваћенп земљищте и вегетација у
наципналним паркпвима и сл,а кпји се сущтински разликују пд планпва защтите пд
ппжара грађевинских пбјеката. Изнети предлпг прилагпђен је нпвпм Правилнику за
израду планпва.
Закпнпм п защтити пд ппжара („Сл.гласник РС'' бр.111/09) предвиђенп је кп и на кпји
нашин дпнеси планпве защтите пд ппжара. Ф пднпсу на предхпдни Закпн п защтити пд
ппжара уведене су неке нпвине и прпщиреоа.
Нпвим Закпнпм регулисанп је да планпве защтите пд ппжара мпрају да дпнесу:
аутпнпмне ппкрајине, јединице лпкалне сампуправе и субјекти разврстани у прву и
другу категприју угрпженпсти пд ппжара. Једна пд битних нпвина у нпвпм Закпну п
защтити пд ппжара,приликпм категпризације, узима се и земљищте и врста биљнпг
ппкриваша, ппгптпву щтп се ради п земљищтима и биљнпм ппкривашу пд ппсебнпг
интереса и ппд ппсебним режимпм защтите, кап щтп су наципнални паркпви и сл.
Уакпђе, пп први пут, дпнещен је и ппдзакпнски акт кпји регулище нашин израде и
садржај планпва защтите пд ппжара, кап и услпве кпје правна лица мпрају да испуне за
израду планпва защтите пд ппжара , щтп би требалп да дппринесе већем квалитету
приликпм израде пвих дпкумената.
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7.2.Правна регулатива у дпнпшеоу планпва заштите пд ппжара
Главни правни пснпв кпји регулище дпнпщеое планпва защтите пд ппжара је Закпн п
защтити пд ппжара („Сл.гласник РС'' бр.111/09) , кпји свпјим шланпвима 20, 22, 23, 24 и
27 регулище кп мпра да дпнесе план защтите пд ппжара, и щта пн мпра да садржи.
Фредбпм п разврставаоу пбеката, делатнпсти и земљищта, у категприју угрпжанпсти
пд ппжара („Сл.гласник РС'' бр.76/2010) предвиђен је нашин категпризације субјеката
защтите пд ппжара, према кпјпј субјекти разврстани у прву и другу категприју
угрпженпсти пд ппжара мпрају да дпнесу и план защтите пд ппжара.
Дпнпщеоем ппсебнпг Правилника п нашину израде и садржају Планпва защтите пд
ппжара аутпнпмне ппкрајине, јединица лпкалне сампуправе и субјеката разврстаних у
прву и другу категприју („Сл.гласник РС'' бр.73/10) предвиђене су смернице и услпви за
израду планпва защтите пд ппжара. Пнп щтп није пбухваћенп правилникпм и щтп је
велики недпстатак, је изпстанак смерница за израду планпва правних субјеката шије је
земљищте и ппврщине ппд щумпм разврстанп у прву или другу категприју угрпженпсти
пд ппжара,пднпснп нису предвиђени услпви на кпји нашин и щта све мпрају да садрже
планпви защтите щума пд ппжара.
7.3. Садржај планпва заштите пд ппжара
План защтите пд ппжара без пбзира на субјекат кпји га дпнпси мпра да садржи:
1.
2.
3.
4.

приказ ппстпјећег стаоа защтите пд ппжара
прпцену угрпженпсти пд ппжара
прганизацију защтите пд ппжара
предлпг технишких и прганизаципних мера за птклаоаое недпстатака и
унапређеое стаоа защтите пд ппжара
5. прпрашун пптребних финансијских средтава
6. прпписане прпрашунске и графишке прилпге
Ф планпвима защтите пд ппжара субјеката разврстаних у прву и другу категприју
угрпженпсти пд ппжара ближе се приказују и ппдаци п брпју ватрпгасаца, технишкпј
ппремљенпсти и пбушенпсти ватрпгасних јединица, прганизацију превентивних мера
защтите пд ппжара , сталнпг дежурства и ппдатке п брпју струшнп псппспбљених лица
за спрпвпђеое защтите пд ппжара.
7.4.Предлпг начина израде и садржаја планпва заштите шума пд ппжара
Пп први пут Закпнпм п защтити пд ппжара („Сл.гласник РС'' бр.111/09) и Фредбпм п
разврставаоу пбјеката , делатнпсти и земљищта у категприју угрпженпсти пд ппжара
(„Сл.гласник РС'' бр.76/10) , предвиђа се и категпризација земљищта у пднпсу
ппврщине прпстпра и биљнпг ппкриваша.
Фредбпм је дефинисана следећа категпризација земљищта и тп:

59






Ф 1.7 разврставају се прпстпри са защтићенпм и виспкпквалитетнпм щумпм (
наципнални паркпви и сл.) са ппврщинпм већпм пд 10 000 hа.
Ф 1.8. категприју разврставају се прпстпри са защтићенпм и виспкпквалитенмпм
щумпм са ппврщинпм пд 5000-10 000 hа.
Ф 2.1.категприју разврставају се прпстпр са защтићенпм и виспкпквалитенмпм
щумпм ппврщине пд 800-5000 hа
Ф 2.2. категприју разврставају се прпстпр са защтићенпм и виспкпквалитетнпм
щумпм ппврщине дп 800 hа

Категпризација пвпг земљищта захтева израду планпва защтите виспкпквалитетне
щуме кпји Правилникпм за израду планпва није садржан.
Планпви заштите шума пд ппжара треба да садрже пп свпјпј структури истп щтп и
пстали планпви и тп:
приказ ппстпјећег стаоа защтите пд ппжара
прпцену угрпженпсти пд ппжара
прганизацију защтите пд ппжара
предлпг технишких и прганизаципних мера за птклаоаое недпстатака и
унапређеое стаоа защтите пд ппжара
5. прпрашун пптребних финансијских средтава
6. прпписане прпрашунске и графишке прилпге
1.
2.
3.
4.

Садржајнп пвакав план защтите земљищта и щума би се дпста разликпвап пд псталих
планпва защтите пд ппжара и имап свпје карактеристике.
7.5 Приказ ппстпјећег стаоа мпра са садржи следеће елементе:
1. Ппврщину земљищта, врсту вегетације, ппделу на пдељеоа и пдсеке.
2. Врсту вегетације пп пдељеоима и пдсецима (шетинарске щуме, листппадне
щуме, мещпвите, деградиране, щикаре и щибљаци и сл.).
3. Старпст щумскпг дрвећа пп врстама и кплишини ппврщинских наслага кап и
узгпјне групе и класе).
4. Птвпренпст щумских ппдрушја у пднпсу на мрежу путева.
5. Стаое и квалитет путева дп ппврщина са виспкпкавалитенпм щумпм и путева
унутар ппврщина са вискпквалитенпм щумпм и мпгућнпст приласка впзила
(ватрпгасних, впзила за превпз људи и ппреме, механизације за гащеое ппжара
и сл.).
6. Мпгуће ппаснпсти и узрпшници настанка ппжара на заступљенпм ппдрушју (
ппстпјаое ћумурана, дивљих сметлищта, пбјеката са птвпренпм ватрпм,
излетищта и сл.).
7. Стаое извприщта впде и нашин впдпснабдеваоа у слушају ппжара .
8. Стаое и распплпживпст ппреме за гащеое ппжара ( правнпг субјекта, ватрпгсне
јединице, најближе ватрпгаснп спасилашке јединице и сл.).
9. Прпцена дали прападајућа ппрема пдгпвара и у кпм степену за гащеое
щумских ппжара на тпм ппдрушју, имајући у виду да се сви щумски ппжари не
гасе истпм ппремпм.
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10. Стаое служби и брпј распплпживих људи за гащеое ппжара ( у правнпм
субјекту, ватрпгасним једницама, дпбрпвпљним јединицама, најближпј
ватрпгаснп спасилашкпј јединици, специјализпваних јединица цивилне защтите,
брпј летелица кпје се мпгу упптребити за извиђаое, псматраое и гащеое и сл.).
11. Стаое система за псматраое ( нашин псматраоа, стаое и брпј псматрашница,
пстали системи за псматраое).
12. Нашини пткриваоа и дпјаве ппжара ( са земље, из ваздуха, камере за
псматраое и сл.).
13. Мпгућнпст гащеоа ппжара из ваздуха ( мпгућнпст, нашин снабдеваоа впдпм и
сл.).
14. Примеоене биплпщкп технишке мере защтите (тренутнп стаое-мещпвите
щуме,биплпщке прптивппжарне пруге, накнаднп изграђене прптивппжарне
пруге, щиреое ппстпјећих прпсека, шищћеое и нега ).
15. Врсте прптивппжарних препрека , путева, прпсека и оихпвп стаое (врста, брпј ,
щирина, стаое у свакп дпба гпдине и сл.).
16. Стаое система за снабдеваое впдпм (прирпдни извпри и оихпва уређенпст,
вещташки извпри и мпгућнпст упптребе и у кпм гпдищоем перипду, мпгућнпст
ппстављаоа базена и нашин оихпвпг пуоеоа и сл.).
17. Мпгућнпст упптребе система за прпгнпзираое ппаснпсти пд настанка щумски
ппжара на свпјпј теритприји.
18. Мпгућнпст и нашин кпмуникације међу свим субјектима защтите пд ппжара
(радип веза, телефпнска веза, други видпви кпмуникација и брзина
усппстављаоа везе ).
19. Мпгућнпст брзпг усппстављаоа сабирних центара за људе и ппрему , мпгућнпст
упптребе хемијских средстава (ретарданти и супрестанти).
20. Нашин кпрдинације са щтабпвима за ванредне ситуације (републишки, пкружни,
градски, ппщтински и сл.).
21. Нашин лпгистишке ппдрщке приликпм гащеоа ппжара.
22. Ппстпјаое пперативних карата гащеоа ппжара за пдређена ппдрушја правнпг
субјекта.
23. Мпгућнпст угрпжаваоа грађевинских пбјеката, људи и других дпбара кпји се
налазе у щуму или у близини угрпжене ппврщине и мпгућнпст брзе защтите.
24. Нашини бпрбе и нашини предузимаоа мера према пптенцијалним изазивашима
ппжара са прпценпм ефикаснпсти.
25. Регистрпвани ппжари са узрпцима настајаоа у ппследоих 10 гпдина.
7.6 Прпцена угрпженпсти шума пд ппжара
Прпцена угрпженпсти щума пд ппжара врщи се прекп ппсебне метпде и система
прпцене кпја је ташнп дефинисана и иста је за све субјекте.
Главни циљ метпде за прпцену угрпженпсти щума пд ппжара је:
1. Да прикаже ташну слику устанпвама кпје се баве защтитпм щума пд ппжара п
степену угрпженпсти щума пд ппжара.
2. Да пдреди и класификује ппаснпсти пд щумских ппжара на ппсматранпм
ппдрушју.
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3. Да укаже на мпгућнпст защтите щума пд ппжара на пдређенпм ппдрушју и
примену дпдатних мера защтите.
4. Да укаже специјализпваним службама кпје се баве защтитпм пд ппжара и кпје
ушествују у гащеоу ппжара на специфишнпстима и ппаснпстима пд ппжара на
ппсматранпм ппдрушју.
5. Да се изнађу мпдели дппунских мера защтите и ефикаснијег гащеоа када
ппжар настане на пдређенпм ппдрушју.

7.6.1. Параметри за прпцену угрпженпсти шума пд ппжара
Параметри кпји утишу на угрпженпст щума пд ппжара су мнпгпбрпјни, али збпг лакще
примене у пракси, у метпду прпцене угрпженпсти, узимају се самп пни за кпје се
сматра да су најбитнији и кпји највище утишу на угрпженпст щума пд ппжара.
Најбитнији параметри кпји су важни за прпцену угрпженпсти щума пд ппжара су:
а) вегетација и гприви матерјал
б) прирпдне ппјаве кпје утишу на настанак ппжара
ц) антрпппгени фактпр ( ризик пд шпвека)
д) климат
е) сущни перипд
ф) ппдлпга ( матишни супстрат и тип земљищта)
г) пртпграфија
х) уређенпст щума
и) истприја ппжара на ппсматранпм ппдрушју

7.6.2.Степен угрпженпсти шума пд ппжара
На пснпву излпжених параметра за прпцену угрпженпсти щума пд ппжара врщи се за
ппсматранп ппдрушје сабираое брпја ппена свих параметара кпји су заступљени и на
пснпву брпја ппена пдређује се угрпженпст щуме пд ппжара. Нашин израшунаваоа
пбрађен је метпдплпгији прпцене угрпженпсти щума пд ппжара.
На пснпву пдређених брпјшаних ппказатеља угрпженпсти щума пд ппжара сашиоава се
карта угрпженпсти, такп щтп се угрпжене ппврщине приказују у пдгпварајућим бпјама
и тп:
Први степен-црвена бпја
Други степен-наранчаста
Урећи степен-жута
Четврти степен-зелена
Дпсадащоа прпцена угрпженпсти щума пд ппжара заснива се самп на прпцени кпја
узима претежнп заступљену вегетацију, щтп је недпвпљнп за свепбухватну прпцену
угрпженпсти, шиме се нпвпм метпдпм прпцене угрпженпсти щума пд ппжара ппстиже
свепбухватнпст и већи квалитет прпцене.
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7.7. Прганизација заштите шума пд ппжара треба да пбухвати:
1. Нашин на кпји је прганизпвана защтита пд ппжара у субјекту кпји газдује или

2.

3.
4.
5.

6.
7.

кпристи щуме и щумскп земљищте ( брпј људи, ватрпгасна једница,ппвезанпст
и сл.).
Нашин на кпји ће се пстварити кпмуникација са другим субјектима кпји се баве
защтитпм щума пд ппжара ( Министарства, јавна предузећа, завпди, институти,
државни пргани,щтабпви и сл.).
Средства и нашини са кпјима се врщи кпмуникација.
Ппдатке п служби защтите, ватрпгаснпј јединици, брпју псппспбљених лица за
защтиту пд ппжара.
Нашине ппступаоа свих субјеката у акцијама защтите щума и гащеоу ппжара и
прпцедуре кпјима се регулище нашини ппступаоа приликпм превентивних и
репресивних мера защтите са ташним нашинпм кпрдинације.
Ппрему за гащеое ппжара, оене карактеристике и мпгућнпст ефикасне
примене на предвиђенпм ппдрушју.
Нашин и прпграм пбуке субјеката у делу защтите щума пд ппжара ( пснпвна и
ппсебна пбука).

7.8. Предлпг техничких и пранизаципних мера за птклаоаое недпстатака у заштити
шума пд ппжара треба да садржи:
1. Мере кпје се предузимају какп би се смаоип ризик пд настанка ппжара щума и
мере за ппбпљщаое у управљаоу ризикпм у защтити щума пд ппжара
(превентивнп делпваое,приправнпст, делпваое када ппжар настане и санација
терена).
2. Биплпщкп-технишке мере защтите щума пд ппжара кпје се пднпсе на ппдизаое
нивпа защтите
3. Мере за бпрбу прптив пптенцијалних изазиваша ппжара
4. Мере за ппбпљщаое система прпгнпзираоа ппаснпсти пд щумских ппжара.
5. Мере за ппбпљщаое система пткриваоа настанка щумских ппжара,унапређеое
система псматраоа и увпђеое нпвих мпдерних система псматраоа, мере за
брзу и ефикасну дпјаву насталих ппжара.
6. Мере и припреме пред ппшетак ппжарне сезпне.
7. Мере и припреме у сезпни ппаснпсти пд щумских ппжара.
8. Мере на изградои и пдржаваоу прптивппжарних путева у циљу превентивнпг и
репресивнпг делпваоа на ппжар.
9. Мере на ппбпљщаоу услпва за снабдеваое впдпм за гащеое ппжара и
уређеое впдпзахвата и изградоу нпвих извпра за снабдеваое впдпм за гащеое
ппжара.
10. Мере за пдржаваое и пбезбеђеое излетищта и места на кпјима се пкупља већи
брпј људи у щуми у циљу смаоеоа ризика пд настанка ппжара.
11. Мере планираоа и набавке пдгпварајуће ппреме и средстава за гащеое
щумских ппжара према карактеристикама терена.
12. Мере прганизације и рукпвпђеоа акцијама гащеоа ппжара у циљу бпље
ппвезанпсти свих субјеката и правилну упптребу средстава и ппреме за гащеое.
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13. Разрада метпда и тактика гащеоа щумских ппжара у пднпсу на карактеристике
ппврщина ппд щумпм и прпцедуре за примену пдређених метпда гащеоа.
14. Мере у вези са паљеоем ватре и спаљиваоа биљнпг птпада на птвпренпм
прпстпру и у близини рубпва щума.
15. Мере за измену или дпградоу система везе.
16. Разраду система за мпделираое щумских ппжара у циљу предикције пвих
дпгађаја.
17. Мпгућнпст пружаоа брзе и ефикасне прве ппмпћи ппвређеним лицима
приликпм гащеоа ппжара.
18. Мере за санацију терена ппсле насталих ппжара и пппжарене ппврщине.
19. Примена и изградоа инфпрмаципних система у ппбпљщаоу управљаоа
ризикпм у защтити щума пд ппжара (ГИС, метепрплпщки инфпрмаципни
систем, систем защтите живптне средине, инфпрмаципни систем МФП, систем
пбавещтаваоа и узбиоиваоа и сл.).
Прпрачун пптребних финансијских средстава кпји треба да садрже:
1. Реалнп сагледаваое финансијских елемената предлпжених технишких и

прганизаципних мера защтите пд ппжара.
2. Динамику изврщеоа технишких и прганизаципних мера са планпм финансијских
средстава за перипд пд пет гпдина.
Графичке ппдлпге кпјима се приказује:
1. Пперативне карте са приказаним ппдрушјима са највећим ризикпм пд избијаоа
щумских ппжара.
2. Карте и табеле са прегледпм ппврщина према степену угрпженпсти пд ппжара
изграђених према пдређенпј метпдплпгији система пдређиваоа угрпженпсти
щума пд ппжара са свим предвиђеним елементима.
3. Картпграфски приказ путева, прптивппжарних пруга и канала, места за
снабдеваое впдпм за гащеое ппжара и пбјекте кпји се у слушају настанка
ппжара мпрају припритетнп щтитити.
4. Карту примеоиве ппреме за пдређенп ппдрушје са приказпм ппврщина на
кпјима се ппједина ппрема мпже ефикаснп кпристити ( рушна ппрема, ппрема
за гащеое впдпм, механизпвана ппрема, ппрема за гащеое из ваздуха).
5. Места са псматрашницама и другим системима за брзп пткриваое и дпјаву
насталих ппжара.
6. Климатплпщке дијаграме за пдређена ппдрушја.
7. Приказ места за снабдеваое впдпм (уређена и неуређена), места за
ппстављаое ппсебних резервпара са впдпм у слушају ппжара, места за пуоеое
авипна за гащеое из ваздуха.
8. Места за сабирне центре за људе , ппрему и хемијска сресдства за гащеое
приликпм настанка ппжара и најппвпљнија места за пперативне щтабпве и
щтабпве за ванредне ситуације ( близу ппврщина, защтићена и безбедна, са
средствима кпмуникације, лпгистишка ппмпћ и сл.).
9. Карту ппсебнп угрпжених ппврщина са највећим брпјем насталих ппжара у
прптеклих 10 гпдина.
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Сви ппдаци у планпвима защтите щума пд ппжара мпрају да буду јасни, прецизнп и
ташнп пдређени и да не пптерећују план непптребним елементима, какп у текстуалнпм
такп и графишкпм делу.
7.9 Услпви за израду планпва заштите пд ппжара
Правилникпм је дефинисанп кп мпже да врщи израду планпва защтите пд ппжара.
План защтите пд ппжара и у пквиру оега прпцену угрпженпсти пд ппжара с пбзирпм
на дефинисане критеријуме, мпгу да израђују привредна друщтва или друга правна
лица кпји ппседују пвлащћеоа за израду главнпг прпјекта защтите пд ппжара и
пвлащћеоа за прпјектпваое ппсебних система защтите пд ппжара,пднпснп тим
струшоака са пдгпварајућим лиценцама.
Пдгпвпрнп лице у аутпнпмнпј ппкрајини,ппщтини, граду и субјектима разврстаним у
прву и другу категприју угрпженпсти пд ппжара, за шије грађевинске пбјекте и прпстпр
се израђује план защтите пд ппжара,а у пквиру оега прпцене угрпженпсти,уппзнаће
пдгпвпрнп лице за израду плана са свим распплпживим ппдацима и предузетим
мерама за защтиту ппдатака.
Ф изради планпва защтите щума пд ппжара мпрају да ушествију лица щумарске
струке,метепрплпщке,защтите пд ппжара и лица кпја се баве защтитпм щума пд
ппжара, кап и предузећа и институти кпји се баве наведенпм прпблематикпм,а кпји
ппседују ппсебнп издату лиценцу за пву врсту ппсла.
Планпви защтите пд ппжара су прпписани Закпнпм п защтити пд ппжара („Сл.гласник
РС'' бр.111/09). Закпн прецизнп дефинище оихпве дпнпсипце. Кап ппзитивна нпвина
дпнет је правилник п нашину израде и садржаја Плана защтите пд ппжара аутпнпмних
ппкрајина,јединица лпкалне сампуправе и субјеката разврстаних у прву и другу
категприју угрпженпсти пд ппжара („Сл.гласник РС'' бр.73/10) кпји дефинище нашин и
садржај пвих дпкумената, щтп би требалп да дпнесе унифициранпст у узради пвих
аката, кап и бпљи квалитет. Планпви мпрају садржати највище прпцедуре за
ппступаое у пдређеним ситуацијама у превентивнпм и репресивнпм смислу, щтп
нашин рада шини кппперативнијим и ефикаснијим.Пве прпцедуре увеликп се
примеоује се у већини земаља ЕФ. Један пд већих недпстатака је недефинисанпст
израде Планпва за защтиту щума пд ппжара,схпднп да је нпвим Закпнпм , кап и
Фредбпм п разврставаоу пбјеката, делатнпсти и земљищта у категприју угрпженпсти
пд ппжара („Сл.гласник РС'' бр.76/10) дефинисанп да се земљищте и виспкпквалитетна
щума такпђе категпризује. Израда Планпва защтите щума пд ппжара пп свпјпј
садржини, кап и пп медплпгији израде битнп се разликује пд Планпва защтите пд
ппжара за грађевинске пбјекте.
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8. МПДЕЛИ ГАШЕОА ШУМСКПГ ППЖАРА
На успещнп гащеое щумскпг ппжара утишу: тактика гащеоа, упптреба пдгпварајуће
ппреме и средстава за гащеое и прганизација и рукпвпђеое акцијама.
Уактика гащеоа щумских ппжара садржи пснпвна нашела и метпде прганизације
гащеоа, израду прпгнпзе даљег развпја и израду плана делпваоа кап и избпра
најбпљег нашина гащеоа пдређенпг ппжара.
Уактика гащеоа је један пд најбитнијих елемената приликпм гащеоа щумских ппжара,
па затп мпра бити заступљена и ппсебнп разрађена у свакпм пперативнпм плану
гащеоа. Ф плану треба разрадити све тактишке мпгућнпсти сузбијаоа и гащеоа ппжара
за пдређенп ппдрушје, кпје би се у пракси мпгле применити у зависнпсти пд фактпра
кпји утишу на щиреое и развпј ппжара.
Ф пракси су примеоују вище метпда гащеоа щумских ппжара и тп:
1)
2)
3)
4)
5)

метпда директнпг гащеоа,
метпда индиректнпг гащеоа
кпмбинпвана метпда гащеоа (кпмбинација директне и индиректне метпде)
метпда гащеоа минираоем
метпде гащеоа из ваздуха

8.1. МЕТПДЕ ДИРЕКТНПГ ГАШЕОА
Метпде директнпг гащеоа најшещће се примеоују кпд ппжара кпји се сппрп щире,
нарпшитп кпд приземних ппжара, затим на бпшним кпнтурама и репу већих щумских
ппжара кап и на гащеоу у заврщним фазама. Метпде се примеоује се и кпд свих
маоих и већих ппжара где је интензитет пслпбпђене тпплпте и дима маои, пднпснп у
границама људске издржљивпсти, такп да не представља већу сметоу и ппаснпст
приликпм акције гащеоа.

Слика 2. Директнп гащеое щумскпг ппжара
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За директнп гащеое щумских ппжара мпгу се применити шетири тактишке метпде:
1)
2)
3)
4)

метпда гащеое шепнпг фрпнта ппжара
метпда гащеое ппкпљаваоем ппжара
метпда гащеое ппкпљаваоем ппжара из ппзадине и
метпда гащеое кпмбинпваоем са ппстпјећи прирпдним и вещташким
препрекама.

Уиппви щиреоа ппжара у зависнпсти
пд места настанка

Кпја ће се тактишка метпда применити зависи пд: врста вегетације, прпграфских
карактеристика, метепрплпщких услпва, распплпживпг брпја људства, распплпживе
ппреме и средства за гащеое итд.
Гашеое чепнпг фрпнта ппжара примеоује се када се распплаже брпјем људи и
техникпм кпја мпгућава пбухватаое и гащеое ппжар са свих страна. Лица кпја
ушествују у гащеоу се првп расппређују на шепнпм фрпнту ппжара, при шему се ппжар
зауставља и спрешава оегпвп щиреое, а затим се гащеое пренпси на бпшне стране
ппжара. Пва тактишка метпда се примеоује у слушајевима када шепни фрпнт ппжара
напредује, а тпплпта и дим пслпбпђени у ппжару нису таквпг интензитета да
спрешавају рад лица кпја ушествују у гащеоу.
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Тактика гашеоа ппкпљаваоем се примеоује кад се у пднпсу на велишину ппжара
распплаже дпвпљним брпјем људи и средстава за гащеое и кад услпви дпзвпљавају
да се гащеое изврщи пп целпј линији ватренпг фрпнта. Ватрена линија се дели на већи
брпј сектпра пп кпјима се расппређују лица кпја ушествују у гащеоу. Брпј лица пп
ппјединим сектприма зависи пд интензитета и брзине щиреоа ппжара. Најшещће се
највећи брпј људи расппређује на шепни фрпнт ппжара где је интензитет гпреоа
највећи, а пстали распплпживи брпј људи за гащеое расппређује се пп бпкпвима и
репу ппжара.
Тактика гашеоа пбухватаоем ппжара из ппзадине примеоује се кпд јаких приземних
ппжара, а у слушајевима кад је интензитет тпплпте и дима на шепнпм фрпнту изузетнп
јак такп да пнемпгућава прилаз лицима кпја ушествују у гащеоу, или акп је брзина
щиреоа на бпкпвима ппжара већа пд брзине щиреоа ппжара на шепнпм фрпнту. Пвим
нашинпм гащеоа шепни фрпнт ппжара се ппстепенп смаоује, сужава и на крају гаси, а
местп ппжара дпбија пблик клина.
Тактика гашеоа кпмбинпваоем са ппстпјећим препрекама се примеоује акп се на
ппврщини на кпјпј се гаси ппжар налазе прирпдне препреке кап щтп су шистине, реке,
пптпци, путеви, гплети или израђене вещташке ппжарне баријере. Приликпм пваквпг
нашина гащеоа људствп се расппређује у ппзадини ппжара и на бпкпвима, а шепни
фрпнт ппжара се усмерава према ппстпјећпј препреци.
Приказ ппреме за гащеое щумских ппжара кпја се мпже кпристити када се примеоује
директна метпда гащеоа, приказан је у табели 7.
Табела 7. Ппрема за гащеое щумских ппжара применпм
директне метпде гащеоа

МЕТПДА ГАШЕОА
гащеое шела ппжара
гащеое ппкпљаваоем ппжара
гащеое ппкпљаваоем ппжара из
ппзадине
гащеое ппжара кпмбинпваоем са
ппстпјећим препрекама

ППРЕМА ЗА ГАШЕОЕ
рушна ппрема
ппрема за гащеое впдпм
рушна ппрема
ппрема за гащеое впдпм
рушна ппрема
ппрема за гащеое впдпм
рушна ппрема
ппрема за гащеое впдпм
механизпвана ппрема

Метпда директнпг гащеоа захтева упптребу маоег брпја људи, маое ппреме и
средстава за гащеое, па је пд свих метпда најекпнпмишнија. Брзина лпкализације и
гащеоа ппжара је већа негп кпд псталих метпда гащеоа,захваћена ппврщина ппжарпм
маоа, па су самим тим и щтете пд ппжара маое.
На ппдрушју Бранишевскпг пкруга (у перипду пд 1998 дп 2008. гпдине) највище је
примеоивана тактика гащеоа шела ппжара 45,6%, щтп указује да су тп ппжари маоег
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интензитета, са маоим интензитетпм исијаваоа и са маопм захваћенпм ппврщинпм.
Штете настале пд пве врсте ппжара су маое.
За управљаое ризикпм у защтити щума пд ппжара важнп је и кплика је ппврщина
захваћена ппжарпм. На велишину ппврщине кпја је захваћена ппжарпм утишу разни
фактпри пд кпјих су најзнашајнији: време пткриваоа ппжара, гприви матерјал,
временске прилике, стаое путева, време пптребнп за дплазак на местп интервенције,
ппстпјаое биплпщкп-технишких мера защтите,нашин гащеоа и примена пдгпварајуће
ппреме и средстава за гащеое и сл.
На пснпву ппдатака са ппдрушја Бранишевскпг пкруга (за перипд 1998 дп 2008. гпдине)
(Ђпрђевић, Г., 2012) највећи брпј ппжара избип је на ппврщинама дп 2 хектара, щтп
гпвпри да су тп били ппжари у пешетнпј фази, са слабијим интензитетпм, щтп је и
тежоа у ефикаснпм систему защтите щума пд ппжара. Уежоа ефикаснпг управљаоа у
систему защтите щума пд ппжара је да се ппврщине захваћене ппжарарпм смаое,
шиме се смаоује пптребан брпј људи за гащеое, пптребнп је маое ппреме и средстава
за гащеое и маоа је изгпрела ппврщина щума, шиме се и са екпнпмске стране
ппказује да правилнп и ефикаснп управљаое ризикпм у защтити щума пправдава свпју
примену и даје резултате.

8.2. МЕТПДЕ ИНДИРЕКТНПГ ГАШЕОА ШУМСКИХ ППЖАРА
Метпде индиректнпг гащеоа щумских ппжара примеоују се најшещће у следећим
слушајевима:
 Кпд виспких ппжара, на критишним делпвима виспких ппжара и на
критишним делпвима виспких и приземних ппжара где је интензитет гпреоа
јак, брзина щиреоа велика, а услпви гащеоа лпщи (интензитет тпплпте и
дима велики) такп да пнемпгућавају неппсреднп прилажеое ппжару
 Кпд виспких и приземних ппжара кпји брзп напредују према кпмплексима
квалитетних и ппсебнп ппжарнп угрпжених щума, или важним пбјектима и
насељима
 Кпд ппжара кпји се брзп щире, а не распплаже се дпвпљним брпјем људи и
ппремпм за директнп гащеое
 Акп се на датпм прпстпру налазе прирпдне и вещташке препреке кпје се мпгу
ефикаснп искпристити и
 Када је мпгуће кпмбинпваое са метпдама директнпг гащеоа, пднпснп
делпви ппжара где се ватра екстремнп брзп щире гаси се индиректнпм
метпдпм, а где су интензитет и щиреое слабије, гаси се директнпм метпдпм.
Индиректнп гащеое ппжара ппдразумева следеће метпде:
1) уклаоаое гпривпг материјала испред ппжара
2) заправаое гпривпг материјала
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3) паљеое гпривпг материјала (паљеое прптив-ппжара и паљеое пред ватре)
4) кппаое канала
5) ппливаое гпривпг материјала впдпм и хемикалијама, и
Уклаоаое гпривпг материјала изградопм ппжарних баријера је нашин гащеоа, где
се се испред ппжара на ппврщини кпја има пблик пруге, рушнпм или механизпванпм
ппремпм уклпни гприви материјал пре дпласка фрпнта ппжара. Примена пве тактишке
метпде индиректнпг гащеоа захтева правилан избпр лпкације за ппстављаое
ппжарних баријера, пдгпварајући избпр щирине кап и пдгпварајући правац
прпстираоа.
Приликпм изградое ппжарних баријера пптребнп је да се задпвпље следећи
критеријуми:
а) Ппжарна баријера мпра бити ппстављена на таквпм растпјаоу пд фрпнта
ппжара кпји пмпгућава да се са ое уклпни сав гприви материјал пре негп
щтп се ппжар приближи.
б) Ппжарна баријера не треба бити сувище удаљена пд фрпнта ппжара, јер се
у тпм слушају непптребнп губи деп щуме, кпји ће изгпрети.
в) Ппжарна баријера треба да има пдгпварајућу щирину да би мпгла да
заустави щиреое ппжара, пднпснп прелазак са браоене на небраоену
ппврщину.
Пдређиваое правца пружаоа ппжарних баријера и пдређиваое мпдела изградое је
слпжен задатак и у свакпм плану гащеоа мпра бити струшнп пбрађен.
Ф зависнпсти пд пблика ппжара, интензитета гпреоа, распплпживпг брпја људи,
распплпживе ппреме за гащеое за правац ппжарних баријера треба изабрати један пд
следећих група мпдела.
I група мпдела – када се не распплаже дпвпљним брпјем људства
Мпдел 1.
Пблик ппжара: правилан
Интензитет гпреоа: јак
Упплпта и гаспви: јаки
Брпј људи за гащеое: недпвпљан
Правац ппстављаоа прптивппжарне пруге: пруга се ппставља и гради на шелу ппжара
такп да се иде са једнпг краја на други, ппстепенп удаљава пд шела ппжара. На тај
нашин се људима на гащеоу пбезбеђује дпвпљнп времена да пре дпласка ппжара
изграде прптивппжарну пругу.
Мпдел 2.
Пблик ппжара - правилан
Интензитет гпреоа - јак
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Упплпта и гаспви - неппднпщљиви
Брпј људи кпји ушествују у гащеоу - недпвпљан
Правац прпстираоа ппжарне баријере: ппжарна баријера се гради у две фазе, првп на
шепнпм фрпнту ппжара, а затим се баријера гради на пбе бпшне стране, при шему се
цела ппврщина ппд ппжарпм затвара,
Мпдел 3.
Пблик ппжара - неправилан
Интензитет гпреоа - врлп јак
Упплпта и гаспви - вепма изражени
Брпј људи кпји ушествују у гащеоу - недпвпљан
Правац прпстираоа ппжарне баријере: ппжарна баријера се гради у три фазе, и тп
првп истпвременп испред свакпг шепнпг фрпнта ппжара, у другпј фази испред линије
кпје ппвезују шепне фрпнтпве ппжара, а у трећпј фази се гради ппжарна баријера на
репу ппжара

II група мпдела – када се распплаже дпвпљним брпјем људства
Мпдел 4
Пблик ппжара: правилан
Интензитет гпреоа: умерен
Упплпта и гаспви: јаки
Брпј људи за гащеое: дпвпљан
Правац пружаоа прптивппжарне пруге: пруга се гради пкп целе ппврщине на кпјпј се
налази ппжар. Брпј људи за гащеое ја највећи на шелу и бпшним странама а најмаои
на репу.
Мпдел 5.
Пблик ппжара - правилан
Интензитет гпреоа - јак
Упплпта и гаспви - умерени
Брпј људи кпји ушествују у гащеоу - дпвпљан
Правац прпстираоа ппжарне баријере: ппжар у сливу напредује пд ппднпжја уз
падину. Ппжарна баријера се гради испред ватрене линије на врху падине, дуж целе
щирине ватрене линије.
Мпдел 6.
Пблик ппжара - неправилан
Интензитет гпреоа - јак
Упплпта и гаспви - интензивнп велики
Брпј људи кпји ушествују у гащеоу - дпвпљан
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Правац прпстираоа ппжарне баријере: ппжар се фпрмирап интензивираним развпјем
на вище ташака и прпстпрпм са умереним гпреоем између оих. Ппжарне баријере се
изграђују испред свакпг прста ппжара, а уједнп се врщи директнп гащеое између оих.
Ф свакпм пперативнпм плану гащеоа за пдређенп ппдрушје, предвидети евентуалне
карактеристике мпгућег ппжара и изабрати пдгпварајући мпдел индиректнпг гащеоа.
Заправаое гпривпг материјала је метпда индиректнпг гащеоа где се испред фрпнта
ппжара фпрмира защтитни прпстпр у пдређенпј щирини, заправаоем. Пвп је нарпшитп
ппгпднп у равнишарским пределима где је мпгућ приступ механизпване ппреме за
гащеое кап и на мекщим и пескпвитим земљищтима. Изграђен защтитни прпстпр
гпривпг материјала мпра имати пдгпварајућу щирину у пднпсу на висину стабала, а
мпже се изграђивати рушнп и упптребпм механизације.
Изградоа ппжарних баријера паљеоем гпривпг материјала - кпнтра-ппжар је
метпда гащеоа шија је сврха да пред главним фрпнтпм ппжара изгпри гприви
материјал и ствпри препреку дпвпљнп щирпку за сузбијаое фрпнта ппжара. Уп је
вепма ппасна метпда гащеоа јер неструшнп изведена мпже ппјашати ппжар и дпвести у
питаое безбеднпст људи кпји ушествују у гащеоу. Пву метпду гащеоа треба дпбрп
прпушити и дпбрп испланирати, а приликпм израде плана гащеоа ппжара дпбрп
разрадити.
Када се дпнпси пдлука п примени пве метпде гащеоа, важнп је да се дпбрп прпцени и
пдабере терен на кпме ће се изврщити фпрмираое кпнтра-ппжара, а при тпме ппстићи
пшекивану ефикаснпст и безбеднпст људи кпји ушествују у гащеоу.
Кпд прпцене лпкације за фпрмираое кпнтра-ппжара треба впдити рашуна п следећем:
да се у близини налазе пдређене прирпдне препреке (пут, прпсек, јарак, река) и да се
на оих наслпни кпнтра-ппжар, да те препреке ппслуже кап брана щиреоу главнпг
фрпнта ппжара у слушају да дпђе дп прпмене правца ветра.
Местп за фпрмираое кпнтра-ппжара треба да је изабранп тамп где је вегетација ретка
па се мпже брзп и лакп уклпнити, а такпђе местп паљеоа кпнтра ппжара не сме бити
ни сувище далекп, а ни сувище близу фрпнта ппжара.
Линију кпнтра-ппжара треба фпрмирати даље пд фрпнта ппжара јер уз малп јаши ветар
не успева се увек брзп ппкретаое прптив-ватре у пдгпварајућем смеру, а псим тпга
приликпм судара кпнтра ватре и фрпнта ппжара, дплази дп разлетаоа искри па акп је
раздаљина мала мпже дпћи дп паљеоа и ппврщине кпја се брани. Истп такп мпже се
десити да се збпг велике удаљенпсти кпнтра-ппжар не развија јер је ван дпмащаја
струје тпплпг ваздуха са места ппжара. На ппврщини захваћенпј ппжарпм загрејани
тппап ваздух уздиже се у вище слпјева, а прпстпр у дпоем делу заузима хладан ваздух.
Фслед тпга се при земљи на пдређенпј удаљенпсти не јављају струје хладнијег ваздуха
усмерене према главнпм ппжару и насупрпт ветру у шијем се правцу креће главни
ппжар.
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Да би кпнтра-ппжар успеп да се развије и крене у жељенпм правцу, пптребнп да се
ватра пали на месту где је ппшелп струјаое приземнпг хладнпг ваздуха према главнпм
ппжару.
Акп приликпм фпрмираоа кпнтра-ппжара дува јаши ветар, ппстпји ппаснпст да се ватра
пренесе прекп линије пдбране.
Збпг тпга се пре паљеоа ватре мпра дпбрп псигурати ппзадина кпја се граниши са
прирпднпм и вещташкпм препрекпм, или фпрмираоем ппмпћне ппжарне баријере.
Затп је врлп важнп на пдређенпј раздаљини пдредити пплазну линију, кпја уједнп
служи и кап защтита. Раздаљине фпрмираоа пплазних линија зависе пд јашине ппжара
и јашине ветра, и разлишите су у слушајевима фпрмираоа кпнтра-ппжара у равници и на
брдским теренима.
На пплазнпј линији треба расппредити људе кпји треба да спреше пребациваое кпнтра
ппжара прекп браоене линије. Ф свим слушајевима пптребнп је впдити рашуна да
прптив-ппжар буде щтп је мпгуће слабији, а тп се ппстиже избпрпм времена паљеоа,
најшещће увеше, нпћу или у јутароим шаспвима.
Уактика гащеоа щумских ппжара, применпм метпде кпнтра-ппжара је ппасна метпда,
али у неким слушајевима када се ради п брзпм заустављаоу, пре свега виспких ппжара,
јединп је мпгућа, јер један шпвек мпже фпрмирати линију кпнтра ппжара брзинпм пд 3
km/h.
Паљеое пред-ватре је маое ппасна метпда пд паљеоа кптра-ппжара. Уп је метпда где
се првп изабере линија пдбране (пут, прпсек), па се фпрмира уска линија на кпјпј ватра
гпри у смеру ветра према линији пдбране. Фз такву фпрмирану прву линију, редпм се
пале друга и трећа линија, кпје су щире у пднпсу на прву. На тај нашин се испред
фрпнта ппжара пред ватрама ствара дпвпљнп щирпки прпстпр без гпривпг материјала.
Заустављаое ппжара кппаоем канала је метпда где се кппаоем канала пдређене
дубине и щирине (зависнп пд карактеристика ппжара) спрешава оегпвп щиреое на
браоену ппврщину. Израду канала најбпље је врщити механизпванпм ппремпм и
уређајима за кппаое (трактприма са хидраулишним кппашима, рпвпкппашима,
трактприма са плугпвима и сл.) или рушнп (рушнпм ппремпм за кппаое).
Приликпм израде планпва гащеоа щумских ппжара метпдпм минираоа пптребнп је
впдити рашуна п фактприма кпји утишу на избпр ппступака минираоа. Да би се извелп
ефикаснп гащеое щумских ппжара путем минираоа пптребнп је распплагати
ппдацима п:






врсти растиоа кпју је захватип ппжар
кпнфигурацији терена
врсти земљищта или стене
пплпжају и месту пбјеката кпје треба защтитити, и
месту изазиваоа ппжара.

73

Приликпм израде планпва гащеоа щумских ппжара метпдпм минираоа пптребнп је
впдити рашуна п фактприма кпји утишу на избпр ппступака минираоа. Да би се извелп
ефикаснп гащеое щумских ппжара путем минираоа пптребнп је распплагати
ппдацима п:






врсти растиоа кпју је захватип ппжар
кпнфигурацији терена
врсти земљищта или стене
пплпжају и месту пбјеката кпје треба защтитити, и
месту изазиваоа ппжара.

С пбзирпм да врста растиоа пдређује избпр метпде минираоа изврщена је ппдела
растиоа на следећи нашин:






приземнп растиое
прпређене листппадне и шетинарске щуме
щуме са великпм кплишинпм сувпг лищћа и сувих граншица
младе и густе щуме са стаблима прешника дп 20 cm, и
земљищте са густпм зељастпм вегетацијпм, ситним растиоем и густим
(склппљеним) щумама.

Табела 8. Ппрема за гащеое щумских ппжара применпм индиректних метпда гащеоа
Пблик гащеоа
Врста рушне ппреме
Врста
Ппрема за
механизпване
гащеое
ппреме
применпм впде
Фклаоаое
Грабуља,
лппата, Булдпзер,
гпривпг матерјала крамп,
грејдер
испред ппжара
ащпв, тестера
Заправаое
Урактпр са
гпривпг
плугпм,
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материјала

рпвпкппаши
булдпзери

Примена
прптивппжара

метларица,
грабуља,
крамп, лппата,лампа за
паљеое, пищтпљ за
паљеое
Ппливаое гпривпг Напртоаша, бренташа,
матерјала впдпм прскалице
и
хемијским
средствима

Цистерене,
резервпари,
пумпе са
ппремпм,
бацаши впде

Примена
предватре

Лампе за паљеое,
пищтпљ за паљеое,
лппата, грабуља, крамп
Кппаое
канала Крамп, лппата, ащпв
Рпвпкппаши,
испред ппжара
трактпри са
плугпм
Кпнфигурација терена пдређује примену метпде минираоа за гащеое щумских
ппжара. Ф равнишарским пределима бпља је примена булдпзера, трактпра и
рпвпкппаша за израду ппжарних препрека, дпк у брдским и неприступашним теренима
једини нашин израде ппжарних канала је примена експлпзива.
Врста земљищта или стена пдређује врсту и нашин минираоа щтп се ппсебнп пбрађује
у плану гащеоа ппжара. Ф ппжарним картама мпра бити пбележена врста и категприја
земљищта. Ф шврстпм (збијенпм) земљищту експлпзивпм се врщи самп растресаое, а
псталпм ппремпм се врщи израда препрека и канала.
Приликпм извпђеоа минираоа пптребнп је задпвпљити следеће услпве:
 израдити рпв кпји ће представљати запрешни ппјас даљем щиреоу ппжара
 минираоем у ппдрушју рпва унищтити запаљив материјал или га ппступкпм
минираоа ппкрити земљпм
 удаљити лакп запаљив материјал кап щтп је лищће, щумска дрвена трулеж и
лежевина, и
 ствприти ваздущни притисак кпји ће прекинути кпнтакт кисепника из ваздуха
са фрпнтпм ппжара
Кпд примене пваквпг нашина спрешаваоа щиреоа и гащеоа щумских ппжара,
примеоују се два нашина минираоа:
1. минираое бущптинпм ради израде запрешних рпвпва и ппјаса и
2. каблпвскп минираое.
Израда рпвпва мпже се извести путем минских бущптина, а ппнекад, мада у ређим
слушајевима, израђују се и рупе у кпје се ставља експлпзив.
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Бпљи резултати се ппстижу акп су бущптине или рупе нагнуте према фрпнту ппжара и
дп 45п.
Ф щумама са великпм кплишинпм дрвених птпадака и лежевине ппстпји ппаснпст да се
ппжари развију у дубину. Ради тпга експлпзивна пуоеоа требају бити пјашана, са
пуоеоем прекп 2 kg/m3.
На таквпм терену акција гащеоа је успещна, укпликп је ствпрен рпв пдређенпг
прешника, унищтен или пдбашен лакп запаљив материјал. Пјашана експлпзивна
пуоеоа стварају ваздущни ударни талас кпји треба да пслаби фрпнт ппжара.
На теренима где је земљищте „јакпм” вегетацијпм, пптребнп је израдити дубпк рпв и
унищтити запаљив материјал. При тпме растпјаое између бущптина треба да изнпси
1,5 m при дубини бущптине 0,6 m и кплишини експлпзивнпг пуоеоа пд 1 kg/m3.
Кпд ппжара у младим щумама са прешникпм стабала 20 cm, укпликп је ппжар
приземни, приступа се унищтаваоу запаљивпг материјала, а укпликп је ппжар виспки
израђују се бущптине на растпјаоу пд 3,5 m, дубини 0,6 m са нагибпм пд 45п
Ппсебна преднпст примене експлпзива за израду рпвпва је у слабп приступашним
ппдрушјима. Преднпст се пгледа првенственп у брзини израде рпвпва у таквим
услпвима.
На слици приказан је пппрешни прпфил стандарднпг ппжарнпг канала израђенпг
експлпзивпм.

Slika 3. Poprečni profil standardnog požarnog kanala
На слици 4. приказана је схема гащеоа и спрешаваоа щиреоа ппжара путем израде
ппжарних канала, при двпстранпм пдбациваоу земљищта експлпзијпм шепнпг
пуоеоа.
Са слике 4. се види да пвакав нашин фпрмираоа ппжарних канала или рпвпва мпже
бити дпбра защтита пд ппжара јер се при рущеоу фпрмирају двпстранп симетришна
пдбациваоа дужине пкп 50 - 60 m и висине 0,8 - 1,0 m, щтп мпже бити непремпстива
баријера за наилазећи ппжар.
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Ф другпм слушају када је хитнп пптребнп защтитити насељенп местп или важне пбјекте,
минираое се врщи такп щтп се 75 - 80 % земљищта усмерава у правцу гпреоа щтп је
приказанп на слици 75.

Слика3. Ппжарни канал при двпстранпм пдбациваоу земљищта,[53]

Слика 4. Ппжарни канал изграђен усмераваоем земљищта у правцу гпреоа
Планпви защтите щума метпдпм минираоа треба да садрже и пснпвне прпрашуне
пптребних кплишина експлпзива за разлишита минираоа и тп:
а) минираое приликпм уклаоаоа већих стена и израде искппа и слишнп.
Ппсебна кплишина експлпзива за једнп кпнцентрисанп пуоеое израшунава се пп
пбрасцу:
G = Ks H3 - (0,4 + 0,6 N3), [kg]
где су:
G - пптребна кплишина експлпзива [kg]
Ks - кпефицијент птппрнпсти стена и терена
H - дубина на кпјпј се ппставља експлпзив
(0,4 + 0,6 N3), - кпрективни шлан за јака и слаба пуоеоа, и
N - кпефицијент јашине експлпзивнпг пуоеоа,[53]
Ф табели 9. приказане су вреднпсти кпефицијента Ks за земљу и камен.
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Табела 9. Вреднпсти кпефицијентаKs
Категприја тла
I
II III IV V VI VII
Вреднпст
кпефицијента Кс
1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5
Кпд експлпзивних пуоеоа нпрмалне јашине вреднпст кпефицијента експлпзивнпг
пуоеоа је 1, дпк је кпд слабих N<1.
б) Прпрашун експлпзива за вађеое кпреоа дрвећа (паоева)
Пптребна кплишина експлпзива за вађеое паоева из земље, израшунава се пп пбрасцу:
G = Dp q, [kg]
где је:
G – кплишина експлпзива у [kg]
Dp – прешник паоа у [cm], i
q – специфишна кплишина експлпзива у зависнпсти пд прешника стабла дрвета,
(gr/cm)
[
Вреднпст q зависи пд врсте дрвета и састава земље,щтп је приказанп у табели 10.
Tabela 10. Специфишна вреднпст кплишине експлпзива q у зависнпсти пд
врсте дрвећа и састава земље
Врста дрвета Глина Песак, земља
јела, смрека
бпр
Бреза
Буква,храст

12
13
14
20

15
20
20
25

в) прпрашун експлпзива приликпм рущеоа дрвећа
Пптребна кплишина експлпзива прпрашунава се у зависнпсти пд димензија дрвећа,
тврдпће и степена влажнпсти, кап и пд места ппстављаоа и врсте експлпзивнпг
пуоеоа.
Пптребна кплишина експлпзива за рущеое дрвета сппљним кпнцентрисаним пуоеоем
израшунава се пп пбрасцу:
G = As Kd, [g].
Potrebna količina eksploziva za unutrašnje koncentrisano punjenje izračunava se prema
obrascu:
G = As Kd / 10, [g]
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где су:
G – пптребна кплишина експлпзива, [g]
As – пппрешни пресек дрвета, [cm2], i
Kd – кпефицијент птппрнпсти дрвета кпи зависи пд прешника
дрвета,тврдпће и степена влажнпсти.
Вреднпст кпефицијента птппрнпсти дрвета Kd приказана је у табели 11.
Табела 11.Израшунаваое кпефицијента Kd
Карактеристике дрвета
Кд
сувп,мекп дрвп прешника 40 cm
1
сувп,тврдп дрвп прешника дп 40 cm
сувп, мекп дрвп прешника прекп 40 cm 2
сувп,мекп дрвп прешника дп 40 cm
сувп,тврдп дрвп прешника прекп 40 cm
3
сувп,тврдп дрвп прешника дп 40 cm
сувп,тврдп дрвп прешника прекп 40 cm 4
Каблпвскп минираое је врста примене експлпзивнпг пуоеоа када је пптребнп
израдити дубпке рпвпве. При пвпј врсти минираоа експлпзивна пуоеоа су смещтена у
пплиетиленска црева дужине најшещће 10 m, са прешникпм 50÷60 mm. Пваквим
ппступкпм минираоа ппстиже се већа брзина извпђеоа минираоа.
Ф табели 12. приказани су неки уппредни резултати применпм једнпг и другпг нашина
минираоа.

Начин
минираоа

Табела 12. Фппредни резултати метпда минираоа
Рпв-запречни
Уништаваое
Удаљаваое
Ваздушни
ппјас
или
лакп запаљивпг
притисак
преппкриваое
матерјала
запаљивпг
матерјала
Ширпк и дубпк Врлп јакп
Безнашајнп
Слаб

Минираое
бущптинама за
израду рпвпва
Каблпвскп
Пбразпваое
минираое
удплина

Слабије

Јакп

Врлп јак

Ппгпднпст пваквпг нашина спрешаваоа ппжара је и та да се сва пва средства мпгу
пребацивати авипнима и хеликпптерима, щтп дпдатнп убрзава нашин гащеоа.
Приликпм планираоа и израде плана за пвај нашин спрешаваоа и гащеоа ппжара
треба ппсветити ппсебну пажоу сигурнпсним мерама. Ппслпве минираоа мпгу
пбављати самп пунплетна лица са пплпженим струшним испитпм за пву врсту ппсла.
При извпђеоу радпва минираоа ппред ппщтих мера защтите кпје се предузимају,
пптребнп је прпрашунати и пдређена сигурнпсна растпјаоа у циљу защтите приликпм
експлпзије за:
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 дејствп ваздущнп - ударнпг таласа
 сеизмишкп дејствп, и
 дејствп пд разлетаоа пбрущених делпва материјала.
8.3 МЕТПД ГАШЕОА ШУМСКИХ ППЖАРА ИЗ ВАЗДУХА
Гащеое щумских ппжара авипнима даје дпбре резултате, а ппсебнп када је гащеое
авипнима кпмбинпванп и синхрпнизпванп са снагама кпје ушествују у гащеоу на
земљи. Гащеое щумских ппжара ппмпћу авипна најшещће се примеоује на
неприступашним или слабп приступашним теренима, када је интензитет ппжара јак, па
је неппхпднп брзп делпваое великпм кплишинпм впде, када су угрпжени пбјекти или
лица кпја ушествују у гащеоу или када су ппжарпм захваћени већи кпмплекси
квалитетних щума.
Впда се приликпм гащеоа из авипна налази у два резервпара и на ппжар се мпже
избацивати наизменишнп или истпвременп из пба резервпара.
При истпвременпм избациваоу впде из пба резервпара ппврщина захваћена ппжарпм
се кваси у елиптишкпм пблику димензија 85 x 20 метара, а при наизменишнпм
избациваоу впде димеензија накващене ппврщине је пкп 140 x 12 метара. Нашин
избациваоа впде зависи пд јашине и брзине щиреоа ппжара, временских услпва и
нашина делпваоа (Слика 5.).

Слика 5. Приказ накващене ппврщине при испвременпм или наизменишнпм
избациваоу впде из резервпара
Впда се мпже избацивати у хпризпнталнпм лету, ппнираоу или запкрету. Какав ће
нашин избациваоа впде бити зависи пд кпнфигурације терена, јашине ппжара,
метепрплпщких услпва и слишнп. Расппред кпнцентрације избашене впде на ппврщини
приказан је на слици 6.
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Слика 6. Расппред кпнцентрације избашене впде на ппврщини (ппглед бпшнп и пдпзгп)
Преднпст приближаваоа и избациваоа впде са ппнираоем је у тпме щтп је видљивпст
већа. Ф пвпм слушају већа је кпнцентрација избашене впде пп јединици ппврщине, дпк
је маневрисаое авипнпм једнпставније при хпризпнталнпм лету.
При гащеоу у брдским ппдрушјима впда се пп правилу избацује летеоем дуж падине,
али не из смера гребена, пднпснп врха.
Брзина и правац ветра знатнп утише на резултате избациваоа впде. Избациваое впде
уз леђни ветар прпдужује зпну кващеоа ппврщине, а при избациваоу впде уз шепни
ветар ппстиже се већа кпнцентрација пп јединици ппврщине, те се циљ ппгађа
прецизније. Избациваое впде при бпшнпм ветру примеоује се кпд гащеоа шепнпг
фрпнта ппжара, пднпснп кваси се ппврщина испред ппжара, а уједнп се избегава
летеое у диму.
Будући да уз ниску влажнпст и виспке температуре впда брзп испарава, оенп успещнп
делпваое је вепма краткп. Избациваое впде се врщи такп да се делује на деп
ппврщине кпја гпри и деп ппврщине кпја јпщ није захваћена ватрпм. Применпм
хемијских средстава за гащеое, авипни се мпгу кпристити и за индиректнп гащеое, тп
јест ствараое ппжарних препрека испред фрпнта ппжара.
Висина избациваоа впде зависи пд јашине ппжара, тпппграфских и метепрплпщких
услпва. На ппжар кпји се развија великим интензитетпм, гащеое и избациваое впде
врщи се са маое висине дпк се кпд слабијих ппжара впда избацује са веће висине,
пражоеоем једнпг па другпг резервпара, какп би се пбухватила већа ппврщина.
Пптребна кпнцентрација впде и велишина накващене ппврщине с пбзирпм на јашину
ппжара ппстиже се нашинпм пражоеоа резервпара, ппдещаваоем висине
избациваоа впде, брзинпм кретаоа авипна и адекватним кприщћеоем ветра.
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Кприщћеое авипна за гащеое щумских ппжара и тактика гащеоа зависи пд
карактеристика ппжара, брпја распплпживпг људства за гащеое на земљи, ппреме за
гащеое, брпја авипна кпји ушествују у гащеоу и времена између два избациваоа впде.
Све тп утише на тактику гащеоа ппмпћу авипна, кпја се мпже сврстати у некпликп
пблика делпваоа.
Ппжаре малих размера авипни гасе такп щтп директнп нападају ппжар, уз вищекратна
избациваоа впде изнад ватре, а пптпунп се гасе акп је размак између два избациваоа
впде такав да се не губи ушинак делпваоа впде у тпку гащеоа.
Ппжари већих размера се гасе такп щтп се на бпкпвима ппжара изаберу места на
кпјима се ппжар најспприје щири. На изабрана места првп се избацује впда, најшещће
пплпвина на правац ветра, а друга пплпвина испред ватре. Затим се впда ппд пщтрим
углпм, у пднпсу на на ппжар, избацује са циљем да се фрпнт ппжара щтп вище сузи, да
би се на крају директним делпваоем угасип. Уакав нашин делпваоа се примеоује акп
је ппжар већих размера уз услпв да је временски размак између два избациваоа впде
тплики да није изгубљен ушинак претхпднпг избациваоа и да се ватра није ппнпвп
ппјавила.
Табела 13. Ппдрушје делпваоа авипна и зпна ппкриваоа уз
ушесталпст напада на ппжар пд 10 минута
Брпј авипна
Радијус делпваоа
Зпна ппкриваоа

km

1

2

3

4

18

38

58
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km2 1018 4537 10570 19116

Фшесталпст напада на ппжар и ефикаснпст гащеоа ппвећавају се акп је маоа
удаљенпст између места ппжара и места узимаоа впде и акп у гащеоу ушествује вище
авипна.

8.4 ПРГАНИЗАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКПГ ДЕЛПВАОА АВИПНА И КППНЕНИХ СНАГА ПРИ
ГАШЕОУ ППЖАРА
Кприщћеое авипна за гащеое щумских ппжара без активнпг ушещћа ватрпгасаца са
земље, адекватнп је самп за гащеое у ппшетнпј фази. Уаквп гащеое у нащим услпвима
примеоује се врлп реткп, јер се авипни најшещће упптребљавају при гащеоу ппжара
великих размера. Уакве ппжаре, са дугпм линијпм фрпнта, авипни у зависнпсти пд
ситуације мпгу лпкализпвати, делимишнп лпкализпвати или успприти оихпвп щиреое,
али престанкпм дејства авипна у гащеоу ппстигнути ппшетни успех се губи. Збпг тпга
уппптребу авипна за гащеое щумских ппжара треба планирати у склппу прганизације
и међуспбне ппвезанпсти са акцијпм гащеоа на земљи и упптребе пдгпварајуће
метпде гащеоа, са циљем да се кпмбинацијпм упптребе авипна и снага на земљи,
ппжар лпкализјује щтп пре и на щтп маопј ппврщини.
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Уај циљ се мпже ппстићи укпликп се гащеое прганизује, такп да се на све щумске
ппжаре делује брзп и дпбрп планиранпм акцијпм. Авипни се кпристе за брзп ппшетнп
гащеое ппжара дп дпласка ватрпгасаца, пднпснп за ппшетнп делпваое на ппжар какп
би се успприлп и зауставилп оегпвп щиреое, или се авипни укљушују када је гащеое
са земље већ заппшетп.
И у једнпм и у другпм слушају заједнишким делпваоем авипна и снага на земљи ппжар
се лпкализује и гаси, щтп се пдвија пп плану, у кпме се назнашује и тактика напада
авипна при шему се настпји щтп вище искпристити преднпсти авипна.
Авипни се мпгу кпристити у свим пснпвним тактишким метпдама гащеоа ппжара
кппнених снага (ппкпљаваое, пбухваћаое са фрпнта, делпваое из ппзадине,
кприщћеоем прирпдних препрека или кпмбинпваоем вище метпда).
Пснпвни задатак кппнених снага за гащеое је да ппсле избациваоа впде из авипна на
ппжар, спреше даље щиреое ппжара, ппсебнп преузимају и гасе препстала жарищта.
Да би заједнишкп делпваое авипна и снага на земљи билп успещнп, рукпвпдилац
гащеоа ппжара мпра имати преглед над целпм ситуацијпм, усппстављену везу са
авипнима и снагама расппређеним на рубу ппжара, какп би се снаге на земљи
безбеднп уклпниле при делпваоу авипна, или брзп упућивале на гащеое пп
избациваоу впде из авипна.
Пспба кпја рукпвпди гащеоем ппжара, увид ситуације мпже врщити са земље, за
маое и средое ппжаре, међутим укпликп су ппжари великих размера оихпв преглед
делпваоа треба врщити из ваздуха са дпбрп разрађенпм и усаглащенпм
кпмбинацијпм са снагама на земљи.
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9. ППРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕОЕ ШУМСКИХ ППЖАРА
Избпр ппреме и средстава за гащеое щумских ппжара је прпблем кпји се мпра
рещавати у целини, заједнп са прпблематикпм спрешаваоа, гащеоа и ппкущаја да се
смаое ппследице насталих ппжара. Ппрема и средства за гащеое щумских ппжара
представљају саставни деп целпкупне прганизације гащеоа ппжара, и у управљаоу
ризикпм у защтити щума пд ппжара имају велики знашај.
Све врсте щумских ппжара не мпгу се гасити истпм ппремпм и средствима за гащеое.
Ефикаснпст зависи пд правилнпг и адекватнпг избпра ппреме и средстава за гащеое.
На избпр ппреме пре свега утишу: врста ппжара, врсте вегетације, стаое гпривпг
материјала, прпграфске карактеристике, временске прилике, стаое путева
(приступашнпст, прпхпднпст), нашин смещтаја ппреме (централни смещтај, мпгућнпст
дисперзије), распплпживп људствп (прпфесипнални ватрпгасци, дпбрпвпљни
ватрпгасци, мпбилисанп грађанствп, јединице цивилне защтите и слишнп).
Интезитет и брзина щиреоа ппжара такпђе битнп утише на избпр ппреме.
9.1 КЛАСИФИКАЦИЈА И ППДЕЛА ППРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ГАШЕОЕ ШУМСКИХ
ППЖАРА
Ппрема за гащеое щумских ппжара мпже се ппделити на:
1) Ппрему за гащеое хлађеоем
2) Ппрему за гащеое угущиваоем
3) Ппрему за уклаоаое гпривпг материјала
Уашну линију разгранишеоа при пвпј ппдели ппреме за гащеое није мпгуће ташнп
пдредити јер већина ппреме мпже делпвати на вище нашина (ппрема за гащеое впдпм
мпже да делује пхлађујуће и угущујуће и слишнп).
На слици 6. Шематски je приказaна ппрема за гащеое щумских ппжара
9.1.1 Ручна ппрема за гашеое ппжара и оен утицај на ефикаснпст гашеоа
Шумски ппжари, према свпм настанку, нашину развпја, интезитету, брзини щиреоа и
пблицима су разлишити и затп се при оихпвпм гащеоу и лпкализацији примеоује
разлишита ппрема за гащеое. Све пве врсте ппжара не мпгу се гасити истпм ппремпм
и затп ефикаснпст у мнпгпме зависи пд правилнпг избпра ппреме и средстава за
гащеое, кап и правилним планираоем и упптребпм средстава и ппреме.
Рушна ппрема за гащеое щумских ппжара најшещће се примеоује на теже
приступашним теренима где је пгранишенп дејствп механизпване ппреме, а у
слушајевима када се распплаже дпвпљним брпјем људи за гащеое.
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Слика 6. Класификација ппреме за гащеое щумских ппжара

Кпристи се следећа ппрема:
 секира са једнпм или две пщтрице, масе 1,5 - 3 kg (служи за сешу дрвећа и
граоа при изради прпсека),
 „щумска" секира, специјалнп кпнструисана за пптребе щумарства, један крај
се кпристи кап пбишна секира, а други кап шекић (пбједиоује у себи вище
алата),
 кпсири разних пблика, с једнпм или две пщтрице (служи за сешу маоих
стабала а претежнп грмља),
 крамп, једнпставан или у кпмбинацији са мптикпм, масе дп 2 kg (кпристи се
за уклаоаое кпреоа и хумуса),
 прптивппжарне грабуље су алат специјалнп кпнтруисан за ту сврху. Уп је алат
кпји уместп „класишних" зубаца има зупце у пблику трапеза, шији су кракпви
врлп пщтри. Пве грабуље вепма су ппдесне у гущеоу ппжара, пднпснп при
ппстављаоу прптивппжарних препрека, јер псим щтп уклаоају лищће,
иглице и други гприви материјал, секу и танка стабла дп 0,5 cm.
 мптпрна тестера, кпристи се за пбараое стабала приликпм израде
прптивппжарних пруга и прпсека,
 лппате разних пблика, кпје служе за пдбациваое гпривпг материјала кап и за
набациваое земље и песка на пламен,
 метларице, специјалнп кпнструисане грабуље кпје служе за удараое пп
материјалу кпји гпри, пднпснп врще угущиваое, недпзвпљавајући присуствп
кисепника гпривпј материји,
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 млатилице, састпји се пд гумиранпг или азбеснпг платна, кпристе се при
гащеоу щумских ппжара нискпг растиоа на каменитпм терену,
 напртоаше и бренташе, најппгпдније за гащеое ппжара впдпм акп впда није
удаљена вище пд 300 m пд места ппжара.
Интервенције гащеоа ппжара прате и птежавајуће пкплнпсти, кап недпвпљан брпј
људи за гащеое, велики нагиб терена, непдгпварајући састав терена, јак ветар и
слишнп. Ф таквим слушајевима пд избпра пдгпварајуће ппреме зависиће ефикаснпст
гащеоа и сузбијаоа насталпг ппжара. Разлишите врсте ппжара (приземни, ппдземни,
ниски, виспки), не мпгу се гасити једнпм истпм ппремпм за гащеое.
Ф табели 14. приказане су неке карактеристике упптребе рушне ппреме за гащеое
щумских ппжара у зависнпсти пд типа вегетације, врсте ппжара, нашина гащеоа и
птежавајућих пкплнпсти (временских прилика, састава терена), и пцена ефикаснпсти у
пднпсу на пдређене услпве.
За ппдземне ппжаре кпристи се ппрема за искппаваое јер се гпреое дпгађа исппд
замље. Птежавајуће пкплнпсти приликпм гащеоа пве врсте ппжара је да се ппжар
мпже ппјавити на већпј дубини и захватити већу ппврщину, за щта је пптребан већи
брпј људи и већа кплишина ппреме и средствава за гащеое. Најбпљи резултати се
ппстижу такп щтп се пкп ппврщине кпја гпри искппа канал щирине 1 m и дубине
најмаое 30 cm исппд материјала кпји гпри.
На ппврщинама ппкривеним сувпм травпм и жбуоем, најбпљи резултати се ппстижу
угущиваоем или засипаоем пламена земљпм, шиме се не дпзвпљава јаше присуствп
кисепника. Кпристе метларице, млатилице, гране са лищћем, лппате, а затим се гприви
материјал хлади впдпм, шиме се прпцес гпреоа прекида.
Најбпљи резултати се ппстижу акп се фпрмирају групе пд пп два лица кпји пбрађују пп
10 m дужних прпстпра, такп щтп један кпристи млатилицу делујући на ппжар угущујће,
а затим други кпристи напртоашу, кпјпм пхлађује гприви материјал и прекида прпцес
гпреоа.
На слици 7. Приказана је рушна ппрема за гащеое щумских ппжара.
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Slika 102. Ručna oprema za gašenje šumskih

9

10

Слика 7. Рушна ппрема за гащеое щумских ппжара
1- зелена грана, 2-млатилица, 3-рушна тестера, 4-мптпрна тестера, 5-секира, 6лппата,мптика, грабуља, 7-справа за уклаоаое гпривпг.материјала, 8-гасне лампе за
изазиваое прптив ппжара, 9- канте за впду, 10- леђне прскалице.
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Табела 14. Карактеристике кпје пдређују избпр рушне ппреме за гащеое щумских ппжара
Врста
ппжара
ппдземни

Вегетација

Начин гашеоа

Ппрема за
гашеое
крамп, лппата,
ащпв

2.

ПТЕЖАВАЈУЋЕ
ПКПЛНПСТИ

тресет, сувп
лищће

прпкппаваоем
прпсека

приземни

сува трава и
жбуое

угущиваое, хлађеое

млатилица,
лппата,
напртоаша

приземни

прпстирка у
листппаднпј
щуми

угущиваое, хлађеое,
уклаоаое гпривпг
материјала

за веће ппврщине брпј
људи

тихп без
ветра

приземни

сува трава,
жбуое

брзп щиреое збпг јакпг
ветра

јак ветар

приземни

сува трава,
жбуое
прпстирка у
листппаднпј
щуми
паоеви, сувп
граое,
прпстирка у
листппаднпј
щуми
прпстирка у
шетинарскпј
щуми

уклаоаое гпривпг
материјала, хлађеое,
ппстављаое
препрека
хлађеое, затрпаваое
земљпм

млатилица,
лппата,
напртоаша,
грабуља
грабуља, лппата,
ащпв,
напртоаша
напртоаша,
лппата, ащпв

састав терена

тихп без
ветра

уклаоаое гпривпг
материјала,
засипаое земљпм
хлађеое,

ащпв, лппата,
грабуља,
напртоаша

акп је већи нагиб
кптрљаое паоева

тихп без
ветра

хлађеое, уклаоаое
гпривпг материјала

напртоаша,
грабуља, лппата

брзп и шестп се щири у
тихп без
виспки ппжар, кплишина ветра
смпле

приземни

приземни

пптребан већи брпј
људи, зампр, за веће
ппврщине скпрп
немпгуће
за веће ппврщине брпј
људи, снадбеваое
впдпм

Временске
прилике

Терен

Ефикаснпст
задпвпљава за маое
ппврщине и маое
дубине

тихп без
ветра

раван или
маои
нагиб,
земља
раван или
маои
нагиб,
земља
раван или
маои
нагиб,
земља
раван или
маои
нагиб,
камеоар

дпбра

раван или
ппд
нагибпм

дпбра, акп је већи
нагиб пптребнп
дуже дежурствп

раван

зависи пд јашине
ветра

дпбра

зависи пд брпја
људи

дпбра за маое
ппврщине
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виспки

листппадна
щума

виспки

шетинарска
щума

ствараое прпсека и
јаруга, хлађеое и
уклаоаое гпривпг
материјала
уклаоаое гпривпг
материјала, ствараое
защтитних ппјасева,
хлађеое

грабуља, лппата,
тестера, ащпв,
напртоаша и
прскалица
тестера,
грабуља, ащпв,
лппата,
напртоаша

брзп се щири акп има
ветра, акп је већа
ппврщина пптребан
већи брпј људи
брзп щиреое акп је јак
ветар

са или без
ветра

раван или
ппд
нагибпм

дпбра акп се
правпвременп
реагује

са или без
ветра

раван или
ппд
нагибпм

зависи пд вище
фактпра ( брзина
ветра, брпј људи,
старпсти щуме )
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Ф услпвима дебљих слпјева прпстирке (сувп лищће, тресет и слишнп), расппред
делпваоа је другашији. Кпристи се ппрема за уклаоаое гпривпг материјала. Првп иде
лице са напртоашпм или бренташпм кпји хлади гприви материјал, а затим лице кпје га
уклаоа. Пвај нашин мпже се примеоивати самп за маои интезитет и брзину щиреоа
ппжара, дпста је ефикасан, мада је за веће ппврщине захваћене ппжарпм пптребан
већи брпј људи за гащеое.
Кпд гащеоа ниских ппжара у шетинарским щумама (где гпри прпстирка), систем
пдабира ппреме је исти, али кпд пве врсте ппжара реткп се кпристи ппрема кпја делује
угущујуће, збпг дебљине гпривпг материјала.
Кпд ппжара виспкпг растиоа нашин гащеоа је специфишан, а самим тим и избпр
ппреме. Пдлушујући знашај при избпру ппреме има брзина оегпвпг щиреоа. Најлакще
се мпгу гасити ппжари виспкпг растиоа шија је брзина дп 1 km/h. Знатнп теже се гасе
ппжари шија је брзина 4 - 6 km/h, дпк се ппжари шија је брзина дп 25 km/h се врлп
тещкп гасе.

Графикon 1. Криве ефикаснпсти при гащеоу приземнпг щумскпг ппжара избпрпм
пдгпварајуће (I) и маое пдгпварајуће ппреме (II)
Уерена битнп утише на прпцес гащеоа ппжара, а самим тим и на избпр ппреме. Акп је
терен каменит, не мпже се кпристити ппрема кпја делује угущујуће јер пријаоаое
ппреме пп терену није пптпунп, па се у пвим слушајевима кпристи ппрема кпја има
пхлађујући ефекат применпм впде, и ппрема за уклаоаое гпривпг материјала. Кпд
изразитп нагнутих терена, где има дпста крупнпг гпривпг материјала на земљи,
неппхпдна је рушна ппрема за гащеое впдпм.
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Ф графику 1. приказaна је ефикаснпсти гащеоа приземнпг щумскпг ппжара хпмпгенпг
материјала избпрпм пдгпварајуће и маое пдгпварајуће ппреме за гащеое при
умеренпм ветру.
Крива I на графику приказује адекватан избпр ппреме, щтп се пгледа у маое
пптребнпм времену за гащеое ппжара (време t1). Крива II приказује неадекватан избпр
ппреме, шиме се време пптребнп за гащеое ппвећава време т2). Разлика времена (t2 t1) је прпдужетак времена приликпм гащеоа исте ппврщине захваћене ппжарпм ппд
истим услпвима. Збпг тпга је избпр пдгпварајуће рушне ппреме и средстава за гащеое
врлп важна и мпра бити заступљена у планпвима защтите щума пд ппжара у циљу
ппвећаоа ефикаснпсти при гащеоу.
Ф табели 15. приказани су ппслпви кпји се врще рушнпм ппремпм за гащеое щумских
ппжара и оен ушинак у прпцесу гащеоа приземних щумских ппжара.
Табела 15. Ефикаснпст гащеоа приземних ппжара рушнпм ппремпм
дужина
брпј
време
врста ппсла
средствп и ппрема
(м)
људи
(мин)
угущиваое ивица
приземнпг ппжара
засипаое ивица
ппжара земљпм
прпкппаваое
запрешних ппјасева и
канала
примена прптивппжара
гущеое ппжара
впдпм

метларица, млатилица,
грана са лищћем

3-4

1000

40-50

лппата, мптика

1

60 - 80

60

крамп, лппата

1

50

60

1

3

60

6

100

40

лампа за паљеое и
ствараое прптивппжара
напртоаша, бренташа

Пракса ппказује да накпн два дп три сата рада на гащеоу щумских ппжара
кприщћеоем рушне ппреме, ефикаснпст и кпд дпбрп увежбаних људи знатнп ппада
збпг ппјаве зампра. Ф графикonu 2. приказан је утицај зампра на ефикаснпст гащеоа
применпм рушне ппреме за гащеое.
Ефикаснпст ппсле 1,5 - 2 шаса рада знатнп ппада, па је затп ппжељнп, где је тп мпгуће, у
гащеоу щумских ппжара примеоивати механизпвану ппрему за гащеое.
9.1.2 Механизпвана ппрема за гашеое шумских ппжара и оен утицај на
ефикаснпст гашеоа
Фпптреба механизпване ппреме за гащеое щумских ппжара плакщава и убрзава акције
гащеоа и спрешава щиреоа щумских ппжара.
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Фпптребу механизпване ппреме за гащеое щумских ппжара мпгу да птежају теренски
услпви, кап щтп су: неприступашни и ппд великим нагибпм терени, меки и
непдгпварајући путеви, неуређенпст и непрпхпднпст щума, мпшварни терени,
екпнпмски разлпзи и слишнп.
Ef i kasnost

100%

20

40

60

80

100

120

140

160
vr eme (mi n.)

График 2. Фтицај зампра на ефикаснпст гащеоа щумских ппжара рушнпм ппремпм

Најважнији радпви кпји се мпгу пбављати механизпванпм ппремпм приликпм гащеоа
ппжара су:
 гащеое ппжара впдпм,
 уклаоаое гпривпг материјала испред ппжара, нарпшитп при фпрмираоу
прптивппжарних пруга,
 кппаое јаркпва, преправаое и затрпаваое гпривпг материјала и слишнп.
За гащеое и спрешаваое щиреоа щумских ппжара, ппред специјалних ватрпгасних
впзила и мащина, упптребљавају се и мащине за изградоу путева, експлатацију щума,
мащине и пруђа за ппљппривредне и друге слишне радпве.
Механизпвану ппрему за гащеое щумских ппжара шине:






трактпр тпшкащ, са пбишним или двпструким плугпм и разгрташем за рад на
равним теренима,
трактпр гусенишар са плугпм,
грејдер (грађевинска мащина) на равним теренима, ппгпдан за изградоу и
шищћеое прптивппжарних пруга,
кппаши и утпвариваши за уклаоаое гпривпг материјала са ппврщине,
пренпщеое тежих кпмада гпривпг материјала (стабала, грана и слишнп).
булдпзери за уклаоаое стабала, гураое гпривпг материјала испред
ппжара, ппстављаое прптивппжарних пруга при гащеоу ппжара виспкпг
растиоа и слишнп,
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впзила за гащеое впдпм (аутпцистерне, кпмбинпвана впзила, цистерне са
прскалицама и слишнп),
впзила за превпз људства и ппреме,
впзила за превпз тещке механизације дп места интервенције.

Ф табели 16. приказан је ушинак механизпване ппреме приликпм гащеоа и спрешаваоа
щиреоа щумских ппжара.
Табела 16. Фшинак механизпване ппреме приликпм спрешаваоа щиреоа и
гащеоа щумских ппжара
брзина
щирина
назив механизпване
ппврщина
(km/h)
ппјаса,
ппреме
(ha/h)
(m)
грејдер прикплица:
d-20-A,d-20B, d-165-A...
1,0
4,5
d-241....
0,7
4,5
aутпгрејдери:
d-144
1,0-1,25
4,5
d-196
0,7-0,9
4,5
булдпзери:
d-216
0,4-0,7
6,0
d-157
0,6-2,0
6,0
d-159
0,6-1,2
6,0
трактпрски плугпви:
p-5-35, 5k-35...
k-412-d...

0,81
0,6

Брзина
трактпра
4,8 km/h

Ппстављаое запрешнпг ппјаса ппмпћу ппљппривредних мащина представља
најсигурнији и најефикаснији нашин задржаваоа щиреоа ппжара пп ивици. Међутим,
примена пвих мащина је пгранишена оихпвпм сппрпщћу кретаоа, великпм тежинпм,
слабпм прпхпднпщћу и малпм сппспбнпщћу маневрисаоа. Збпг сппрпг кретаоа,
механизпвана ппрема стиже са закащоеоем на ппдрушје рада. Затп је ради бржег
трансппрта пвих мащина, пптребнп пбезбедити и впзила за оихпвп брзп дппремаое
дп места интервенције (вушни впз, нпсаши впзила и слишнп).
Избпр впзила за гащеое щумских ппжара не мпже се увек ппдредити некпј
стандардизацији, пре свега збпг тпга јер је прпблематика гащеоа щумских ппжара
тпликп разнпврсна да се не мпгу у свакпм слушају ппвући заједнишке црте.
Избпр, израда и ппремаое ватрпгасних впзила зависи пд теренскп-тпппграфских
прилика, врсте претежне вегетације, пд нашина и метпде гащеоа и екпнпмских
фактпра.
Уеренскп - тпппграфске прилике намећу примену разлишитих врста впзила. За
мпшварне, мекане, неравне, камените, брдпвите, и слабп прпхпдне путеве ппгпднија
су впзила са гусеницама.
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За тврде, равне, дпбрп прпхпдне терене и са дпбрим путевима ппгпднија су впзила са
тпшкпвима.
Врста вегетације такпђе намеће примену разлишитих врста впзила па се за травнате
терене и макију кпристе лакща и бржа впзила, а за щуме и густу макију тежа и спприја
впзила.
Уактика гащеоа пдрђује избпр впзила, пре свега у зависнпсти пд примене директне
или индиректне метпде гащеоа. Ф првпм слушају пптребнп је вище људи за гащеое и
ппреме, па впзила мпрају бити прилагпђена тим пптребама. Ф другпм слушају
примеоиваће се вище тещка механизација и впзила за индиректнп гащеое.
На слици 8. приказане су неке зависнпсти приликпм избпра впзила за гащеое щумских
ппжара.

Слика 8. Шема избпра впзила за гащеое щумских ппжара
Пре избпра, набавке и ппремаоа впзила, пптребнп је
темељнп
испитиваое
теренских прилика. Неппхпднп је дп детаља разрадити тактику гащеоа щумских
ппжара и све тп унети у планпве за сузбијаое и гащеое щумских ппжара.
Ф табели 17. приказана је ущтеда времена кприщћеоем механизпване ппреме у
пднпсу на рушну ппрему за гащеое щумских ппжара.
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Табела 17. Фщтеда времена кприщћеоем механизпване ппреме за гащеое щумских
ппжара
1 шпвек
мащина
ВИДПВИ РАДПВА
(минута)
(минута)
1. Ппстављаое запрешнпг ппјаса щирине 0,5 (m) ппмпћу
80 - 100
15 - 20
прирушних средстава п мащина
2. Ппстављаое запрешнпг ппјаса ппмпћу трактпрскпг
10 - 15
2-3
плуга пд стране петприце људи
3. Ппстављаое запрешнпг ппјаса ппмпћу експлпзива на
100 - 120
пдстпјаоу пд 1 м између птвпра
4. Ппставоае запрешнпг ппјаса кприщћеоем хемикалија,
15 - 18
3-6
щирине 1 m и утрпщка 0,5 l/m2
5. Гащеое ивице ппжара ппмпћу два млаза впде са
40
15
пбрадпм ппјаса щирине 10 m пд стране щестприце људи
Из табеле 17. види се да је време гащеоа щумских ппжара кприщћеоем
механизпване ппреме релативнп маое. Пву ппрему треба увек кпристити при гащеоу
щумских ппжара када тп теренски услпви дпзвпљавају.
9.1.3. Ппрема за гашеое шумских ппжара впдпм и оен утицај на ефикаснпст
гашеоа.
Гащеое щумских ппжара впдпм, тамп где тп услпви дпзвпљавају, даје врлп ефикасне
резултате. Впда, кап средствп за гащеое у пдређеним услпвима мпже се кпристити и
за уклаоаое гпривпг материјала испред ппжара јаким кпнтинуираним млазевима ппд
притискпм.
Врлп шестп стварни расхпд впде пбишнп не пдгпвара прпрашуну. При дпдаваоу
недпвпљне кплишине впде дплази дп оенпг бржег испараваоа и дп смаоеоа
интезитета гпреоа, али не и дп пптпунпг прекида прпцеса гпреоа. С друге стране,
вищак впде представља непптребнп расипаое, а нарпшитп у щумским пределима где
је нема увек у дпвпљнпј кплишини. Уакпђе, није увек мпгуће да се впда расппреди пп
запаљивпј материји, такп да пна пптпунп и истпвременп испари, такп да на неким
местима впде има сувище, а на неким премалп, мада извесна кплишина впде испари
јпщ у тпку прелета крпз пламен. Затп расппред впде за гащеое щумских ппжара шестп
премащује прпрашунске вреднпсти и меоа се у щирпким границама у зависнпсти пд
нашина оенпг кприщћеоа.
Најшещћа ппрема кпја се кпристи за гащеое щумских ппжара впдпм су: аутпцистерне,
прикплице за превпз впде, пумпе за впду, бацаши впде, ватрпгасна црева, млазнице за
впду, сппјнице, ппвеске, држаши црева, разделнице и слишнп.
Впзила, кпја служе за превпз впде и аутпцистерне, мпрају бити прилагпђена за
примену у щумским услпвима. Впзила мпрају бити прилагпђена за кретаое у
неппвпљним услпвима кап щтп су лпщи путеви, закршенпст путева и прилаза, меки и
неравни терени и слишнп. Настпји се да се карпсерија впзила не меоа, а да се за
впжоу у щуми мпнтирају защтитни пквири за карпсерију, ппјашају пдбпјници и ставе
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ппсебне мреже за защтиту рефлектпра и псталих застакљених делпва. Цистерне за
впду кпје се кпристе приликпм гащеоа мпгу бити пд пластике или метала са
защтитнпм пблпгпм, кпје се мпгу пп пптреби скидати, а капацитет им је у већини
слушајева на граници нпсивпсти впзила.
За дппрему впде дп места ппжара, щтп је у щумским услпвима врлп важнп, мпгу се
кпристити и прикплице за превпз впде. Пне мпгу бити кап једнппспвинске или
двппспвинске капацитета 3000 и 5000 литара впде.
За гащеое щумских ппжара кпристе се и кпмбинпвана впзила кпја се у ватрпгаснпј
пракси највище упптребљавају. Пва впзила ппред већег резервпара за превпз впде,
садрже и резервпар за екстрат кпји служи за дпбијаое пене, кпји се такпђе у пблику
тещке пене мпже кпристити за гащеое щумских ппжара.
Приликпм избпра ппреме за гащеое щумских ппжара, ппсебну пажоу треба ппсветити
избпру пумпи за впду. Избпр пумпе за гащеое щумских ппжара впдпм мпра се
планирати на пснпву: врсте гпривпг материјала, кплишине распплпживе впде,
стратегије и тактике гащеоа, теренских прилика и слишнп. Псим тпга, пптребнп је
размптрити и планирати пптребе у ппгледу карактеристика и изведених детаља пумпи,
кап щтп су капацитет и притисак, систем функципнисаоа, врста ппгпна, нашин уградое,
релативна тежина и слишнп.
Пумпе и агрегати мпгу бити стабилни, уграђени у ватрпгасна впзила са пренпснпм
енергијпм ппгпнскпг мптпра впзила, пренпсни са властитим ппгпнским мптпрпм и
пренпсни са властитим ппгпнским мптпрпм стабилнп уграђеним на некп впзилп или
прикплицу.
Према намени пумпе мпгу бити пумпе за директнп гащеое ппжара, за пуоеое
цистерни и резервпара, препумпаваое впде и релејнп снабдеваое впде.

9.1.4. Пдређиваое пптребне кпличине впде за гашеое шумских ппжара
Приближнп израшунаваое пптребне кплишине впде и ппреме за гащеое ппжара у
трестнпм слпју и приземнпј вегетацији је извпдљивп. Насупрпт ппдземним и
приземним ппжарима, за виспке (пврщне) ппжаре не ппстпје прпрашуни кпји би ташнп
указали на пптребе впде за оихпву лпкализацију и гащеое. Пвп је услпвљенп тиме
щтп су виспки ппжари непредвидиви, врстпм щумске вегетације, висинпм и густинпм
щуме, климатским услпвима и другп.
У табели 18. приказана је количине топлоте која се ствара на 1 m ивице пожара и
количине воде у l/sek која је потребна за њено апсорбовање. Кплишина пптребне впде
за гащеое приземних щумских ппжара зависи пд брзине ветра, врсте ппдлпге и
вегетације и влажнпсти гпривпг матерјала. Са већпм брзинпм ветра, интензитет
ппжара је јаши, издваја се већа кплишина тпплпте у времену и за гащеое таквпг
ппжара је пптребна већа кплишина впде. Када је влажнпст гпривпг матерјала већа и
садржи у себи вище впде, пптребнп је и маое впде за гащеое.
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Табела 18. Кплишина тпплпте кпја се ствара на 1 m ивице ппжара и кплишина впде у
l/sek кпја је пптребна за оенп апспрбпваое
Влажнпст запаљивпг матерјала
Брзина
дп 30%
пд 30-50%
виша пд 50%
ветра
Издваја Пптребнп Издваја Пптребнп Издваја Пптребнп
(m/sek)
се
впде
се
впде
се
впде
тпплпта
тпплпта
тпплпта
Бпрпва шума са ппдлпгпм пд лишаја
0,5
43
0,07
33
0,05
17
0,03
1,5
142
0,23
88
0,14
38
0,06
2,5
267
0,43
143
0,23
72
0,12
3,5
392
0,63
202
0,32
110
0,18
Бпрпва шума са зеленим приземним растиоем
0,5
22
0,04
5
0,01
1,5
50
0,08
10
0,02
Бпрпва шума са виспким растиоем
0,5
42
0,07
1,5
183
0,29
2,5
350
0,56
3,5
527
0,85
-

9.1.5 Хемијска средства за гашеое шумских ппжара
Впда је најппгпдније средствп за гащеое щумских ппжара.
Да би се впди приликпм гащеоа щумских ппжара ппбпљщап ефекат гащеоа, пптребнп
је дпдати разна хемијска средства кпја ппбпљщавају пспбине впде при гащеоу.
Данас се за гащеое ппжара кпристе две врсте хемијских средстава и тп: супресанти и
ретардати.
Ф групу супресената (пвлаживаша) спадају средства кпја када се дпдају впди
ппбпљщавају нека оена физишка свпјства, смаоују ппврщинску напетпст капљица
впде, щтп је шини прпдпрнијпм, такпзвана „прпдпрна впда".
Ф табели 19. приказана су времена прпдираоа средстава за кващеое (Лпјдпв
пвлаживаш) разлишитих кпнцентрација у тресет.
Другу групу супресената шине хемијска средства кпја дпдата впди ппвећавају свпјствп
хлађеоа (1,1 - 2) пута. Ф тргпвинскпј мрежи пва хемијска средства мпгу се наћи кап
раствпри спли натријум хлпрата NaCl, калцијум хлпрата или ппд тргпвашким називпм:
тенпгум (0,35 %), петрплејни кпнтакт (1%), пмекщиваши DP-7 (0,4%), сулфанпл NP-1
(0,5%), силвани 4S. Ф зависнпсти пд кплишине, температуре и влаге, делпваое пвих
средстава мпже да траје пд 30 минута дп некпликп сати.
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Дејствп хемијских средстава кпја се дпдају впди при гащеоу заснивају се на бпљем
хлађеоу гпривпг материјала, спрешавају присуства кисепника и на успправаоу
хемијсих прпцеса при гащеоу (инхибицији). Ппјашани ефекат впде са дпдаткпм
хемијских средстава пгледа се у тпме щтп је испараваое впде нещтп спприје и захтева
ппвећану пптрпщоу тпплпте при гащеоу. Ф неким слушајевима ппсле испараваоа
впде из раствпра, на ппврщини гприве материје пстаје шврсти пстатак хемијских
средстава, кпји се не тппи и дпдатнп апспрбује тпплпту и недпзвпљава присуствп
кисепника гпривпј материји.
Табела 19. Време прпдираоа средства за гащеое (Лпјдпв пвлаживаш) у тресет
Време прпдираоа средства за гащеое у (мин) при
кпнцентрацији у (%)
Дубина
прпдираоа
1%
5%
10 %
20 %
(cm)
5
0,1
0,2
0,3
0,7
19
0,1
2
3
8,4
15
1,1
6
9
17
20
3,1
9,2
15
60,1
25
4,8
15,5
37,4
12,4
30
15,7
35,5
61,9
Не прпдире
35
27,5
51
105,4
Не прпдире
40
49
87
149,3
Не прпдире
45
61
98
Не прпдире Не прпдире
50
79
140
Не прпдире Не прпдире

Ф табели 20. приказaна је ефикаснпсти впде са дпдаткпм сулфата.
Табела 20. Ефикаснпст впде са дпдаткпм сулфата,[52]
Средствп за гашеое
0,2 % раствпр
Карактеристике
впда
сулфата
Време гащеоа (s)
206
90
Ппщти утрпщак (1)
16
3,6
Пстатак впде на дну кпмпре (1)
1,9
0
-2 -1
Специфишни утрпщак (1m s )
25
5,6
-2 -1
Интезитет пумпаоа (1m s )
0,12
0,06
Из табеле се види, да дпдаткпм хемијских средстава впди у мнпгпме се смаоује време
гащеоа, специфишан утрпщак впде, ппвећава се искприщћенпст впде, а самим тим се
у мнпгпме ппвећава и ефикаснпст приликпм гащеоа.
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9.1.6 Ппмпћна ппрема за гашеое шумских ппжара
Ппмпћна ппрема кпја се кпристи приликпм гащеоа щумских ппжара има велики
знашај какп у защтити људи приликпм гащеоа, такп и у ппступцима кпји плакщавају
рад на сузбијаоу ппжара. Ппд ппмпћнпм ппремпм ппдразумева се:






Лишна защтитна ппрема,
Ппрема за псветљеое,
Ппрема за сигнализацију,
Ппрема за везу,
Ппрема за пружаое прве ппмпћи.

Лична заштитна средства служе за защтиту људи приликпм гащеоа ппжара пд дима,
тпплпте, испараваоа и слишнп. Уп је пбавезна ппрема кпју сваки шлан екипе кпја гаси
ппжар мпра да ппседује.
Ф лишну защтитну ппрему убраја се:










Защтитни щлем, служи за защтиту главе пд механишких удара и тпплпте.
Најпрактишнији су щлемпви пд пластике са ппсебним дпдацима за защтиту
пшију и врата. На оима мпгу да се нпсе и рударске електришне светиљке.
Маске са филтерпм прптив дима служе за защтиту дисајних пргана, приликпм
гащеое щумских ппжара.
Изплаципни апарати са кисепникпм или ваздухпм ппд притискпм, служе за
защтиту дисајних пргана. (ппгпдни су за спащаваое лица из задимљене и
затрпване атмпсвере).
Защтитне рукавице, кпжне или гумене служе за защтиту руку пд тпплпте или
приликпм упптребе хемијских средстава за гащеое.
Пдећа за защтиту пд тпплпте за прилаз или прплаз крпз пламен.(ппсебнп се
кпристе приликпм спащаваоа угрпжених лица приликпм гащеоа).
Защтитне шизме са пјашаоима. (служе за защтиту нпгу пд тпплпте и механишких
пщтећеоа).
Рефлексне траке (флпурпцентне) - кпристе се за пбележаваое и прпналажеое
пнесвещћених лица пп нпћи.
Чутурица за впду запремине пд 1l са таблетама спли кпје смаоују знпјеоа.
Ф стандардну ппрему треба сврстати и пплудугу кищну кабаницу.

Ппрема за псветљеое је важна приликпм гащеоа ппжара нпћу. Ф ппрему за
псветљеое убраја се:
 Рушна батеријска лампа, кпју сваки ппјединац приликпм гащеоа щумских
ппжара мпра да ппседује.
 Рушни батеријски рефлектпри са акумулатприма кпји трају пкп 8 сати.
 Рударске електришне лампе пришврщћују се за щлем и најппгпдније су за рад
приликпм гащеоа ппжара. Велики пренпсни рефлектпри шији су извпри
енергије пренпсни агрегати (електришни или дизел).
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 Ппрема за пуоеое акумулатпра.
 Витла са прпдужним електришним каблпвима.
Ппрема за сигнализацију служи за пдређиваое пплпжаја приликпм гащеоа, за
кпмуникацију између ушесника у гащеоу, уппзпреоа и слишнп. Пву ппрему шини:





чепне батеријске лампе,
разне врсте пищтаљки,
ракете и ракетни пищтпљи,
рушни батеријски мегафпн.

Ппрема за везу пптребна је за пдржаваое сппљне везе са пперативним щтабпм
гащеоа, са рукпвпдипцима гащеоа и
устанпвама кпје ушествују у гащеоу
(Министарствп унутращоих ппслпва, щумска управа, впјска и слишнп.). Кпристи се за
међуспбну кпмуникацију између самих ушесника у гащеоу, кап и за издаваое кпманди
и рукпвпђеое акцијпм гащеоа, и алармираоем у слушају ппаснпсти.
Пву врсту ппреме шине:
 рушне радип станице и радип станице у впзилима.
 кплске радип станице.
Ппрема за прву ппмпћ, псим класишнпг прибпра за пружаое прве ппмпћи треба да
садржи материјал за пружаое ппмпћи приликпм ппвреда типишних при гащеоу
щумских ппжара кап щтп су кпнтузије, прелпми кпстију, ппекптине, уједи змија,
раоаваое експпзивпм и муницијпм, тпплптних удара, трпваое димним гаспвима и
сллишнп.
Приликпм саставоаоа кпмплета за прву ппмпћ треба рашунати на кплишине пптребне
за јединицу пд 25 дп 30 људи.

9.1.7 Гашеое шумских ппжара применпм ракетнпг прптивппжарнпг система и
прптивппжарних ручних и пренпсних касета
За гащеое щумских ппжара, ппгптпвп на тещкп приступашним теренима, у нпвије
време разрађује се прптивппжарни ракетни систем, применпм прптивппжарних ракета
кпје се лансирају са вищецевних лансера, на ппдрушје захваћенп ватрпм.
Псим прптивппжарнпг ракетнпг система, у нпвије време тестирају се рушне и пренпсне
касете, кпје ће се примеоивати за гащеое щумских ппжара. Прптивппжарне рушне и
пренпсне касете намеоене су за брзп усппстављаое пдбрамбених линија при
спрешаваоу щиреоа и гащеоа щумских ппжара.
Примена прптивппжарних ракета, кап и прптивппжарних рушних и пренпсних касета,
даје велике мпгућнпсти при гащеоу щумских ппжара кпја се пгледа у следећем:
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Ефикаснп гащеое щумских ппжара на неприступашним теренима
лансираоем прптивппжарних ракета на даљину пд 2500 m. На месту пада
сваке ракете, накпн детпнације експплпзивнпг пуоеоа, средствп за гащеое
се распрщује у микрпскппске шестице фпрмирајући аерпсплни пблак,
ппврщине пкп 20 х 20 m и висине 1 m, кпји гпрућим елементима пдузима
тпплпту и снижава запремински удеп кисепника, шиме се ппжар гаси.
Брзп усппстављаое пдбрамбених линија за спрешаваое щиреоа щумских
ппжара применпм рушних и пренпсних прптивппжарних касета. Пристигли
пламен надплазећег щумскпг ппжара пали сппрпгпрећи щтапин, кпји
изазива детпнацију експплпзивнпг пуоеоа сваке касете, шиме се средства
за гащеое распрщују у микрпскппске шестице, фпрмирајући аерпсплни
пблак кпји делује на фрпнт ппжара, ефикаснп га гаси и зауставља оегпвп
щиреое.
Лансираое прптивппжарних ракета се врщи из сампхпднпг лансера, кпји
шине теренскп впзилп, лансирни уређај и механизма за сампхпдни
вищецевни лансер,слика

Слика 9. Сампхпдни вищецевни лансер прптивппжарних ракета са щематским
приказпм лансираоа ракета на ватрпм захваћену пбласт
Уеренскп впзилп са кпга се врщи лансираое прптивппжарних ракета треба да има
ппгпн на сва шетири тпшка, са виспким нивппм теренске прпхпднпсти са брзинпм дп 90
m/h. Впзилп је пбезбеђенп стппама кпје му пмпгућавају стабилнпст при лансираоу.
Лансирни уређај шине 20 цеви са уређајима за усппстављаое електришнпг паљбенпг
кпла. Механизам за ппкретаое лансирнпг уређаја служи за усмераваое лансирних
цеви пп азимуту и елевацији, приликпм нищаоеоа ппмпћу дневнпг и нпћнпг нищана.
Прптивппжарна ракета, приказана на слици 9 састпји се пд: прптивппжарне главе (1),
упаљаша (2), и ракетнпг мптпра (3). Фкупна маса ракете изнпси 35 kg, дпк се у
прптивппжарну главу мпже сместити 25 литара средстава за гащеое(4). Распрщиваое
средстава за гащеое у микрпскппске шестице и фпрмираое аерпсплнпг пблака
пстварује се детпнацијпм експлпзивнпг пуоеоа (5), прекп детпнирајуће каписле (6)
кпја се иницира делпваоем упаљаша у тренутку удара ракете п земљу.
Ракетни мптпр служи да пствари ппгпнску силу неппхпдну да се ракета лансира на
пптребну даљину. Ппгпнска сила се пстварује сагпреваоем ппгпнскпг пуоеоа (7), и
иницираоем прпдукта сагпреваоа крпз млазницу (8). Крила (9) пбезбеђују стабилан
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лет ракете. Пдстпјник (10) пбезбеђује делпваое упаљаша изнад земље, шиме се
пмпгућава фпрмираое аерпсплнпг пблака правилнпг пблика и велишине,слика 93,[51]

Слика 10. Изглед прптивппжарне ракете,[51]
Гащеое ппжара на неприступашним теренима, извпди се такп щтп се вищецевни
лансер ппстави на пплпжај удаљен маое пд 2500 метара пд ппжара. Ракете се
испаљују једна за другпм у размаку пд 0,5 секунди, такп да се у рпку пд 10 секунди
мпже испалити 20 ракета. Лансер се у рпку пд 3 минута ппнпвп пуни и спрема за
дејствп.
Прптивппжарне ручне и пренпсне касете састпје се пд: пплиетиленскпг бурета (1)
запремине 25 литара, експлпзивнпг пуоеоа (2), детпнатпрске каписле (3),
сппрпгпрећег щтапина (4) и защтитнпг ппклппца (5).
На слици 11. приказан је изглед пренпсне и рушне касете за гащеое ппжара.

Слика 11. Пренпсна и ружна прптивппжарна касета,[51]
Фпрмираое пдбрамбене линије за спрешаваое щиреоа щумских ппжара врщи се такп
щтп се прптивппжарне касете ппстављају испред фрпнта пламена на међуспбнпм
растпјаоу пд пет метара, затим се са сваке касете скида защтитни ппклппац и извлаши
сппрпгпрећи щтапин, дужине 1500 милиметара, кпји се ппставља на земљу у правцу
ппжара. Сппрпгпрећи се щтапин пали када дп оега дпђе ппжар и прекп детпнатпрске
каписле изазива детпнацију експлпзивнпг паљеоа, шиме се средствп за гащеое
распрщује у микрпскппске шестице, фпрмирајући адрпсплни пблак. Планским
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ппстављаоем већег брпја касета испред фрпнта ппжара у једнпј или вище линија,
ефикаснп се зауставља щиреое ппжара.
Ефикаснпст прптивппжарних ракета, кап и прптивппжарних рушних и пренпсних
касета, пгледа се у великпј близини гащеоа ппжара, спрешаваоу настајаоа већих
щтета, шуваое људи пд пзледа и зампра и примени на неприступашним теренима, где
је примена других средстава пгранишена.

9.1.8 Пдржаваое ппреме за гашеое шумских ппжара
Ппрема и средства за гащеое щумских ппжара тпкпм упптребе и кприщћеоа се
пщтећују, старе и на оима настају разне неисправнпсти и пткази маое или већег
пбима. Пдржаваое ппреме за гащеое щумских ппжара у управљаоу ризикпм у
защтити щума пд ппжара има велики знашај јер се правилним пржаваоем дппринпси
да ппрема у свакпм тренутку буде ппуздана и упптребљива, шиме се прпдужава и век
трајаоа и кприщћеоа щтп је вепма знашајнп и у екпнпмскпм смислу На интезитет
стареоа, пщтећеоа и степену птказа утишу следећи шинипци:





услпви смещтаја и шуваоа,
правилна упптреба и рукпваое,
степен експлпатације,
пблик и нашин пдржаваоа.

Пплазећи пд шиоенице да је степен експлпатације ппреме и средстава за гащеое
щумских ппжара релативнп мали (у ппжарнпј сезпни), да је смещтај и шуваое у већини
слушајева адекватнп рещен, ушесталпст неисправнпсти и птказа у директнпј је
зависнпсти пд нашина рукпваоа и нашина пдржаваоа.
Пдржаваое ппреме и средстава пбухвата прпписане ппступке и радое кпје се ппсле
пдређених временских експлпатација мпрају спрпвпдити какп би средства и ппрема у
свакпм мпменту била исправна и ппуздана приликпм упптребе.
Планпвима пдржаваоа ппреме треба да се предвиде нашини пдржаваоа,
перипдишнпст прегледа и испитиваоа, институције кпје ће ушествпвати у систему
пдржаваоа.
Према структури, пбиму радпва, пптребнпм струшнпм нивпу, надлежнпсти и
ангажпваоу ппреме и средстава ппстпје разлишити нашини пдржаваоа, слика 12.







пснпвнп пдржаваое
технишкп пдржаваое
средое пдржаваое
генерални ремпнт
ревизије
кпнтрплни прегледи
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ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА И
ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ШУМСКИХ
ПОЖАРА

основно
oдржавање

техничко
одржавање

средње
одржавање

генерални
ремонт

ревизије

контролни
прегледи и
испитивање

Слика 12. Шема пдржаваоа средстава и ппреме за гащеое щумских ппжара
Циљ пснпвнпг пдржаваоа је да средствима и ппреми за гащеое пбезбеди сталну
исправнпст, ппузданпст и мпбилнпст упптебе у свим услпвима.
Уехнишкп пдржаваое има за циљ да се плански и прганизпванп примене превентивни
ппступци и радое, какп би се утврдили и птклпнили утврђене и примећене
неисправнпсти кпје се мпгу пшекивати при упптреби.
Пправке средоег степена имају за циљ да се на средствима и ппреми изврще пправке
или замене слпженијих делпва, склпппва и агрегата накпн истека оихпвпг планскпг
века упптребе или збпг превременпг пщтећеоа, кпје је уследилп услед неправилнпг
рукпваоа или неадекватнпг пдржаваоа.
Генерални ремпнт има за циљ да се на средству или ппреми изврще систематски
радпви, да се средствп и ппрема ревитализује и да се век упптребе прпдужи за
пдређени
временски перипд. Уај перипд зависи пд слпженпсти средстава,
кпнтинуираних рещеоа, материјала пд кпга је средствп израђенп и пд степена
експлпатације.
Циљ ревизије је прпвера исправнпсти средстава и ппреме, птклаоаое неисправнпсти,
да се изврщи замена делпва,затим прпвера неких тактишкп-технишких карактеристика
и функципналне исправнпсти ппјединих делпва.
Кпнтрплни прегледи и испитиваоа имају за циљ прпверу исправнпсти, кпмплетнпсти и
спремнпсти средстава и ппреме за упптребу. Пва испитиваоа врще пвлащћене
прганизације и предузећа у пдређеним прпписаним временским размацима.
Пснпвнп пдржаваое представља главни вид пдржаваоа средстава и ппреме за
гащеое щумских ппжара. Пснпвнп пдржаваое на већини средстава и ппреме за
гащеое ппжара пбухвата:
 дневне прегледе,
 перипдишне прегледе,
 ппслуживаое.
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Шема пснпвнпг пдржаваоа приказана је на слици 13.

ПСНПВНП ПДРЖАВАОЕ

1. дневни
преглед

2. перипдични
преглед

пре упптребе

тромесечно

чишћеое и праое

гпдишое

у тпку упптребе

ппсле упптребе

3. ппслуживаое

ппдмазиваое
сваке пете гпдине
пуоеое гпривпм и
средствима за гашеое

Слика 13. Шема пснпвнпг пдржаваоа
Дневни прегледи се врще ради пствариваоа сталнпг увида у исправнпст, кпмплетнпст
и спремнпст за упптребу средстава и ппреме. Пвај преглед врще лица кпја рукују
ппјединим средствима и ппремпм и пбухвата:




преглед пре упптребе,
преглед у тпку упптребе,
преглед ппсле упптребе.

Ф пквиру прегледа пре упптребе мпрају се прпписати све пперације на пснпву кпјих се
квалитенп мпже закљушити кад су средства и ппрема технишки исправни и ппдесни за
упптребу.
Преглед у тпку упптребе пбухвата кпнтрплу рада и правилнп функципнисаое свих
инструмената, уређаја и склпппва. Пву кпнтрплу пбавља неппсредни рукпвпдилац
средстава и ппреме на лицу места.
Преглед ппсле упптребе има за циљ да се прекпнртрплищу средства и ппрема и
пткрију неисправнпсти кпје су настале тпкпм упптребе или кпје мпгу настати при
нареднпј упптреби.
Циљ перипдишних прегледа је да се на средствима и ппреми прпвери исправнпст,
изврщи ппдещаваое, ппдмазиваое, птклпне маое неисправнпсти, нарпшитп на
средствима и ппреми кпја није сталнп у упптреби, или ппсле дуже неупптребе.

105

Ппслуживаое средстава и ппреме врще лица кпја средствима и ппремпм неппсреднп
рукују. Пснпвне активнпсти у пвиру ппслуживаоа су:





шищћеое пд блата, пращине и механишких нешистпћа,
праое и сущеое,
ппдмазиваое,
дппуна гпривпм и средствима за гащеое,

врста
ппреме

1.

ватрпгасне
пумпе

2.
3.

впзила за
гашеое
впдпм
прикплице
за впду

да

да

да

пп упуству прпизвпђача

да

да

да

да

да

да

дневнп,седмичнп месечнп,
пп пптреби

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

-

-

да

да

-

да

да

-

да

-

-

4.

ватрпгасна
црева

да

да

да

5.

млазнице

да

да

да

6.

разделниц
е

да

да

да

сппјнице

да

да

да

7.

перипдични прегледи

чишћеое и
праое
ппдмазива
ое
пуоеое
гпривпм и
сред. за
гашеое

ре
дб
р.

пре
упптребе
у тпку
упптребе
ппсле
упптребе

Табела 21. Оснпвнп пдржаваое ппреме за гашеое ппжара впдпм
Пснпвнп пдржаваое ппреме за гашеое впдпм
дневни
ппслуживаое
прегледи

дневнп,седмичнп месечнп,
пп пптреби
испитиваоа на притисак
(радни на кидаое) прпбни
притисак
дневнп, седничнп и
месечнп
дневнп, седничнп и
месечнп
испитиваоа на притисак
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Табела 22. Пснпвнп пдржаваое механизпване ппреме за гащеое
Пснпвнп пдржаваое механизпване ппреме за гашеое

ппсле
упптребе

1.

трактпри

да

да

да

2.

грејдери

да

да

да

3.

кппачи и
утпваривач
и

да

да

да

4.

булдпзери

да

да

да

да

да

да

да

5.

6.

впзила за
превпз
људства
впзила за
превпз
механизац
ије

перипдишни прегледи

дневнп,седмичнп
месечнп, пп пптреби

ппдмазивао
е
пуоеое
гпривпм и
сред. за
гащеое

врста
ппреме

шищћеое и
праое

ре
дб
р.

у тпку
упптребе

ппслуживаое

пре упптребе

дневни прегледи

да

да

да

да

да

да

да

да

да

дневнп,седмичнп
месечнп, пп пптреби

да

да

да

да

дневнп,седмичнп
месечнп, пп пптреби

да

да

да

да

дневнп,седмичнп
месечнп, пп пптреби

да

да

да

дневнп,седмичнп
месечнп, пп пптреби
дневнп,седмичнп
месечнп, пп пптреби

-

да

2.

метлариц
а

да

-

да

пуоеое
гпривпм и
сред. за
гащеое

да

пред ппчетак
ппжарне
сезпне
пред ппчетак
ппжарне
сезпне

ппдмазиваое

1.

млатилиц
а

перипдишни
прегледи

шищћеое и
праое

рушна
ппрема

у тпку
упптребе
ппсле
упптребе

ре
д.
бр.

пре упптребе

Табела 23. Пснпвнп пдржаваое рушне ппреме за гащеое щумских ппжара
Пснпвнп пдржаваое рушне ппреме за гащеое ппжара
дневни
ппслуживаое
прегледи

ппсле
упптребе

-

-

ппсле
упптребе

-

-
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3.
4.

ручна
мптпрна
тестера
напртоач
а

5.

брентача

6.

лппата,кр
амп,
ашпв,
грабуље

7.

секире и
кпсири

ппсле
упптребе

да

да

ппсле
упптребе

-

да

ппсле
упптребе

да

да

да

пред ппчетак
ппжарне
сезпне

ппсле
упптребе

-

-

да

пред ппчетак
ппжарне
сезпне

ппсле
упптребе

-

-

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

-

-

на 15 дана
(функципнална
прпба)
пп упуству
прпизвпђача
пред ппчетак
ппжарне
сезпне

9.1.9 Ппрема за гашеое шумских ппжара из ваздуха
Кприщћеое савремених средстава за гащеое щумских ппжара, маспвније се ппшелп
примеоивати пд 1980 гпдине. Дпсадащоим искуствпм мпже се закљушити да је
упптреба авипна екпнпмишна с пбзирпм на брзину и ефекат гащеоа већих щумских
ппврщина. Фпптребпм авипна смаоује се брпј људи пптребан за гащеое, пднпснп уз
маое труда ппстиже се већи ушинак при гащеоу ппжара.
На пснпву искуства, канадска фирма „Canader" прпизвела је авипн кпнструисан и
ппсебнп ппремљен за гащеое щумских ппжара, са ппщтпм пзнакпм CL-215. Премда је
кпнстриусан за гащеое щумских ппжара, пви авипни се мпгу са успехпм кпристити и
за гащеое ппжара на пбјектима и ппжара запаљивих тешнпсти.
Авипн CL-215 ппремљен је деветпканалнпм станицпм за везу са ватрпгаснпм
јединицпм или пперативним центрпм. За защтиту пд ппжара уграђен је уређај за
детекцију и сигнализацију ппжара, у зпнама мптпра и пилптне кабине уграђени су
стабилни системи за гащеое ппжара.
Авипн има два резервпара запремине пп 2673 литара впде и 2% прпстпра за
прихватаое динамишких удара впде. Резервпари су защтићени антикпрпзивнпм
защтитпм прптив утицаја слане впде и хемијских средстава кпја се примеоују при
гащеоу. Резервпари се пуне ппмпћу два запкренута цевна кплена или дпдирнпг дна.
Пуоеое се врщи дпк авипн „глисира" пп ппврщини впде.
За пуоеое резервпара на кппну, авипн је ппремљен пдгпварајућим прикљушцима, а
брзина пуоеоа зависи пд капацитета пумпе кпја се кпристи за пуоеое.
Впда се избацује крпз двпја врата на дну трупа дугашка 160 и щирпка 180 cm, кпја су у
затвпренпм пплпжају саставни деп дна пп кпјем авипн „глисира".
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Пуоеое резервпара авипна впдпм мпже се пстварити на два нашина:



на аерпдрпмима из хидраната и цистерни, и тп углавнпм акп је пптребнп
кпристити и хемијска средства (пуоеое траје 2-7 мининута),
на пдгпварајућим впденим ппврщинама (реке,језера) пуне се у ппкрету при
брзини пд 100-130 km/h, пуоеое траје пкп 10 секунди.

Да би се резервпари авипна мпгли пунити са впдене ппврщине у лету, пптребнп је да
иста има пдрећене димензије: минимална дужина 1400 m; минимална щирина 100
m; минимална дубина 2 m; висина таласа 1,5 m; размак таласа дп 25 m
Метпрплпщки минимални услпви : висина дпое базе пблака 300 m; видљивпст 4000
m; температура ваздуха дп 400 C
Захватаое впде са впдене ппврщине приказана је на слици 14.

UKUPNO 1660 m
PRI PREMA
563 m

UBRZAVAWE-DO VE 2
UDAQENOST
ZAUSTAVQAWA

PEWAWE

15 m

15 m

PRI LAZ

ZAHVATAWE

Слика 14. Минималне димензије впдене ппврщине при пуоеоу резервпара авипна
Авипн избацује впду при брзини пд 175-215 km/h, са најмаое висине пд 40 m.
Уехнишкп - технплпщке карактеристике авипна пмпгућују да се са успехпм мпгу
кпристити за:






ефикаснп гащеое у ппшетнпј фази,
избациваое велике кплишине впде на фрпнт ппжара у краткпм временскпм
размаку,
делпваое на ппжар, на местима кпја су привременп неприступашна
ватрпгаснпј техници и ватрпгасцима,
брзп пребациваое и делпваое на свим критишним местима захваћени
ппжарпм,
ппмпћ лицима кпји ушествују у гащеоу акп прети ппаснпст да буду
пбухваћени ватрпм или их је ватра пкружила.
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За гащеое щумских ппжара ппред специјалних авипна за ту сврху, мпгу се кпристити и
маои авипни и авипни ппљппривредне авијације типа M -18 „Dromader " и слишнп.
Да би мали авипни били щтп ефикаснији у гащеоу щумских ппжара, ради се мрежни
план аерпдрпма за кприщћеое у ппжарнпј сезпни.
Лпкације за аерпдрпме треба да задпвпље следеће критеријуме:
 да се налазе щтп ближе већих кпмплекса щума,
 да се у циљу ппстизаоа ущтеде кпристе већ ппстпјећи аерпдрпми,
 да се у близини или на аерпдрпму пбезбеди впда за пуоеое резервпара.
Ппдаци битни за лпкације аерпдрпма, извприщта впде за пуоеое резервпара, и
ппврщине щуме кпје се щтите, стаое технишке ппремљенпсти бележи се у
прптивппжарним картама и разрађује се ппсебним планпм.
Мрежним планпм предвиђа се кприщћеое две врсте аерпдрпма и тп дежурне базе и
летилищта за интервенције. Планпм се предвиђа да се дежурне авип-базе активирају
у време есктремне ппаснпсти пд настанка щумских ппжара, а летилищта за
интервенције у време гащеоа щумских ппжара.
Ф дежурним авип-базама пбезбеђују се услпви за нпрмалнп функципнисаое кпнтрпле
летеоа, метереплпщке службе, радип и телефпнске везе, пстала кпмуникаципна
средства, пуоеое резервпара гпривпм кап и прпстприје за смещтај и бправак пилпта.
9.1.10 Хеликпптери за гашеое шумских ппжара
Хелихпптери збпг свпјих маневарских и технишких карактеристика упптребљавају се за
гащеое щумских ппжара, мада је оихпва упптреба пгранишена пре свега збпг скуппг
пдржаваоа и слабе сппспбнпсти летеоа у неппвпљним атмпсферским услпвима. Ф
табели 24. приказани су пснпвни ппдаци п хелихпперима MI-8
Табела 24. Пснпвни технишки ппдаци п хелихпптерима
Уип хелихпптера
МI-8
назив ведра
PPV-2000
запремина ведра
2000
висина ведра
1,4
сппствена тежина ведра
80
пптребна дубина впдене акумулације
1,5
за пуоеое
време пуоеоа у лету
10 - 15
брзина лета са празним ведрпм
160
висина избациваоа впде
30 (m) при брзини 90 (km/h)
велишина впденпг плащта на ппжару
дужина 60 (m) ширина 20 (m)

3.
(l)
(m)
(kr)
(m)
(s)
(km/h)
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За защтиту щума пд ппжара хелихпптери се кпристе за псматраое щумскпг
прпстранства и гащеое ппжара.
За псматраое щума у време екстремних ппаснпсти пд мпгућег настанка щумских
ппжара важнп је ушещће хелихпптера. Пптребнп је да буду ппремљени радип
станицпм ради пдржаваоа везе са центрпм и картпм терена кпји надлећу.
Хелихпптери ппремљени ведрпм су ефикаснп средствп за гащеое щумских ппжара
збпг следећих пспбина:






Велике маневарске сппспбнпсти у лету, мпгућ прилаз свакпм ппжару, и
пним на неприступашним теренима,
мпгућнпст да у тпку гащеоа „лебди" изнад ппжара, такп да је мпгуће
избациваое впде щтп прецизније на циљ,
капацитет ведра за впду пд 2000 литара шија се ефикаснпст знатнп ппвећава
дпдаваоем хемијских средстава,
релативнп велика брзина пуоеоа ведра впдпм (10-15 секунди) смаоује
време између два делпваоа на ппжар, щтп дпдатнп ппвећава ефикаснпст,
мпгућнпст упптребе вище хелихпптера, шиме се кпнтинуитет узастппнпг
делпваоа на ппжар ппвећава, шиме се ппвећава ефикаснпст гащеоа.

Хелихпптери се мпгу са успехпм кпристити за превпз ппреме, средстава и људи за
гащеое, нарпшитп на тещкп приступашним теренима, где се збпг брзине пребациваоа,
време делпваоа на ппжар смаоује.
Ф нпвије време хелихпптери се кпристе за ппстављаое цевних пруга на стрмим и лпще
приступашним теренима, шиме се време ппстављаоа пруге смаоује.
Фпптреба хелихпптера у акцијама гащеоа щумских ппжара је ефикасна, али из
екнпмских разлпга је дпста пгранишена. Планпвима защтите щума треба предвидети
упптребу и хелихпптера за гащеое щумских ппжара.
9.1.11 Карте примеоиве ппреме за гашеое шумских ппжара
Карте примеоиве ппреме за гащеое щумских ппжара треба да буду саставни деп свих
планпва защтите щума пд ппжара. Схпднп тпме да ефикаснпст у гащеоу щумских
ппжара зависи пд избпра пдгпварајуће ппреме и средстава за гащеое, пва ппрема
мпра бити приказана на свим пперативним картама. Карта примеоиве ппреме за
пдређенп ппдрушје треба у свакпм тренутку да субјектима кпји ушествују у защтити
щума пд ппжара прикаже кпја ппрема и средства за гащеое су примеоива и ефикасна
на пдређенпм ппдрушју, такп да приликпм избпра ппреме на местп интервенције се
дпстави ппрема и средства за гащеое кпја ће имати највећу ефикаснпст.
Избпр ппреме и средстава за гащеое ппжара се врщи на пснпву:



врсте вегетације
тпппграфских прилика
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уређенпсти щумскпг ппдрушја
врсте и квалитет путева
птвпренпсти щумскпг ппдрушја
ппдлпге и матишнпг супстрата земљищта
климатских фактпра
мпгућнпщћу снабдеваоа впдпм и распплпживих извприщта впде за гащеое
уређенпст извприщта
распплпживпг брпја људи у најнеппвпљнијем услпву
мпгућнпсти мпбилизације људи
мпгућнпсти гащеоа из ваздуха
ппреме кпја се ппседује
екпнпмишнпсти упптребе ппреме
мпгућнпст смещтаја и дистрибуције ппреме и средстава за гащеое.

Карте примеоиве ппреме за гащеое щумских ппжара треба да ппслуже и приликпм
набавке ппреме и средстава за гащеое пдређенпг ппдрушја, јер на пснпву оих бира се
најефикаснија и најпримеоивија ппрема и средства за гащаое щтп пмпгућава и већу
ефикаснпст у гащеоу. Ф картама ппсебним симбплима се пзнашавају ппдрушја на
кпјима је мпгућа примена пдређене ппреме и средстава за гащеое са уцртанпм
инфраструктурпм, стаоем путева, извприщта впде и других елемената пптребних за
ефикаснп гащеое ппжара. За прпцену пптималне ппреме кпја се мпже кпристити у
гащеоу щумских ппжара израђена је карта спираоа кпја пмпгућава да се прпстпрнп
прикажу ппдрушја са птежаним услпвима гащеоа (Карта 19).

Карта 19. Карта индекса спираоа
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10. УЛПГА ШТАБПВА ЗА ВАНРЕДНИ СИТУАЦИЈЕ СА ППСЕБНИМ
ПСВРТПМ НА УЛПГУ ПРИЛИКПМ ВЕЛИКИХ ШУМСКИХ ППЖАРА
Штабпви за ванредне ситуације нису нпва категприја, али су први пут детаљније
дефинисани Закпнпм п ванредним ситуацијама ('„Сл.гласник РС'' бр.111/09). Приликпм
ванредних ситуација, улпга щтабпва за ванредне ситуације је врлп важна, затп је битнп
знати кпја је улпга щтабпва за ванредне ситуације, какп пни функципнищу, кп и какп их
фпрмира, нашин упптребе и нашин управљаоа щтабпвима и оихпва функципналнпст и
ефикаснпст приликпм ванредних ситуација. Штабпви за ванредне ситуације пбразују
се кап пперативнп-струшна тела за защтиту и спасаваое живпта и здравља људи ,
живптиоа,матерјалних и културних дпбара и живптне средине пд елементарних
неппгпда,технишки-технплпщких несрећа,удеса и катастрпфа,ппследица терпристишких
и ратних дејстава и других већих несрећа.
10.1 ЗАКПНСКА УРЕЂЕНПСТ КПЈА ДЕФИНИШЕ ПБЛАСТ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И
ШТАБПВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Штабпви за ванредне ситуације везани су за ппстпјаое ппаснпсти пд настанка
ванредне ситуације, или делпваоа када ванредни дпгађај настане и дефинисана је
Закпнпм п ванредним ситуацијама.
Закпнпм п ванредним ситуацијама утврђује се делпваое,прпглащавое и управљаое
ризикпм у ванредним ситуацијама,системпм защтите и спасаваоа људи,матерјалних и
културних дпбара и живптне средине пд елементарних неппгпда,технишкптехнплпщких несрећа , и катастрпфа,ппследица терпризма ,ратних и других већих
несрећа , надлежнпсти државних пргана, пргана аутпнпмних ппкрајина и лпкалне
сампуправе и ушещће пплиције и впјске Србије у защтити и спасаваоу ,права и
дужнпсти грађана , привредних друщтава,других правних лица и предузећа у вези са
ванредним ситуацијама,прганизацију и делатнпсти цивилне защтите на защтити,
спасаваоу и птклаоаоу ппследица елементарних неппгпда и других несрећа,
финансираое,инспекцијски надзпр ,међунарпдна сарадоа и друга питаоа пд знашаја
за прганизпваое и функципнисое система защтите и спасаваое.
Ванредне ситуације представљају ванреднп и ппремећенп стаое друщтва изазванп
дпгађајима великих размера, кпјима се паралище функципнисаое друщтвенпг система
земље, или када настану прирпдне или технишкп-технплпщке катастрпфе великпг
пбима кпје угрпжавају живпт станпвнищтва или оихпву импвину или матерјална
дпбра. Пднпснп, ванредна ситуација је стаое када су ризици и претое или ппследице
катастрпфа, ванредних дпгађаја и дугих ппаснпсти пп станпвнищтвп ,живптну средину
и матерјална дпбра таквпг пбима и интензитета да оихпв настанак или ппследице није
мпгуће спрешити или птклпнити редпвним делпваоем надлежних пргана и служби,
збпг шега је за оихпвп ублажаваое и птклаоаое неппхпдна упптреба ппсебних
мера,снага и средстава и ппјашан режим рада. Без пбзира на међуспбнп разлишите
ванредне ситуације пне имају заједнишку ппследицу, а тп су људске жртве и
матерјална разараоа,щтп ппдразумева и велику пптенцијалну ппаснпст на целп
друщтвп.
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Ванредни дпгађај је несрећа изазвана елементарнпм неппгпдпм и другим
несрећама,кпја мпже да угрпзи здравље и живпт људи и живптну средину,а шије
ппследице је мпгуће спрешити или птклпнити редпвним делпваоем надлежних пргана
и служби.
Ванредна ситуација прпглащава се пдмах пп сазнаоу за неппсредну ппаснпст пд оенпг
наступаоа.
Ванредна ситуација мпже се прпгласити и ппщтп је наступила,акп се неппсредна
ппаснпст пд наступаоа није мпгла предвидети, или акп се збпг пкплнпсти није мпгла
бити прпглащена пдмах ппсле сазнаоа за неппсредну ппаснпст пд оенпг наступаоа.
Ванредна ситуација се мпже прпгласити за ппщтину,град,или за целу теритприју
Републике Србије.
Пдлику п прпглащеоу ванреднпг стаоа на предлпг надлежнпг щтаба за ванредне
ситуације дпнпси за теритприју ппщтине председник ппщтине, пднпснп за теритприју
града-градпнашелник.
Пдлуку п прпглащеоу ванредне ситуације за теритприју аутпнпмне ппкрајине дпнпси
изврщни прган аутпнпмне ппкрајине, на предлпг ппкрајинскпг щтаба за ванредне
ситуације.
Пдлуку п прпглащеоу ванредне ситуације за теритприју Републике Србије или за оен
деп дпнпси влада,на предлпг републишкпг щтаба за ванредне ситуације.
Пдлуку п укидаоу ванредне ситуације,на предлпг надлежнпг щтаба за ванредне
ситуације,дпнпси прган кпји је дпнеп пдлуку п прпглащеоу ванредне ситуације.
10.2 РУКПВПЂЕОЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
За кпрдинацију и рукпвпђеое защтитпм и спасаваоем у ванредним ситуацијама у
складу са Закпнпм п ванредним ситуацијама и другим прпписима ,кап пперативнпструшна тела пбразују се щтабпви за ванредне ситуације, и тп:
1. За теритприју Републике Србије-републишки щтаб за ванредне ситуације
кпји пбразује Влада.
2. За теритприју Аутпнпмне Ппкрајине-ппкрајински щтаб , кпји пбразује
изврщни прган Аутпнпмне Ппкрајине.
3. За теритприју управнпг Пкруга-пкружни щтаб за ванредне ситуације,кпји
пбразује Републишки щтаб за ванредне ситуације.
4. За теритприју Града-градски щтаб за ванредне ситуације,кпји пбразује
Скупщтина града.
5. За теритприју Ппщтине-ппщтински щтаб за ванредне ситуације,кпји
пбразује Скупщтина ппщтине.
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Штаб сашиоавају: кпмандант, нашелник и шланпви щтаба , а у градскпм и ппщтинскпм
щтабу и заменик кпманданта щтаба.
Штаб за ванредне ситуације пбразује ,пп пптреби ,ппмпћне струшнп-пперативне
тимпве за специфишне задатке защтите и спасаваоа.
Штабпви за ванредне ситуације пбављају следеће ппслпве:
1. Рукпвпди и кпрдинира рад субјеката система защтите и спасаваоа и снага
защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама на спрпвпђеоу утврђених
задатака.
2. Рукпвпди и кпрдинира спрпвпђеое мера и задатака цивилне защтите.
3. Рукпвпди и кпрдинира спрпвпђеое мера и задатака пбнпве,рекпнструкције
и рехабилитације,узимајући у пбзир пптребе пдрживпг развпја и смаоеоа
угрпженпсти и ризика пд будућих ванредних ситуација
4. Разматра и даје мищљеоа на предлпг прпцене угрпженпсти и предлпг
плана защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама.
5. Прати стаое и прганизацију система защтите и спасаваоа и предлаже мере
за оихпвп ппбпљщаое.
6. Наређује упптребу снага защтите и спасаваоа ,средстава ппмпћи и других
средстава кпје се кпристе у ванредним ситуацијама.
7. Стара се п редпвнпм инфпрмисаоу и пбавещтаваоу станпвнищтва п
ризицима и ппаснпстима и предузима мере за смаоеое ризика пд
катастпфа.
8. Разматра прганизацију,ппремаое и пбушаваое јединица цивилне
защтите,пвлащћених и псппспбљених правних лица.
9. Сарађује са надлежним прганима защтите и спасаваоа суседних држава у
ванредним ситуацијама.
10. Наређује приправнпст-спремнпст за ванредне ситуације.
11. Прпцеоује угрпженпст пд настанка ванредних ситуација.
12. Израђује предлпг гпдищоег плана рада и гпдищои извещтај п раду.
13. Спрпвпди гпдищои план рада.
14. Дпнпси наредбе,закљуше и преппруке.
Ппред пвих пснпвни ппслпва ,сваки ппјединашни щтаб за ванредне ситуације има и
ппсебан делпкруг ппслпва кпји су везани за делпваое свакпг щтаба ппсебнп.

10.3 ПСНПВНЕ ФУНКЦИЈЕ ШТАБПВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Штаб за ванредне ситуације има две пснпвне функције и тп:



спрпвпђеое припрема за успещнп пбављаое пперативне функције из свпје
надлежнпсти
кпрдинација и рукпвпђеое защтитпм и спасаваоем у ванредним ситуацијама
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Штаб за ванредне ситуације фпрмира се пд струшних кадрпва представника пргана
управе,ппсебних прганизација,наушних и других устанпва,привредних друщтава и
других правних лица,шије се надлежнпсти и делатнпсти у вези са защтитпм и
спасаваоем.
Струшне,пперативне и административнп-технишке ппслпве за пптребе функципнисаоа
щтаба врще прганизаципне јединице Министраства унутращоих ппслпва-Сектпра за
ванредне ситуације и пргани аутпнпмних ппкрајина и јединица лпкалне сампуправе.
10.4 ППСТУПАК АКТИВИРАОА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Активираое щтаба за ванредне ситуације се врщи ради пствариваоа оегпве
пперативне функције у слушају:



најаве или настанка ппаснпсти изазване елементарнпм неппгпдпм,технплпщкптехнишкпм несрећпм или слишнп
прпглащавоа ванреднпг стаоа

Активираое щтаба за ванредне ситуације налаже кпмандант ,а у оегпвпм пдсуству
заменик кпманданта или нашелник щтаба, на предлпг надлежне службе пргана
аутпнпмне ппкрајине или јединица лпкалне сампуправе.
Ппзвиваое шланпва щтаба врщи надлежна служба или прганизаципна јединица
надлежне службе.
Штаб за ванредне ситуације ради у складу са насталпм ситуацијпм п шему пдлушује
кпмандант щтаба.
10.5 АКТА КПЈА ДПНПСИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Ф врщеоу ппслпва из свпје надлежнпсти ,щтаб за ванредне ситуације дпнпси: наредбе,
закљушке и преппруке.
Наредбе се дпнпсе у свим слушајевима када:







надлежни щтаб за ванредне ситуације пдлушује п упптреби снага и средстава
защтите и спасаваоа,средстава ппмпћи и других средстава кпја се кпристе у
ванредним ситуацијама и налаже изврщеое задатака ,пднпснп мера защтите и
спасаваоа, са кпјима распплажу јединице лпкалне сампуправе, града,пкруга,
ппкрајине, Републике Србије
када наређује задатке пднпснп мере защтите и спасаваоа кпје треба да пбаве
ангажпване снаге защтите и спасаваоа
када пдлушују п пружаоу ппмпћи јединицама лпкалне сампуправе ,привредним
друщтвима,ппсебним прганизацијама и другим правним лицима у ппгледу
ангажпваоа снага и средстава за защтиту и спасаваое
када се пдређују задаци ппјединим шланпвима щтаба и струшнп пперативним
тимпвима
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Закљушцима се :





утврђује пдређени став п питаоима из пбласти защтите и спасаваоа
фпрмираое струшнп-пперативних тимпва и утврђују оихпви задаци
прпцеоује угрпженпст пд настанка ванредне ситуације
утврђује мищљеое на пдређена акта кпје щтаб разматра и п другим питаоима
п кпјима се не пдлушују наредбпм

Преппрукпм се:



предлажу мере за ппбпљщаое стаоа и прганизацију защтите и
спасаваоа,пднпснп преппрушује предузимаое мера,радои и ппступака кпјима
се умаоује ризик пд ппаснпсти
питаоа кпја се пднпсе на расппделу средстава пбезбеђених за финансираое
рада щтаба и тражеое и пружаое међунарпдне ппмпћи

10.6 НАЧИН СПРПВПЂЕОА НАРЕДБИ
Наредбе надлежнпг щтаба кпје се пднпсе на пбавезе и задатке пргана државне
управе,пргана аутпнпмне ппкрајине,јединица лпкалне сампуправе ,привредних
друщтава ,ппсебних прганизација и других правних лица,устанпва и хуманитарних
прганизација,спрпвпде оихпви рукпвпдипци и п тпме дпстављају извещтај надлежнпм
щтабу.
Извещтај нашелнп треба да садржи:








стаое на угрпженпм ппдрушју
ефекте кпје је изазвала елементарна неппгпда или друга несрећа
реализацију ппставЉених задатака
стаое људских и матерјалних капацитета ангажпваних на защтити и спасаваоу
реализацију ппстављених задатака
пптребе за дпдатним снагама и средствима
друге ппдатке битне за спрпвпђеое мера и задатака защтите и спасаваоа

10.7 УЛПГА ШТАБПВА ПРИЛИКПМ ВЕЛИКИХ ШУМСКИХ ППЖАРА
Велики щумски ппжари мпгу бити ванредна ситуација, пнда када редпвним снагама не
мпжемп да сузбијемп пве дпгађаји, и тада захтева ангажпваое дпдатних снага, кап и
ушещће специјализпваних јединица цивилне защтите. Ф таквим слушајевима када
ппстпји неппсредна ппаснпст у виду велике матерјалне и екплпщке щтете, мпгућнпст
угрпжабваоа пбјеката и људских живпта, улпга щтабпва за ванредне ситуације је
велика и захтева ангажпваое свих снага кпјим једна лпкална заједница распплаже, а и
щире акп су размере ванредне ситуације велике.
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Кпд ппжара великих размера прпблеми су слпженији збпг ангажпваоа великпг брпја
лица кпја ушествују у гащеоу и збпг велишине захваћене ппврщине ппжарпм. Ф пвпм
слушају ппжар се дели у вище сектпра (зпна), при шему се за сваки сектпр именује
рукпвпдилац сектпра. Пвп је најслпженији пблик прганизације и примеоује се кпд
изразитп великих ппжара. Приликпм гащеоа пваквих ппжара прганизује се зависнп пд
велишине, републишки или ппщтински щтаб рукпвпђеоа гащеоем, кап щтп је
приказанп на слици 1.

Слика 20. Схема гащеоа великих ппжара - сектпрскп гащеое
Кпд изразитп великих ппжара у прганизацији гащеоа ппред рукпвпдипца акције
гащеоа, налазе се јпщ и ппмпћни рукпвпдипци и тп:
1. рукпвпдилац плана шији је задатак да пбезбеди карте и ппдатке накпн
изврщенпг извиђаоа, прати метепрплпщку ситуацију и развпј ппжара, прихвата
и замену Људства, врщи снабдеваое впдпм и хранпм, инфпрмище јавнпст
2. рукпвпдилац везе псигурава сталну радип везу између рукпвпдилаца акције
гащеоа, ппщтинскпг щтаба и рукпвпдипца сектпра гащеоа и људи кпји
ушествују у гащеоу на линији гащеоа
3. рукпвпдилац ппреме стара се п прихвату и расппреду ппреме за гащеое, п
снабдеваоу и пбезбеђеоу средстава за гащеое, п снабдеваоу гпривпм итд., и
4. рукпвпдипци сектпра рукпвпде акцијпм гащеоа на свпм сектпру и
кппрдинирају радпм кпмандира на свакпм сектпру.
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Ппслпви и задаци у прганизацији гащеоа великих ппжара мпгу се ппделити у шетири
пснпвне групе:
1. ппслпви планираоа (прикупљаое и анализа инфпрмација и израда плана
акције)
2. ппслпви на ппжарнпј линији (сигурнп, истпвременп извпђеое напада и
заврщнп гащеое на пснпву плана гащеоа)
3. ппслпви псигураоа и ппдрщке (псигураое и расппред људства и ппреме на
пснпву утврђенпг плана акције), и
4. ппслпви рукпвпђеоа акцијпм (кппрдинација свих група при гащеоу, те
спрпвпђеое свих мера и ппслпва кпји псигуравају правпвременп сузбијаое
ппжара).
Да би се сви ппжари мпгли успещнп гасити, без пбзира на велишину, ппсебна пажоа
се ппсвећује планиранпм гащеоу.
Збпг тпга се изузетна пажоа мпра ппсветити псппспбљаваоу рукпвпдилаца гащеоа за
изврщаваое плана гащеоа ппжара, кап и кпрдинацију са щтабпм за ванредне
ситуације.
План гащеоа ппжара израђује се на пснпву пперативних планпва гащеоа за пдређена
ппдрушја у кпји се дпдају инфпрмације п кпнкретнпм ппжару кпји је настап.
Израда плана гащеоа дели се у некпликп фаза и тп:




извиђаое ппжара
израда прпгнпзе развпја ппжара, и
пперативнп-тактишки план гащеоа.

Ф зависнпсти пд велишине ппжара, извиђаое пбавља сам рукпвпдилац акције гащеоа
или рукпвпдипци сектпра, а у пдређеним услпвима мпгу да ушествују и шланпви щтаба
и шланпви струшнп-пперативних тимпва.
Чланпви струшнп пперативних тимпва мпрају бити људи из струке, са искуствпм у
пбласти защтите щума пд ппжара кап щтп су : радници щумских управа, щумари,
щумарски инжиоери, радници ватрпгасних јединица и сл.
Најпптпунији ппдаци п великим ппжарима шестп се дпбијају извиђаоем из ваздуха.
Извиђаоем се дпбијају следећи ппдаци битни за акцију гащеоа:
1. лпкација ппжара, пднпснп местп настанка ппжара кпје се унпси у ппжарну
карту
2. лпкација шепнпг фрпнта ппжара, јер је тп најкритишнији деп ппжара кпји се
мпра првп сузбити
3. типпви гпривпг материјала, ппсебнп врсте гпривпг материјала испред
ппжара, шиме се утврђују брзина и мпгуће кретаое ппжара
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4. важнији услпви гпреоа, кап щтп су јашина ппжара, размере, интензитет и
брзина щиреоа
5. велишина захваћене ппврщине при шему треба утврдити најугрпженија места
и најппаснији деп ппжара где треба брзп интервенисати
6. угрпжена ппврщина, распплпживп људствп, ппрема и средства за гащеое,
при шему треба утврдити најппвпљнији расппред и ангажпваое људства,
ппреме и средстава
7. прирпдне и вещташке баријере, кпје мпгу бити пд кпристи приликпм гащеоа
8. путеви и прилази за щтп бржу и ефикаснију дппрему људства и ппреме за
гащеое
9. места за снабдеваое впдпм за гащеое
10. прирпдни услпви за развпј ппжара кап щтп су дпба дана, ветар, стаое
гпривпг материјала и нагиб терена
11. места за ппвлашеое људства, кап превентивна мера, пптребнп је упшити
места за слушај хитне евакуације и убележити у ппжарнпј карти, и
12. щиреое ппжара прекп ватрене линије, пднпснп пребациваое ппжара прекп
ватрене линије.
Извиђаое ппжара мпра се извести щтп брже, уз прикупљаое щтп вище кприсних
ппдатака.
Накпн прикупљаоа ппдатака извиђаоем израђује се прпгнпза развпја ппжара у кпјпј
се предвиђа даљи развпј ппжара, при шему се нарпшитп впди рашуна п:






велишини захваћене ппврщине
карактеристикама терена и вегетације у смеру щиреоа ппжара
врсти и запаљивпсти гпривпг материјала
метепрплпщкпј ситуацији у нареднпг перипду, и
ппзнаваоу најважнијих закпнитпсти ппнащаоа ппжара.

Планираое гащеоа ппжара је најважнији задатак кпји треба да садржи тактишке
задатке према месту и времену извпђеоа и планиранп пптребнп људствп и ппрему за
гащеое ппжара. Ппсле изврщене прпцене лице пдређенп да рукпвпди акцијпм
гащеоа пдлушује п тактици и метпдама гащеоа, при шему треба впдити рашуна да се
гащеое ппжара врщи у три фазе и тп:




Лпкализација ппжара (гащеое шепнпг фрпнта ппжара, гащеое ппасних
чеппва на бпкпвима ппжара)
Заврщнп гащеое (пднпснп гащеое псталих делпва кпји гпре пп шитавпј
ппврщини), и
Чуваое жарищта, у времену пд 5 дп 12 дана ради кпнтрпле и гащеоа
тиоајућих паоева, сувих стабала и другпг гпривпг материјала.

Лпкализација ппжара извпди се у првпј фази гащеоа, где се делпваоем на шепни
фрпнт ппжара зауставЉа даЉе щиреое.
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Ф другпј фази извпди се заврщнп гащеое чеппва ппжара пп шитавпј ппврщини, шиме се
врщи ликвидација ппжара.
Врлп је важнп да се накпн ликвидације пднпснп пптпунпг гащеоа у пдређенпм
временскпм перипду врщи и дежурствп над угащенпм ппврщинпм збпг евентуалнп
ппнпвне ппјаве ппжара на неким делпвима.
Ф акцији сузбијаоа щумских ппжара мпгу ушествпвати разне прганизације и друщтва, а
зависнп пд степена интервенције, пднпснп велишине ппжара.
Ф свим пвим активнпстима врлп је битна кпрдинација са щтабпм за ванредне ситуације
и дпнпщеое пдлука уз сагласнпст и кпнсултацију са щтабпм.
Ф табели 1 дат је приказ брпја људи кпја су ушествпвалали у акцијама гащеоа щумских
ппжара у Бранишевскпм пкругу у перипду 2005-2016. гпдине
Табела 24. Приказује брпј ушесника у гащеоа щумских ппжара у Бранишевскпм пкругу
у перипду 2005-2015. гпдине
Уеритпријалне
4918
63,6%
ватрпгасне јединице
Грађанствп и радници
2612
33,7%
щумских управа
Дпбрпвпљна ватрпгасна
27
0,3%
друщтва
Индустријске
121
1,6%
прпфесипналне јединице
Впјска
65
0,8%
Фкупнп
7743
100%
Највећи брпј људи кпји ушествују у гащеоу щумских ппжара је из прпфесипналних
ватрпгасних јединица, кпји су ушесници на гащеоу највећег брпја щумских ппжара.
Фшещће грађана у акцијама гащеоа щумских ппжара је све маое, какп збпг све маоег
брпја људи кпји живе на ппдрушјима на кпјима се ппжари дпгађају, старпсне структуре
станпвнищтва такп и збпг лпще прганизације у ангажпваоу грађанства у акцијама
гащеоа ппжара и лпще закпнске регулативе.
Ф табели 25. приказан је брпј људи из грађанства кпји су ушествпвали у гащеоу ппжара
и брпј щумских ппжара за перипд 2000-2005 и перипд 2005-2015 г.
Табела 25. Фшесници на гащеоу щумских ппжара из грађанства на теритприји
Бранишевскпг пкруга
Перипд (гпдине)
Брпј ппжара
Брпј људи из грађанства
на гащеоу ппжара
2000-2005
1120
1837
2005-2015
1100
700
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Из табеле се види да је брпј људи из грађанства кпји ушествују у гащеоу щумских
ппжара из гпдину у гпдину све маои, за приближнп исти брпј ппжара у перипдима
2000-2005 и 2005-2015 гпдина брпј људи из грађанства кпји су ушествпвали у гащеоу
ппжара се у мнпгпме разликује и смаоује се из гпдине у гпдину. У управљаоу
ризикпм у заштити шума пд ппжара пвп је важан елеменат, штп указује да
дпсадашоа прганизација у прикупљаоу људства за гашеое није адекватна, и да је
треба прилагпдити пре свега бпљпм едукацијпм људи, израдпм нпве закпнске
регулативе, бпљпм стимулацијпм људи кпји учествују у гашеоу и бпљпм заштитпм.
Људе из грађенства треба укључити у све структуре кпје се баве заштитпм шума пд
ппжара да би управљаое ризикпм билп ефикасније.
Флпга щтабпва за ванредне ситуације у пвпм дпмену треба да буде пдлушујућа и да
пмпгући ушещће свих субјеката кпји мпгу да ппмпгну ефикаснпм превазилажеоу
настале ванредне ситуације. Пвп пре свега мпже да се пствари и ушещћем дпбрп
пбушених ппвереника цивилне защтите кпји ппзнају и терен и људе и оихпвпм
активнпм ушещћу на санираоу ванреднпг дпгађаја у пвпм слушају великих щумских
ппжара.
10.8 НАЧИН И ТИППВИ ДПНПШЕОА ПДЛУКА У ШТАБПВИМА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Дпнпщеое пдлука и правилнп реагпваое на сваку ванредну ситуације представља
велику пдгпвпрнпст пред щтабпве за ванредне ситуације. Разлишите ситуације налажу
и разлишитп дпнпщеое пдлука. Пд пспба задужених за функципнисаое щтабпва за
ванредне ситуације захтева се виспк нивп кпрдинације.Пд саме ситуације на терену
бира се тип пдлушиваоа кпји мпже бити:








Индивидуалнп дпнпщеое пдлуке-лице најшещће кпмандант или нашелник
щтаба сам дпнпси пдлуку на пснпву прикупЉних инфпрмација. Пвп тип пдлуке
се примеоује када ппстпји нивп инфпрмација кпји је дпвпљан, или је прпблем
маои и када није пптребнп кпнсултпвати пстале шланпве щтаба или тп у тпм
тренутку није мпгуће, а свакп пдлагаое мпже да има негативне ппследице.
Дпнпщеое пдлуке уз кпнсултацију-пдлука се дпнпси такп щтп пдређени брпј
сарадника изрази свпје мищљеое или предлпге при шему впђа дпнпси пдлуку
сампсталнп. Пвп је бпљи тип пдлушиваоа јер у оему ушествује вище струшних
лица, такп да грещка приликпм пдлуке мпже бити дпста маоа.
Групнп дпнпщеое пдлуке-сви шланпви групе раде заједнп ,мищљеое свих се
уважавају и пдлука се дпнпси кпнсензуспм.Пва пдлука је ппстигнута кад су сви
спемни да прихвате и стану иза пдређане пдлуке. Пвп је најбпљи тип дпнпщеоа
пдлуке јер је сви дпнпсе разматрајући пдређене параметре и инфпрмације, па
је и степен грещке приликпм пваквпг пдлушиваоа најмаои.
Делегиране пдлуке-впђа ппставЉа параметре за пдлушиваое и делегира некпга
да дпнесе пдлуку, кпју пн ппдржава. Делегирана пспба мпра бити из струке и
кпја изузетнп дпбрп ппзнаје прпблематику и кпја је кпмпетентна да дпнесе
такву пдлуку.
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Прпцес рещаваоа прпблема и дпнпщеое пдлуке разликпваће се и зависиће пд фаза
управљаоа ризикпм у ванредним ситуацијама и тп:




планираое унапред, пмпгућава укљушиваое свих релавантних страна у
пдлушиваоу,уз оихпвп инфпрмисаое п прирпди саме ванредне ситуације
у ситуацији када нема пресије ,мпгуће је спрпвести групнп пдлушиваое и
ппстићи кпнсензус,шиме се сви ушесници мптивищу да примене дпнпщеое
пдлуке.
планираое унапред пмпгућава разматраое већег брпја алтернатива и мпгућих
ппследица пп избпр рещеоа

Ф превентивним , кап и у фазама реагпваоа на ванредни дпгађај ,прпцес пдлушиваоа
треба да се пслпни на предхпдни сашиоен план, пре свега на лпкалнпм нивпу.
Сами дпгађаји кпји су следили у блискпм временскпм перипду, кап щтп су велики
снегпви кпји су угрпжавали нпрмалнп функципнисаое целе заједнице, земљптрес у
Краљеву кпји је нашинип велике матерјалне щтете и пднеп људске живпте, ппплаве
кпје угрпжавају и пбјекте и људе, велики щумски ппжара са несагледивим
ппследицама дају за правп да се на пве дпгађаје прганизпванп укљуше сви сибјекти у
защтити и спасаваоу. Дпнпщеоем Закпна п ванредним ситуација ствпрен је Закпнски
пснпв за реагпваое и прганизпванп делпваое у свим ванредним ситуацијама.
Ствараое нпве прганизаципне структуре-Сектпра за ванредне ситуације, пбједиоенп
је већина маоих структура кпје су се у прпщлпсти бавиле защтитпм и спасаваоем, щтп
је ппет далп пдређени квалитет. Ф таквпг прганизаципнпј структури щтабпви за
ванредне ситуације имају велику улпгу , јер се увиделп да лпкална сампуправа има
велику улпгу у свим ванредним дпгађајима ,пре свега ангажпваоем свпјих струшних
кадрпва и матерјалних средстава. Самп прганизпваним и струшним делпваоем уз
пдгпварајућу кпрдинацију свих субјеката у зависнпсти пд велишине дпгађаја, мпже да
да дпбре резултате у бпрби са разним ризицима кпји дпвпде дп ванредних ситуација.
Фправљаое ризикпм у ванредним ситуацијама не мпже се замислити без
прганизпванпг делпваоа, где щтабпви за ванредне ситуације имају битну улпгу. И
ппред тпга щтп су упшене и нека слабпсти у делпваоу и примени, када се ради п
ванредним ситуацијама, мпже се рећи да самп прганизпваним делпваоем и
укљушиваоем свих структура мпже се делпвати на ванредне дпгађаје на пдгпварајући
и ефикасан нашин.

10.9 ПРГАНИЗАЦИЈА ГАШЕОА
Кпликп ће акција гащеоа щумских ппжара бити успещна зависи пд прганизације
људства и нашина рукпвпђеоа. Приликпм израде плана прганизације људства за
гащеое треба щтп прецизније урадити:


детаљне планпве и спискпве људи кпји треба да ушествују у гащеоу, са
местима оихпвпг прикупљаоа. Уп је ппсебнп знашајнп за заппслене у
щумарству, ватрпгасне јединице, јединице цивилне защтите, јединице
впјске Србије, прганизпване групе грађана
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најппвпљнију прганизацију превпза људства пд мпбилизаципнпг места,
прекп прихватнпг центра дп места ппжара, и
раципналну и ефикасну прганизацију рукпвпђеоа.

Прганизација гащеоа мпра бити разрађена за све ппжаре кпји се у пракси јављају, пд
гащеоа маоих ппжара уз ангажпваое малпг брпја људи за гащеое, дп гащеоа
щумских ппжара великих размера и пбима уз ангажпваое брпјнпг људства за гащеое.
Најважнији циљ сваке прганизације гащеоа щумских ппжара је щтп бржа
мпбилизација и прикупљаое људства и технике, и оихпв щтп бржи трансппрт дп места
ппжара. Пна мпра на најбпљи нашин рещити прпблеме, кап щтп су неппвпљни
теренски и временски услпви.
Савремена прганизација гащеоа треба да се темељи на:




јединственпј щеми прганизације
спрпвпђеоу свих пперативних мера у прганима и прганизацијама кпје се
баве ппслпвима защтите щума пд ппжара, и
примени савремених метпда планираоа, и ушещћа свих распплпживих
снага и средстава.

Ф табели 26. приказан је план прганизације људства и рукпвпђеое приликпм гащеоа
ппјединих врста и велишина ппжара.
Наједнпставније је гащеое и интервенција ппшетних ппжара, најшещће са једнпм
пспбпм кпја је и рукпвпдилац и ушесник у гащеоу.
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Табела 26. Прганизација људства и нашини рукпвпђеоа приликпм гащеоа ппжара

Други слушај гащеоа је гащеое већег ппжара у развпју где је пптребнп да ушествује
вище људи, пднпснп пдељеое, кап щтп је приказанп на слици 21.

Слика 21. Шема прганизације гащеоа щумских ппжара са вище људи - пдељеоа
Када ппжар захвати већу ппврщину и прганизација гащеоа се меоа. Ф тпм слушају, кап
щтп је приказанп на слици 84, пптребнп је вище људи за гащеое, вище ппреме и већа
кплишина средстава, и кпманднпг пспбља.
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Слика 22. Прганизације гащеоа већих щумских ппжара са вище људи фпрмације впда
За веће ппжаре велишине некпликп хектара схема прганизације гащеоа је слпженија и
приказана је на слици 23.
Кпд ппжара великих размера прпблеми су слпженији збпг ангажпваоа великпг брпја
лица кпја ушествују у гащеоу и збпг велишине ппжара. Ф пвпм слушају ппжар се дели у
вище сектпра (зпна), при шему се за сваки сектпр именује рукпвпдилац сектпра. Пвп је
најслпженији пблик прганизације и примеоује се кпд изразитп великих ппжара.
Приликпм гащеоа пваквих ппжара прганизује се зависнп пд велишине, републишки или
ппщтински щтаб рукпвпђеоа гащеоем, кап щтп је приказанп на слици 24.

Слика 23. Схема прганизације гащеоа већих щумских ппжара са већим брпјем људи
фпрмације шете
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Слика 24. Схема гащеоа великих ппжара - сектпрскп гащеое
Кпд изразитп великих ппжара у прганизацији гащеоа ппред рукпвпдипца акције
гащеоа, налазе се јпщ и ппмпћни рукпвпдипци и тп:
1.

2.

3.

4.

рукпвпдилац плана шији је задатак да пбезбеди карте и ппдатке накпн
изврщенпг извиђаоа, прати метепрплпщку ситуацију и развпј ппжара,
прихвата и замену људства, врщи снабдеваое впдпм и хранпм, инфпрмище
јавнпст
рукпвпдилац везе псигурава сталну радип везу између рукпвпдилаца акције
гащеоа, ппщтинскпг щтаба и рукпвпдипца сектпра гащеоа и људи кпји
ушествују у гащеоу на линији гащеоа
рукпвпдилац ппреме стара се п прихвату и расппреду ппреме за гащеое, п
снабдеваоу и пбезбеђеоу средстава за гащеое, п снабдеваоу гпривпм
итд., и
рукпвпдипци сектпра рукпвпде акцијпм гащеоа на свпм сектпру и
кппрдинирају радпм кпмандира на свакпм сектпру.

Ппслпви и задаци у прганизацији гащеоа великих ппжара мпгу се ппделити у шетири
пснпвне групе:
1. ппслпви планираоа (прикупљаое и анализа инфпрмација и израда плана
акције)
2. ппслпви на ппжарнпј линији (сигурнп, истпвременп извпђеое напада и
заврщнп гащеое на пснпву плана гащеоа)
3. ппслпви псигураоа и ппдрщке (псигураое и расппред људства и ппреме на
пснпву утврђенпг плана акције), и
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4. ппслпви рукпвпђеоа акцијпм (кппрдинација свих група при гащеоу, те
спрпвпђеое свих мера и ппслпва кпји псигуравају правпвременп сузбијаое
ппжара).
Да би се сви ппжари мпгли успещнп гасити, без пбзира на велишину, ппсебна пажоа
се ппсвећује планиранпм гащеоу.
Збпг тпга се изузетна пажоа мпра ппсветити псппспбљаваоу рукпвпдилаца гащеоа за
изврщаваое плана гащеоа ппжара.
План гащеоа ппжара израђује се на пснпву пперативних планпва гащеоа за пдређена
ппдрушја у кпји се дпдају инфпрмације п кпнкретнпм ппжару кпји је настап.
Израда плана гащеоа дели се у некпликп фаза и тп:




извиђаое ппжара
израда прпгнпзе развпја ппжара, и
пперативнп-тактишки план гащеоа.

Ф зависнпсти пд велишине ппжара, извиђаое пбавља сам рукпвпдилац акције гащеоа
или рукпвпдипци сектпра.
Најпптпунији ппдаци п великим ппжарима шестп се дпбијају извиђаоем из ваздуха.
Извиђаоем се дпбијају следећи ппдаци битни за акцију гащеоа:
1. лпкација ппжара, пднпснп местп настанка ппжара кпје се унпси у ппжарну
карту
2. лпкација шепнпг фрпнта ппжара, јер је тп најкритишнији деп ппжара кпји се
мпра првп сузбити
3. типпви гпривпг материјала, ппсебнп врсте гпривпг материјала испред
ппжара, шиме се утврђују брзина и мпгуће кретаое ппжара
4. важнији услпви гпреоа, кап щтп су јашина ппжара, размере, интензитет и
брзина щиреоа
5. велишина захваћене ппврщине при шему треба утврдити најугрпженија
места и најппаснији деп ппжара где треба брзп интервенисати
6. угрпжена ппврщина, распплпживп људствп, ппрема и средства за гащеое,
при шему треба утврдити најппвпљнији расппред и ангажпваое људства,
ппреме и средстава
7. прирпдне и вещташке баријере, кпје мпгу бити пд кпристи приликпм
гащеоа
8. путеви и прилази за щтп бржу и ефикаснију дппрему људства и ппреме за
гащеое
9. места за снабдеваое впдпм за гащеое
10. прирпдни услпви за развпј ппжара кап щтп су дпба дана, ветар, стаое
гпривпг материјала и нагиб терена
11. места за ппвлашеое људства, кап превентивна мера, пптребнп је упшити
места за слушај хитне евакуације и убележити у ппжарнпј карти, и
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12. щиреое ппжара прекп ватрене линије, пднпснп пребациваое ппжара прекп
ватрене линије.
Извиђаое ппжара мпра се извести щтп брже, уз прикупљаое щтп вище кприсних
ппдатака.
Накпн прикупљаоа ппдатака извиђаоем израђује се прпгнпза развпја ппжара у кпјпј
се предвиђа даљи развпј ппжара, при шему се нарпшитп впди рашуна п:






велишини захваћене ппврщине
карактеристикама терена и вегетације у смеру щиреоа ппжара
врсти и запаљивпсти гпривпг материјала
метепрплпщкпј ситуацији у нареднпг перипду, и
ппзнаваоу најважнијих закпнитпсти ппнащаоа ппжара.

Планираое гащеоа ппжара је најважнији задатак кпји треба да садржи тактишке
задатке према месту и времену извпђеоа и планиранп пптребнп људствп и ппрему за
гащеое ппжара. Ппсле изврщене прпцене лице пдређенп да рукпвпди акцијпм
гащеоа пдлушује п тактици и метпдама гащеоа, при шему треба впдити рашуна да се
гащеое ппжара врщи у три фазе и тп:
1.
2.
3.

Лпкализација ппжара (гащеое шепнпг фрпнта ппжара, гащеое ппасних
xеппва на бпкпвима ппжара)
Заврщнп гащеое (пднпснп гащеое псталих делпва кпји гпре пп шитавпј
ппврщини), и
Чуваое жарищта, у времену пд 5 дп 12 дана ради кпнтрпле и гащеоа
тиоајућих паоева, сувих стабала и другпг гпривпг материјала.

Лпкализација ппжара извпди се у првпј фази гащеоа, где се делпваоем на шепни
фрпнт ппжара зауставља даље щиреое.
Ф другпј фази извпди се заврщнп гащеое xеппва ппжара пп шитавпј ппврщини, шиме се
врщи ликвидација ппжара.
Врлп је важнп да се накпн ликвидације пднпснп пптпунпг гащеоа у пдређенпм
временскпм перипду врщи и дежурствп над угащенпм ппврщинпм збпг евентуалнп
ппнпвне ппјаве ппжара на неким делпвима.

10.10 АНАЛИЗЕ АКЦИЈА ГАШЕОА ШУМСКИХ ППЖАРА
Анализе акција гащеоа щумских ппжара су саставни елеменат управљаоа ризикпм у
защтити щума пд ппжара. Анализе гащеоа ппжара, а нарпшитп пних специфишних и
слпжених, пптребне су збпг ппбпљщаоа превентивне защтите пд ппжара, развпја
прганизације защтите пд ппжара и ппбпљщаоа тактишких примена ватрпгасних
јединица.
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Најважнији знашај анализа гащеоа ппжара је тај щтп се анализпм прппуста и грещки
на интервенцијама, ппстиже тп, да се прппусти и грещке не ппнављају на следећим
интервенцијама.
Приликпм рада на анализама ппжар разматра се прганизација акције гащеоа ппжара,
рад ватрпгасних и других екипа, прпушавају се нашини гпреоа и фазе развпја ппжара,
правци щиреоа ватре и дима, ппнащаое гпривих матерјала у ппжару, мпгућнпсти
евакуације из ппжара људи, живптиоа и импвине, ефикаснпст кприщћене технике
гащеоа, ппреме и средстава за гащеое.
Пснпвни елементи кпје садржи анализа гащеоа ппжара су:
1. Ппис дпгађаја





датум и време избијаоа ппжара
местп избијаоа ппжара (макрп и микрп лпкација)
ппис и стаое мера защтите за ппврщину пре избијаоа ппжара
ппис затешенпг стаоа приликпм дпласка ватрпгасне јединице

2. Развпј и гашеое ппжара










развпј щиреоа ппжара у ппјединим временским интервалима и
максимална ппврщина у мпменту лпкализације
интервенција других лица дп дпласка ватрпгасне јединице
време дпјаве, алармираоа,тражеоа ппмпћи,пристизаоа и делпваоа
ватрпгасних јединица
извиђаое ппжара, прпцена ситуације и дпнпщеое адекватне пдлуке
тактишки захвати, расппред справа и ппреме при гащеоу ппжара,сектпри
рада
интензитет и стварни утрпщак средстава за гащеое ппжара у ппређеоу са
прпрашунатим средствима за исту ситуацију
кплишина и врста ангажпване ппреме и технике
птежавајуће пкплнпсти приликпм гащеоа ппжара
нашин рукпвпђеоа приликпм акције гащеоа ппжара

3. Брпј страдалих и матерјална штета



брпј и узрпк страдалих пспба
прпцена матерјалне щтете

4. Узрпк ппжара


утврђује се на пснпву рада увиђајних екипа

5. Анализа прппуста

130






прппусти на пснпву планираних и спрпведених мера защтите
прппусти кпји су утицали на ппјаву ппжара и велишину истпг
прппусти кпд извпђеоа акција гащеоа ппжара
пстала запажаоа

6. Закључак п успешнпсти интервенције



утврђенп шиоенишнп стаое
предлпг мера за елиминацију упшених слабпсти какп у превентивнпм такп и
у репресивнпм делу

7. Тактичка скица акције гашеоа ппжара и интервенисаоа








свака анализа акције гащеоа кап саставни деп садржи тактишку скицу
акције гащеоа. Фз сваку скицу ради се легенда са пзнакама и знашеоем
упптребљених симбпла и скица. Уактишка скица садржи:
пзнаке стране света
смер ветра
расппред ватрпгасних впзила,справа и ппреме
расппред арматура и пруга за гащеое
ппврщина захваћена ппжарпм
кпманднп местп

Карта 20. Карта висинских класа
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Карта 21. Карта бпдпва за висинске класе

Карта 22. Карта нагиба
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Карта 23. Карта бпдпва нагиба

Карта 24. Карта експпзиција
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Карта 25. Карта бпдпва експпзиције

Карта 26. Карта средое гпдищое температуре ваздуха
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Карта 27. Карта бпдпва средое гпдищое температуре ваздуха

Карта 28. Врста вегетације
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Карта 29. Карта вегетацијских целина

Карта 30. Карта бпдпва за вегетацију
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Карта 31. Педплпщка карта

Карта 32. Карта бодова за педологију
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Карта 33. Карта угрожености шума од пожара (у Прилогу извештаја дата је у
размери 1:25.000)
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11. ППСЕБНИ ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ ЗА РАНУ ДЕТЕКЦИЈУ ШУМСКИХ
ППЖАРА
11.1 НАЧИНИ ПТКРИВАОА ППЖАРА У ШУМИ
Предузимаоем превентивних мера не мпже се у пптпунпсти спрешити настајаое ппжара у
щуми, већ ће се тај брпј смаоити на ппднпщљиву меру, кпји се уз дпбру прганизацију
пткриваоа и гащеоа ппжара мпгу ефикаснп и брзп сузбити. Ранп пткриваое насталпг ппжара,
у мнпгпме плакщава акције гащеоа и лпкализације насталих ппжара и пмпгућује да те радое
буду щтп ефикасније.
Фсппстављаое прганизације ефикаснпг пткриваоа насталих ппжара треба да буде резултат
планских и прганизпваних припрема кпје се примеоују пре настанка ппжара, јер су улпжен
наппр и утрпщена средства увек маоа, негп щтете и трпщкпви гащеоа ппжара када ппжар
захвати велику ппврщину ппд щумпм. Припреме изведене ради усппстављаоа најбпље
прганизације, захтевају брзп пткриваое насталпг ппжара, када интензитет ппжара није велики
а захваћена ппврщина мала, щтп пмпгућује да се ппжар савлада брзп и сигурнп уз ушествпваое
малпг брпја људи са пдгпварајућпм ппремпм.
Збпг тпга се псматраое щуме у ппжарним сезпнама треба плански и прганизпванп спрпвпдити
јер ће средства и наппри улпжени у пве сврхе увек бити далекп маои пд материјалне и
екплпщке щтете прпузрпкпване ппжарима кпји се не пткривају на време.
Прганизација система защтите щума пд ппжара ппдразумева и функципналну прганизацију
пткриваоа и дпјаве ппжара. Циљ пвпг прганизпванпг система је да се ппжар щтп пре пткрије (у
ппшетнпј фази) и дпјави щтп пре. Ф управљаоу ризикпм у защтити щума пд ппжара брзп
пткриваое насталпг ппжара је пд велике важнпсти, јер се такп смаоује време гащеоа и
изгпрела ппврщина, и смаоују щтете настале ппжарпм.
На слици 24. приказана је ефикаснпст гащеоа щумских ппжара у пднпсу на дужину дпјаве
ппжара а нарпшитп на дужину дпласка на местп интервенције. Са дијаграма се види да време
пд настанка ппжара дп дпласка на местп интервенције дп 60 минута и заппшиоаоа даје дпбру
ефикаснпст гащеоа, щтп ппдразумева да се за пвп врема мпра упшити ппжар, изврщити брза
дпјава и брз излазак на местп интервенције.
Сврха усппстављенпг система пткриваоа и дпјаве ппжара ппдразумева щтп пре пткриваое
ппжара, а снагама кпје ушествују у гащеоу дпставити све пптребне ппдатке кпји су пптребни за
успещнп и ефикаснп гащеое ппжара.
Прганизпвани нашини пткриваоа ппжара мпгу се сврстати у шетири групе:
1. пткриваое ппжара псматраоем са земље
2. пткриваое ппжара псматраоем из ваздуха
3. кпмбинпвани нашин пткриваое ппжара, и
4. пстали нашини пткриваое ппжара.
Прганизпванп псматраое пбавља се сталнп или ппвременп а на временски расппред, дужину
трајаоа, ушесталпст утишу разни шинпци пд кпјих су најважнији : временске прилике и степен
ппаснпсти за настанак и щиреое ппжара.

139

Слика 24. Ефикаснпст гащеоа у пднпсу на дужину времена дпласка дп места ппжара
11.2 ПТКРИВАОЕ ППЖАРА ПСМАТРАОЕМ СА ЗЕМЉЕ
Псматраое щума збпг извиђаоа настанка ппжара са земље мпже се врщити:
- са фиксних псматрашких места
- патрплираоем, и
- ппсебним уређајима.

Фиксна псматрашка места су дпминантна места на теренима са кпјих се види већи деп
ппврщине кпја се ппсматра.
Фикснп псматраое се врщи кприщћеоем псматрашница и са пдређених фиксних ташака.
Псматрашница је мала грађевина са једнпм прпстпријпм кпја пмпгућава ппглед на све шетири
стране. Мпже бити изграђена пд дрвета или метала и ппставља се најшещће на прппланцима и
дпминирајућим врхпвима, уздигнута пд пкплнпг дрвећа.
Висина псматрашнице изнпси 10-15 m, са кућицпм (тпроем) за псматраое велишине 2x2x2 m.
Упроеви су ппремљени тпппграфским картама ппдрушја кпје се псматра на кпјима је уцртанп
местп псматрашнице. Псматрашка станица је ппремљена јпщ и дурбинпм, радип-станицпм,
блпкпм и метепрплпщким прибпрпм и ппремпм ради лакщег утврђиваоа брзине ветра,
релативне влаге, температуре, пднпснп пних метепрплпщких елемената кпји знатнп утишу на
ппјаву и ппнащаое щумских ппжара.
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Расппред псматрашких места мпра бити такав да је сваки деп псматранпг ппдрушја видљив, бар
са једне стране. На равним теренима тп је лакп извпдљивп, дпк је на брдским теренима нещтп
слпженије и изискује веће трпщкпве.
Фдаљенпст између псматрашких станица је најшещће пд 8 дп 12 km и акп је тепријска
видљивпст већа (пкп 20 km), јер на тпј удаљенпсти теже се примећују танки стубпви дима, па
се збпг тпга псматрашке станице ппстављају гущће тамп где је специфишнп ппжарнп
пптерећеое великп (велика кплишина гпривпг материјала пп јединици ппврщине).
Други нашин псматраоа је са фиксне ташке на земљи, кпје се такпђе врщи са некпг истакнутпг
(виспкпг) места, па је тп једнпставнији нашин пткриваоа ппжара кпји не захтева никакве
инвестиције, а мпгућнпсти псматраоа су дпбре. Збпг тпга је пптребнп да се приликпм избпра
лпкације за псматраое изаберу најбпље кпте и терени.
Систем ппкретних патрпла дппуоује фиксна псматрашка места и тп за специфишне зпне,
нарпшитп уз путеве и прплазе где се врщи шестп кретаое и где ппжари шестп настају. Псим
дпјаве ппжара задатак ппкретних патрпла и ушествпваое у гащеоу ппшетних ппжара, кап и
спрешаваое изазиваша ппжара ппмпмиоаоем и уппзправаоем. Ф ту сврху патрпла треба да је
адекватнп ппремљена теренским впзилпм, ппремпм за ппшетнп гащеое ппжара, пперативним
картама и радип везпм са пперативним центрпм.
Псматраое на пвај нашин у најппвпљнијим услпвима мпже да ппкрије пптималну ппврщину пд
10км, али је стварнп ппкриваое увек маое, щтп шестп ппставља питаое какп ппсег
ппсматраоа ппвећати са щтп маое улагаоа.
Систем псматрашких станица има свпје преднпсти и мане:
Главне преднпсти су:



мпгућнпст псматраоа у свакп дпба дана и нпћи,
псматраое у перипдима најаших ветрпва, када није мпгуће псматраое из ваздуха.

Важнији недпстаци су:




вепма виспка цена градое и пдржаваоа
пгранишенпст псматраоа тпппграфски заклпоених предела, и
немпгућнпст даваоа детаљних инфпрмација п карактеристикама и велишини
ппжара.

Сви ппдаци кпји се прикупе на псматрашким местима пдмах се щаљу у пперативни центар кпји
је у функцији 24 шаса са сталним дежурствпм и шија је улпга да приликпм дпјаве инфпрмација п
ппжару алармира и упути на местп интервенције екипе кпје ушествују у гащеоу и санацији
ппжара.
11.3 ПСМАТРАОЕ ППСЕБНИМ ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА ЗА РАНУ ДЕТЕКЦИЈУ ШУМСКИХ
ППЖАРА
Интегрисани системи за рану детекцију ппжара кпристе разлишите типпве сензпра за детекцију
дима и ватре и тп: видеп камере псетљиве у видљивпм делу спектра пп дану и пламена у тпку
нпћи, инфрацрвене (IC)-термалне камере псетљиве на термални флукс кпји пптише пд ватре,
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кап и LIDAR (Light deteckting and Ranging) систем кпји ласерски детектује светлпст рефлектпвану
пд шестица дима.
Ппсебни интегрисани системи за рану детекцију ппжара сашиоени су пд периферних
псматашких станица и кпманднп кпнтрплних ценара. Јединице периферних псматрашких
станица ппстављају се на пажљивп пдабраним лпкацијама кпје се безишним или неким другим
средствима ппвезане са једним или вище кпмандних центара. Свака периферна псматрашка
станица састпји се пд сензпра за детекцију ппжара (најшещће камере у видљивпм или
инфрацревенпм делу спектра), јединице за мереое метепрплпщких параметра, трансмисипне
јединице и јединице за напајаое система.
''DEDICS'' мрежа система
DEDICS (Distributed environmental disaster information and control sistems) је интегрисана мрежа
најшещће регипналнпг карактера, усппстављена у циљу ппбпљщанпг управљаоа и
кпнтрплисаоа ванредних ситуација, а највище се примеоује за рану детекцију и кпнтрплисаоу
щиреоа щумских ппжара.
Систем се састпји пд следећих кпмппненти:
-Псматрашкпг ппдсистема
-Аналитишкпг ппдсистема
-Инфпрмаципнг ппдсистема
-Кпмуникаципни ппдсистем
На слици 25. приказан је блпк щеме ''DEDICS'' мреже.
Псматрашки систем служи за прикупљаое инфпрмација из прирпднпг пкружеоа. Чини га
систем мрежа сензпрских станица и централних станица кпје су ппвезане
телекпмуникаципнпм мрежпм. Свака сензпрска станица ппвезана је са једнпм или вище
централних станица у зависнпсти пд кунфигурације терена. Сензпрске станице врще
екстракцију хетерпгених ппдатака дпбијених из разлишитих извпра, а тп су најшещће ппдаци
прикупљених инфрацрвеним и телевизијским камерама, ппдаци прикупљених
метепрплпщким сензприма, кап и псталих ппдатака кпји се щаљу у централне станице на даљу
анализу.
На слици 26. Приказан је блпк щеме псматрашке кпмппненте
Ппдаци прикупљени метепрплпщким сензприма кап щтп су: брзина и правац ветра, влажнпст,
температура имају велики знашај и кпристе се и за предикцију щумских ппжара.
Централне станице садрже гепграфске ппдатке кап щтп су: ппдаци п кпнфигурацији терена
(тпппграфске карте), карте са класификацијпм запаљивпг матерјала кап и карте ризишних
лпкација и друге важне ппдатке.
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Слика 25. Блпк щема ''DEDICS'' мреже

Ф пквиру'' DEDICS'' мреже ппсебнп местп заузима систем за детекцију кпји се састпји из три
базишна блпка:
-Блпк за кпмуникацију са сензприма
-Блпк за пбраду слика
-Блпк за дпнпщеое пдлука
Блпк за кпмуникацију са сензприма усппставља кпмуникацију са сензприма инсталисаних у
пквиру сензпрских станица. Пвај блпк прати стаое сваке сензпрске станице, пднпснп
трансмисију и време кащоеоа сигнала свакпг сензпра ппјединашнп. Метепрплпщки сензпри
мере метепрлпщке велишине кпји се мпгу кпристити за предикцију щиреоа щумских ппжара
кприщћеоем пдгпварајућих метепрплпщких мпдела.
Блпк за пбраду слика има велики знашај у архитектури система, затп щтп базишни прпцес
детекције ппжара заснива на анализи слика дпбијених инфрацрвенпм камерпм. Сам блпк се
састпји пд алата за пбраду инфрацрвених слика, а пснпвне функције блпка су: детекција
инфрацрвенпг ппсега, филтрираое аларма и анализа псцилација.
Блпк за дпнпщеое пдлука кпмбинује инфпрмације дпбијене са слика, мапа, метепрплпщких
сензпра кап и база ппдатака, и на пснпву правила кпја дпвпде дп ппјаве щумских ппжара
дпнпси пдлуку п активираоу или неактивираоу аларма. Вреднпст излаза блпка дпнпщеоа
пдлука крећу се у ппсегу пд 0 дп 100, при шему пве вреднпсти представљају верпватнпћу
ппјаве пптенцијалне ппаснпсти кпје дпвпде дп ппјаве щумских ппжара. Фкпликп је вреднпст
верпватнпће ппјаве щумских ппжара изнад нивпа прага кпји је пдпбрен пд стране пператера
система, аларм ће се пгласити, дпк у псталим слушајевима бити пдбашен.
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Слика 26. Блпк щема псматрашке кпмппненте ''DEDICS'' мреже

„IFFED'' систем
INFFED (Integrated sistem for Forest Fire Early Detection) систем представља интегрисани
аутпматски систем за рану детекцију кап и за кпнтрплисаое щиреоа щумских ппжара. Систем
је у пптпунпсти мпдуларан, аутпнпман и пперативан у тпку 24 шаса.
Систем се састпји пд периферних псматрашких ташака (ППП) и кпманднпг кпнтрплнпг центра
(ССС). Блпк щема „IFFED'' система приказан је на слици 27.
Периферне псматрашке ташке (станице) представљају тпроеве кпје се налазе на узвищеним
лпкацијама. На тпроевима се налазе инфрацрвене и УВ камере са системпм за
ппзиципнираое, кпје се крећу аутпматски пп задатим временским интервалима и правцима.
Напајаое камера врщи се спларним панелима. На тпроевима се псим камера налази и скуп
метепрплпщких сензпра за прикупљаое лпкалних лпкалних метепрплпщких ппдатака. Пви
ппдаци имају велики знашај за детекцију щумских ппжара, редукпваое ''лажних аларма'' кап и
предикцију щумских ппжара.
Кпмуникаципна јединица у пквиру периферне псматрашке станице пренпси слике са
инфрацрвене и видеп камере дп кпманднп кпнтрплнпг центра. Кпманднп кпнтрплни центар је
ппвазан са једним или вище псматрашких ташака, а такпђе ппседује и супервизпр мпнитпринг
систем за термалне и видеп слике дпбијене са периферних ташака (станица). Пператер у
кпнтрплнпм центру мпже мануелним путем да кпнтрплище ппзиције камера путем радип везе
и да изврщи избпр између термалних (инфрацрвених) и УВ (видеп) камера у слушају
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активираоа аларма ради дпдатне прпвере. Пператер мпже да ппдеси нивп прага активираоа
аларма кпји је критишан у прпцесу детекције.
Кпнтрплни центар мпже бити ппдржан метепрплпщким мпдулима -мпделпм ппјаве ппжара
(маппм ризика) кап и мпделпм прппагације и кпнтрплисаоа ппжара заснпван на примени GIS
базе ппдатака. Ф кпмбинацији са метепрплпщким ппдацима систем мпже предвиђати пбласти
кпје би мпгле бити захваћене ппжарпм, те се на тај нашин мпже ефикаснп приступити гащеоу
ппжара, кприщћеоем пдгпварајуће ппреме и средстава за гащеое.
Псетљивпст детектпрске јединице је један пд најбитнијих елемената система. Интегрисани
инфрацрвени сензпри мпгу да детектују ппжар ппврщине 6 m2 на растпјаоу пд 10 килпметара,
дпк максимална пбласт пбухваћена једнпм перифернпм псматрашкпм ташкпм (станицпм) мпже
изнпсити пкп 30 000 хектара.

Слика 27. Блпк щама „IFFED'' система

Интегрални прптивппжарни надзпрни систем „IPNAS''
''IPNAS'' је аутпматски систем за ранп пткриваое ппжара птвпренпг прпстпра у настајаоу,
утемељен на анализи слика снимљених видеп камерама у видљивпм инфрацрвенпм и
блискпм инфрацрвенпм делу спектра, „IPNAS'' је заснпван на теренским јединицама и
централнпм прпцеспрскпм јединицпм. Уеренске јединице су ппсебне јединице ппремљене
видеп камерама (кпјима се мпже управљати на даљину), кап и мини метепрплпщке станице
кпје се бежишнпм мрежпм ппвезане са централнпм прпцеспрскпм јединицпм, где се врще све
анализе, прпрашуни и пстале пбраде и где се врщи складищтеое и шуваое свих ппдатака и
слика.
Пвај систем пмпгућава замену псматрашке службе људским псматраоем, нпвим нашинпм
псматраоа аутпматскпм детекцијпм какп је приказанп на слици 28.
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Слика 28. Псматраое са аутпматскпм детекцијпм „IPNAS'' систем
„IPNAS'' систем приказан на слици 6 заснива се на кприщћеоу три вида ппдатака




видеп ппдатака у реалнпм времену
метепрплпщких ппдатака у реалнпм времену
GIS базпм ппдатака

Видеп ппдаци у реалнпм времену дпбијају се из инфрацрвених и УВ камера.Ппстпје два
режима рада пвих камера аутпматски и мануелни. Аутпматски режим рада кпристи се у тпку
детекције щумских ппжара (кретаое камера пп азимуту и елевацији се прпграмира), дпк се
мануелни режим рада кпристи у слушају дпдатне кпнтрпле пптенцијалнп ппасних места за
ппјаву ппжара кприщћеоем снажнпг пбјектива кпји камера ппседује. Ф пквиру аутпматскпг
рада систем преппзнаје ппјаву дима висине 10 метара на удаљенпсти пд 10 килпметара и
аутпматски активира аларм.
На слици 29. приказанп је преппзнаваоа ппжара у аутпматскпм режиму рада.
Метепрплпщки ппдаци у реалнпм времену се кпристе у циљу смаоеоа детектпваоа лажних
аларма, дпк се мпгу кпристити за израшунаваое индекса ризика ппјаве лпкалних ппжара какп у
фази превенције ппжара, такп и у предикцији щиреоа ппжара тпкпм фазе гащеоа.
GIS (Гепграфски инфпрмаципни систем) база ппдатака се кпристи за складищтеое искљушивп
гепграфских ппдатака (нагиба терена, лпкације путева, река и сл.) кап и свих псталих
релавантних инфпрмација кпје се пднпсе на гепграфску ппзицију ппжара, карактеристике
земљищта, извпра впде, ппзиција туристишких рута и сл. Пви ппдаци у слушају ппжара мпгу
бити вепма кприсни и циљу предикције щиреоа ппжара а у једнп и у планираоу гащеоа сампг
ппжара.
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Слика 29. Структура ''IPNAS'' система

Систем „IPNAS'' састпји се пд:








Ппкретне видеп камере двпјне технплпгије (пп дану псетљиве у видљивпм делу
спектра а нпћу у инфрацрвенпм)
Лпкалнпг сервера кпји мпже бити и деп камере а кпји служи за прилагпђаваое
пренпса видеп сигнала бежишнпг пренпса пп интернет прптпкплу
Лпкалнпг сервера кпји служи за прилагпђаваое метепрплпщких ппдатака и радних
параметара система бежишнпг пренпса пп интернет прптпкплу
Мини метепрплпщка станица за мереое пснпвних ппдатака (температуре и влаге
ваздуха, брзине и правца ветра, инсплације, кплишине падавина и сл.)
Фређаја за мереое пснпвних параметара система (температуре уређаја, наппна и струје
пуоеоа и пражоеоа, укпликп се ради п аутпнпмнпм систему напајаоа путем
акумулатпра и спларних панела)
Система за за бежишни пренпс ппдатака
Надзпрнпг центра на кпјем се налази централна јединица кпја је бежишни или жишанп
сппјена са псматрашкпм јединицпм и прихвата све ппдатке везане за ранп пткриваое и
праћеое ппжара птвпрених прпстпра, кпје анализира, пбрађује, ппхраоује и приказује.

„IPNAS'' систем треба да пмпгући предуслпве за успещнп гащеое птвпренпг прпстпра прекп:
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Ранпг упшаваоа ппжара, пп мпгућнпсти већ у фази настајаоа
Правпвременим и брзим предузимаоем пптребних радои на гащеоу ппжара за щтп су
пптребне пдгпварајуће инфпрмације п ппжару кпје се дпбијају ппсредствпм пвпг
система.
Превентивне прптивппжарне активнпсти, пдређиваоем микрплпкацијских индекса
ризика избијаоа и щиреоа ппжара, утемељенпг на метепрплпщким ппдацима
Мпделираоем щиреоа щумских ппжара на пснпву тренутних метепрплпщких услпва,
карактеристике биљнпг ппкриваша, кпнфигурације терена, щтп пмпгућава
једнпставније управљаоем у гащеоу ппжара.

11.4 ППВЕЗАНПСТ ИНТЕГРАЛНИХ СИСТЕМА ЗА АУТПМАТСКП ПСМАТРАОЕ СА
ПРИМЕНПМ МЕТЕПРЛПЛПШКПГ ИНДЕКСА ППАСНПСТИ ПД НАСТАНКА ШУМСКИХ
ППЖАРА
На пснпву резултата п тренутнпј ппаснпсти пд щумских ппжара, врщи се разврставаое у
пдгпварајуће класе ппаснпсти у пет категприја кпја је приказана у табели 27.
На пснпву пбрађених класа ппаснпсти предузимају се кпнкретне мере у циљу спрешаваоа и
смаоеоа ризика пд настанка ппжара.

11.5 ПРИМЕНА СИСТЕМА ПРПЦЕНЕ ППАСНПСТИ ПД ШУМСКИХ ППЖАРА
Индекси настанка щумских ппжара мпгу се упптребити за прпгнпзу ппаснпсти у времену и
прпстпру, пдређујући сезпне ппжара на свим угрпженим ппдрушјима.
Прпцена сезпне настанка ппжара треба да пмпгући:



Да се средстава за превентивну защтиту и сузбијаое ппжара расппреде према времену
и прпстпру.
Да се пдреде датуми за ппшетак прппагадне и превентивнп- инфпрмативне делатнпсти
прптив пптенцијалних изазиваша ппжара.

Индекси ппнащаоа ппжара мпгу имати следеће примене:




За уппзпреое јавнпсти да се избегне непажоа у кприщћеоу ватре,
За инфпрмације јединица кпје се баве прптивппжарнпм защтитпм,какп би се уппзнале
са тещкпћама на кпје мпгу наићи у свпм раду, и ради псигураоа и расппделе средстава
и ппреме за гащеое.
За инфпрмисаое и извпђеое прпписаних паљеоа ради спрешаваоа щиреоа ватре
(метпде кприщћеоа прптивппжара,предватре у гащеоу щумских ппжара).

Индекс кпји пдређује тренутну ппаснпст најшещће треба да ппслужи ради усппстављаоа
мпбилнпсти јединица кпје ушествују у защтити щума пд ппжара, и припрему ппреме и
средстава за гащеое. Индекси такпђе пмпгућују прпцену резултата кпји се дпбијају
активнпстима на превенцији и сузбијаое ппжара.
Ефикаснпст мера превенције и сузбијаоа ппжара мпже се пбјективније прпценити имајући
услпве ппаснпсти какви су били предвиђени, и какви су се стварнп дпгпдили.
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Табела 27. Класификација вреднпсти идекса ппаснпсти пд щумских ппжара (FWI),
Вреднпсти Индекса Ппаснпсти пд Ппжара (ИПП) су класификапвани пп регипналнпј пснпви
(климатскп ппжарна ппдрушја) и тп у пет категприја:
Врлп низак
Нема ппвпљних услпва за ппјаву ппжара, мпгућнпст запаљеоа је незнатна.
Фкпликп и дпђе дп ппжара пн се врлп пплаганп щири или се угаси. Врлп малп је
гпривпг материјала захваћенп ватрпм и тп углавнпм гпрои слпј прпстирке.
Низак
Запаљеое мпже настати кпд трајнијег извпра ватре, кап щтп су ватре приликпм
камппваоа. Ширеое ппжара у щуми је сппрп, а на слпбпднпм прпстпру
псредое. Уакп, са маое ппврщине (ниске) ватре са слабим пламенпм, углавнпм
изгпри самп листинац. Кпнтрпла над ватрпм се лакп и брзп ппстиже те је
пптребнп маое наппра за гащеое ппжара.
Умерен
Кпнтрпла ватре није тещка акп је акција брза. Шибица мпже прпузрпкпвати
ппжар. Ширеое ппжара је псредое унутар щуме али је брзп на птвпренпм
прпстпру. Ватра гпри на ппврщини псредоим пламенпм.
Виспк
Шибица сигурнп прпузрпкује ппжар и ватра се щири брзп. Ппжар мпже бити
врлп врућ пренещен у крпщоу дрвећа. Изгпри мнпгп прганске масе а кпнтрпла
ппжара је врлп тещка.
Екстремни
Ппжар мпже букнути пд искре, варнице. Ширеое ппжара је врлп брзп. Ппжар је
врлп брз и дплази дп ппжара у крпщоама дрвећа на щирем ппдрушју. Дплази
дп сагпреваоа прганскпг гприва у дубљим слпјевима и нпрмалнп влажним
лпкацијама. Кпнтрпла ппжара је изванреднп тещка, те се за кпнтрплу ппжара
мпрају улпжити изванредни наппри и сва распплпжива средства.

11.6 ПДРЕЂИВАОЕ ИНДЕКСА ППАСНПСТИ ПД ШУМСКИХ ППЖАРА
За прпцену ппаснпсти ппјаве щумских ппжара кпристи се канадски метпд пдређиваоа
индекса ппаснпсти пд ппјаве щумских ппжара (Fire Weather, Index FWI) Пвај мпдел
заснива се на прпцени запаљивпсти щумскпг гпривпг матерјала и зависнпсти пд
прпщлих и тренутних временских услпва.
Канадски метепрплпщки индекс ппжара састпји се пд щест кпмппненти, три примарне,
две ппсредне и једне кпја пзнашава јашину ппјединашнпг ппжара у стандарднпј врсти
гприва.
На слици 30. приказан је дијаграм канадскпг метепрплпщкпг индекса ппжара.
Енглескп-српски еквивален
FFMC (Fine Fuel moisture code)
DMC (Duff moisture code)
DC (Drought code)
ISI (Intial spread index)
BU (Buildup index)
FWI (Fire Weather index)

PFVG (Ппказатељ влажнпсти финпг гприва)
PVSG (Ппказатељ влажнпсти средоег гприва)
PVKG (Ппказатљ влажнпсти крупнпг гприва)
IPŠ (Индекс ппћетнпг щиреоа)
JUG (Индекс укупнпг гприва)
IOP (Индекс ппаснпсти пд ппжара)

Ппказатељ влажнпсти финпг гприва PFVG (Fine fuel moisture code- FFMC) ппмпћу кпга
се нумеришки пцеоује садржај влаге у прпстирци и другпг финпг гприва у щуми. Пвај
ппказатељ је индикатпр релативне лакпће запаљивпсти и гпривпсти финпг гприва. Пвај
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ппказатељ типишан је за дебљину слпја мртве щумске прганске прпстирке пд 2-3 cm,
тежине пкп 5 t/hа.

Слика 30. Структура канадскпг система метепрплпщкпг индекса щумскпг ппжара
Eлементи за утврђиваое ппказатеља финпг гприва су:




Дневна температура
Релативна влага
Брзина ветра

Кплишина падавина у прптеклих 24 шаса већа пд 0,6 mm ппказује влажнпст гпривпг
матерјала дп ранпг ппппднева у најтпплијем делу дана. Уа вреднпст је најппвпљнија
за пцену запаљивпсти, щтп је датп на слици 31. Са елементпм за ветар кпристи се за
израшунаваое индекса ппшетнпг щиреоа ватре у метрима у минути.
Ппказатељ влажнпсти средоег гприва PVSG (Duff moisture code-DMC ) ппмпћу кпга се
нумеришки пцеоује прпсешна влажнпст кпмпактне прганске прпстирке умерене дубине
и дрвенпг матерјала средое велишине. Пвај ппказатељ типишан је за дебљину мртве
щумске прпстирке 5-10 cm и тежине пкп 50 t/hа. Првенствени је извпр енергије кпје
даје кретаое ппжара у већини врста гпривпг матерјала.
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Слика 31. Ппказатељ влажнпсти финпг гприва (PVFG)

Елементи кпји пдређују пвај ппказатељ су:





Уемература ваздуха
Релативна влажнпст ваздуха
Падавине у предхпдних 24 шаса веће пд 1,5 mm
Дужина дана

Чинилац дужине дана меоа се из дана у дан тпкпм сезпне щумских ппжара. Дужина
дана утише на трајаое исущиваоа гпривпг матерјала. Уемпература пд 21пC и
релативна влага пд 45% у ппдне у месецима у кпјима су дани најдужи, има двпструкп
већи ушинак негп у месецима када су дани краћи при истим метепрплпщким
параметрима.
Ппказатељ влажнпсти крупнпг гприва PVKG (Drought code-DC) пмпгућује да се
нумеришки пцени прпсешан садржај влаге у дубину кпмпактне прганске прпстирке и
крупнпг дрвенпг матерјала. Ф крупнпм дубпкпм слпју мртве щумске прпстирке, слпјеви
мпгу садржати и дп 350-400 % впде у пднпсу према тежини сувпг гпривпг матерјала. На
местима где гпри крупни гприви матерјал, ппжар се тещкп гаси и тещкп се
кпнтрплище.
Елементи кпји утишу на пвај ппказатељ су:




-Уемпература ваздуха,
-Падавине у предхпдних 24 шаса веће пд 2,9 mm
-Уекући месец за извпђеое брпја кпји пписује садржај влаге у слпју исппд 10-20
цм дубине мртве щумске прпстирке и тежине пд 440 t/hа.
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Ури ппказатеља влажнпсти, пднпснп мпдула метепрплпщких идекса ппжара, имају
следећа знашеоа за запаљивпст и ппстпјанпст ватре:
PVFG-запаљивпст
PVSG-ппстпјанпст и јашина ветра
PVKG-птежанп гащеое и кпнтрпла
Индекс ппчетнпг ширеоа IPŠ (Intial spread index - ISI) ппказује кпмбинпвани утицај
брзине ватре и ппказатеља влажнпг финпг гпривпг матерјала. Ппмпћу оега се врщи
нумеришка прпцена мпгућнпсти щиреоа ппжара неппсреднп накпн оегпвпг избијаоа.
Да би се пдредип индекс ппшетнпг щиреоа ппжара, пптребни су ппдаци п брзини
ветра на птвпренпм на висини пд 10 m.
За индекс ппшетнпг щиреоа ппстпје шетири класе брзине щиреоа ROS (Rate of spread).
Падине стрмије пд 20% мпгу ппвећати брзину щиреоа кпја је наведена у табели 28.
Табела 28. Брзина щиреоа (ROS)
IPŠ
0-7

Класе брзине
сппрп

Брзина
1,5 m/min

8-12

умеренп

3,0 m/min

13-17

брзп

6,1 m/min

вище пд 18

врлп брзп

18,3 m/min

Мпгућнпст
манифестације
ппжар у пблику
бакљи
мпгућ ппжар у
крпщоама
ппжар у крпщоама
и умнпжаваое
фрпнта

Индекс укупнпг гпреоа IUG (Buildup index -BU) је кпмбинација ппказатеља влажнпсти
средоег гприва и ппказатеља влажнпсти крупнпг гприва. Пн је нумеришки ппказатељ
укупне кплишине гприва дпступне ппжару кпји се щири.Нумеришка вреднпст пвпг
индекса креће се пд 0 дп 400.
Индекс ппаснпсти пд ппжара IOP (Fire weather index-FWI) је кпмбинација индекса
ппшетнпг щиреоа и индекса укупнпг гприва. Пвај индекс је нумеришки ппказатељ
пптенцијалнпг интензитета ватре у стандарднпм типу гприва и пзнашава степен
прпизведене енергије пп јединици дужине фрпнта ппжара. Вреднпст индекса
ппаснпсти пд ппжара зависи самп пд метепрплпщких елемената и израшунава се
свакпдневнп. Дпбијене вреднпсти ппказују за дату пбласт степен ппаснпсти пд ппжара
у временскпм интервалу пкп ппднева, щтп пмпгућује временску и прпстпрну
уппредивпст пвпг ппказатеља. Пвај индекс ппказује тежину лпкализације, велишину
щиреоа и велишину щтете кпја притпм мпже да настане. Индекс ппаснпсти пд ппжара,
кап кпнашни индекс, кпристи се за све планске активнпсти.
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Ф табели 29. приказане су брпјшане вреднпсти кпје пдређују индекс ппаснпсти пд
щумских ппжара (ИПП) на пснпву кпјих се пдређује степен ппаснпсти пд настанка
щумских ппжара.
Табела 29. Степен ппаснпсти пд ппјаве ппжара
ИПП (FWI)
СТЕПЕН ОПАСНОСТИ ПОЖАРА
Веће или једнакп 63
Екстремна опасност
Пд 32 дп 62
Висока опасност
Пд 16 дп 31
Умерена опасност
Пд 8 дп 15
Ниска опасност
Пд 0 дп 7
Веома ниска опасност

Ф табели 30. дати су ппдаци вреднпсти индекса ппаснпсти пд щумских ппжара за дан
....(симулација).

Табела 30. Индекс ппаснпсти пд щумских ппжара за дан ......(симулација)
Уемпература
(пC)

Влажнпст
(%)

Брзина
ветра
(m /s)

Падавине у
предхпдних
24 шаса (mm)

FFMC

DMC

DC

ISI

BUI

FWI

Негптин
Златибпр

24,3
14,6

50
82

9
4

1,1
11,7

86
47

131
29

647
222

13
0

174
44

45
1

Сјеница

12,3

88

4

3,1

55

85

540

1

122

3

Ппжега

20,2

62

4

5,4

66

48

420

1

75

4

Краљевп
Кппапник

21,2
11,1

62
92

5
5

5,0
2,5

69
54

51
33

335
266

1
1

74
50

5
1

Крущевац
Нищ
Лескпвац
Зајешар
Димитрпвград
Враое

22,0
21,5
21,9
22,3
18,9

62
62
59
58
68

5
5
4
7
7

1,1
0,1
0,0
0,4
0,4

83
91
91
92
90

94
107
182
119
104

453
591
697
405
505

4
12
10
19
15

124
147
221
137
137

19
39
39
53
45

Екстремна
Вепма
ниска
Вепма
ниска
Вепма
ниска
Ниска
Вепма
ниска
Фмерена
Виспка
Виспка
Виспка
Виспка

19,1

69

6

0,0

90

132

639

12

174

42

Виспка

Станица

Oпаснпст

Смаоеое щтета прпузрпкпваних ппжарима на птвпренпм прпстпру пдвијају се крпз три
предуслпва применпм аутпматских система за псматраое и прикупљаое ппдатака и тп:
1. Ранп упшаваое ппжара пп мпгућству већ у фази настанка
2. равпвременп и брзп предузимаое пптребних радои на гащеоу ппжара, за щта
су пптребне пбјективне и релавантне инфпрмације
3. Фпшаваое и санкципнисаое намернп изазваних ппжара
Уехнишки напреднији ппступак псматраоа птвпренпх прпстпра пд дпсадащоег је псматраое
щумскпг прпстпра је даљински управљенпм видеп камерпм, такп щтп псматраш седи у
псматрашкпм центру и истпвременп надзире вище камера.
Систем аутпматскпм псматраоа има за циљ превентивну прптивппжарну активнпст и
активнпст везану за гащеоу ппжара и тп у два сегмента:
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прекп превентивних прптивппжарних активнпсти кпја се пгледа у 24-шаспвнп
псматраое у видљивпм и блискпм инфрацрвенпм спектру, везанп са алармним
експертским системпм за рану детекцију ппжара на птвпренпм прпстпру на
темељу преппзнаваоа ппјаве дима и ватре уз мпгућнпст брзпг пренпщеоа и
шуваоа снимака на централнпм уређају
активнпсти на гащеоу ппжара пгледа се у даљинскпм видеп присуству уз
управљаое камерпм прилагпђенпм кприсницима кап ппдрщка праћеоу
ппжара и рукпвпђеоем акцијпм гащеоа ппжара.

Пвакави системи детекције пмпгућују брзп реагпваое и правпвременп врщеое дпјаве
щумских ппжара, су пре свега финансијски бпље јер су трщкпви маои, дају бржу детекцију
ппжара и брзу дпјаву, без пбзира на дпба дана и временске услпве, щтп пмпгућује брзу
прганизацију, бржи излазак јединица на гащеое ппжара щтп у мнпгпме ппвећава ефикаснпст
гащеоа. Пвај нашин надгледаоа ппжара пмпгућава брже реагпваое у ппшетнпј фази ппжара,
пптребу за маоим брпјем људи и пптребпм за маопм кплишинпм ппреме за гащеое.
Ппвезиваое пваквих интегралних система за детекцију щумских
ппжара са индекспм
ппаснпсти пд настанка щумских ппжара и гепграфским инфпрмаципним системима кпји
ппдржавају пбласт щумских ппжара, птварају се велике мпгућнпсти и у превентивнпј и
прганизаципнпг защтити щума пд ппжара.

Карта . Прелиминарно лоцирање камера и зоне видљивости за пилот подручје
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12. НЕКЕ ВРСТЕ МПДЕЛА ШИРЕОА И БРЗИНЕ КРЕТАОА ШУМСКИХ
ППЖАРА У СИСТЕМУ УПРАВЉАОА РИЗИКПМ У ЗАШТИТИ ШУМА ПД
ППЖАРА
12.1 ЦИЉ МПДЕЛА ШИРЕОА И БРЗИНЕ КРЕТАОА ШУМСКИХ ППЖАРА-МПДЕЛПВАОЕ
ШУМСКИХ ППЖАРА
Мпделпваое щумских ппжара има два циља и тп:
1. Предвиђаоем кретаоа ппжара у превентивнпм смислу, мпгу се планирати мере кпје
ће ппбпљщати пспбине щуме у пднпсу на ппжар: ппстављаое пдређених биплпщких
препрека, планираое мера биплпщкп-технишке защтите, ппстављаое прптивппжарних
баријера, ппдизаое мещпвитих щума на пдређеним теренима, ппстављаое
псматрашких станица и сабирних центара, изградое пдгпварајућих путева и уређеое
извприщта впде за гащеое.
2. Предвиђаоем брзине кретаоа и щиреоа щумскпм ппжара приликпм гащеоа насталих
ппжара, мпже се правилнп пдабрати тактика гащеоа, изабрати пптимална средства и
ппрема за гащеое ппжара и усппставити најефикаснија прганизација за гащеое
щумских ппжара.
Пд мнпгих математишких мпдела приликпм мпделираоа щумских ппжара најшещће се кпристе
мпдели ниских ппжара јер су пни најшещћа структура щумских ппжара. Мпдел нискпг ппжара
садржи два субмпдела : први мпдел кпји се пднпси на физишкп-хемијске прпцесе сагпреваоа и
други мпдел кпји пписује щиреое препла и кпнтура ппжара у прпстпру и времену.
При сампм ппступку математишкпг мпделираоа щумских ппжара јављају се грещке кпје утишу
на ппдударнпст мпдела са реалним дпгађајем. Дијапазпн грещака и прпгнпзе брзине кпје се
сматрају прихватљивим у вепма щирпким границама и крећу се пд 15 дп 580%. Ппбпљщаоем
технике мереоа параметара щумских ппжара, ппбпљщаће се у пдређенпј мери питаое пцене
грещке у мпделима и ппвећати степен оихпве активнпсти. Мпгућа ташнпст мпделпваоа ниских
щумских ппжара у ранпм стадијуму оихпвпг развпја је за сада задпвпљавајућа и даје
пптималне мпгућнпсти примене.
Мпгућа су три прилаза кпја се кпристе за кпнструисаое математишких мпдела за брзину
прпцеса сагпреваоа щумских ппжара и тп:




аналитишки
експериментални
кпмбинпвани

Ствараоем система сппспбних за пперативнп пдређиваое параметара щумских ппжара
стварају се услпви да субјекти у бпрби прптив ппжара ппбеде и на најефикаснији и
најпптималнији нашин прганизују превентивну и репресивну защтиту щума пд ппжара.

12.2 MOДЕЛПВАОЕ ДИНАМИКЕ ШУМСКПГ ППЖАРА
Шумска бипценпза се састпји из разних елемената пд кпјих се свака мпже ппсматрати кап
ппсебна запаљива материја. Запаљив матерјал у щуми сашиоава: сав биљни ппкриваш у щуми,
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зрелп дрвеће, ппдмладак, щикаре, щибље, пбпренп дрвеће, щумска прпстирка, граое,
махпвина, паоеви, лищајеви, трава и сл. Свака пд наведених врста запаљивпг матерјала
пдликује се пдређеним физишкп-хемијским карактеристикама у прпцесу паљеоа и
сагпреваоа. Најважније пспбине щуме, кап слпја запаљиве материје шини оена неједнакпст.
Разликују се два пблика хетерпгенпсти:
Први је пбележен неравнпмернпм расппређенпщћу запаљивпг матерјала пп щумскпј
ппврщини хпризпнталнпм или мпзаишнпм. Пваква хетерпгенпст је изазвана великпм
разнпврснпщћу биљних заједница, и оихпвпм прпстпрнпм расппређенпщћу шак и на
релативнп хпмпгенпј ппврщини.
Други се пдликује вертикалним расппредпм запаљивпг матерјала у щуми услед ппстпјаоа
биљне слпјевитпсти. Уи ппсебни слпјеви су: дрвеће разних врста, трава, биљне врсте и сл.
Ппжар се мпже щирити пп шитавпј прганскпј маси бипгепценпзе, мада је улпга разних
запаљивих матерјала у укупнпм прпцесу разлишита. Сав гприви матерјал у щуми сагпрева
реткп. Пптпунп сагпреваое бипмасе, брзина щиреоа ппжара и друге пспбине запаљивих
материја зависи пд пспбина запаљивих матерјала кпје улазе у слпј, оихпвпг хемијскпг састава,
садржај влаге и структуре.
При ппјави щумских ппжара важнп је ппзнавати улпгу ситнпг лакпзапаљивпг матерјала кпји се
назива и „критишан гприви матерјал''. Пн се пбишнп налази на земљи и шине га угинуле биљке
и оихпви делпви. Пвај матерјал се брзп сущи, лакп пали и брзп гпри. Ппжар се такп брзп щири
и пслпбађа тплпту кпја у свпјпј пкплини теже запаљиви матерјал загрева дп температуре
паљеоа.
Шумски ппжари пп свпјпј врсти
динамика зависи и пд врсте.

деле се на :ппдземне, приземне и виспке такп да оихпва

Ппжари пп свпјпј карактеристици представљају динамишку ппјаву. Разлпг тпме је да се щиреое
ппжара пдвија на рашун захватаоа и сагпреваоа нпвих кплишина запаљивпг матерјала. Када се
иницијални ппжар стабилизује и щири пп ппврщини, на даљи развпј и щиреое ппжеара утишу
разлишити фактпри. Сама кпнтура ппжара не мпра увек имати правилан пблик већ мпже имати
и слпженије пблике. Деп ппжара кпји се најбрже щири шини шелп ппжара, задои деп је реп
ппжара, дпк деп ппжара са стране назива се страна ппжара. Сузбијаоа щиреоа шела ппжара је
пснпва успещнпсти сваке акције гащеоа ппжара.

12.3 ШУМСКИ ППЖАРИ КАП ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ
Шумски ппжари су птвпрени динамишки системи и представљају збир:




физишкп-хемијских прпцеса сагпреваоа щумскпг запаљивпг матерјала
услпва кпји утишу на настанак, развпј и ппнащаое ппжара
мера кпје представљају средства кпнтрпле, пднпснп утицаја на прехпдне услпве

Ф сагпреваоу щумскпг ппжара, кап и кпд свих ппжара пптенцијална енергија у прпцесу
сагпреваоа прелази у кинетишку. Густина пслпбпђене енергије представља пднпс енергије W
и запремине V и дефинисана је изразпм:
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W
V

Ппщта структура система дата је на слици 1.

Слика 32. Структура щумскпг ппжара кап енергетскпг система
Сппљащоа средина утише на систем прекп улазних параметара, а систем на средину прекп
излазних параметара. Кпмплекс прирпдних и временских услпва ппд кпјима се пдвија прпцес
шине улазне параметре, кпји се мпгу сврстати у три групе:




улазне мерљиве параметре (рашунске вреднпсти) кпје се дпбијају на пснпву дпступних
инфпрмација п систему (ппжару)
улазних немерљивих параметара кпји су неппзнати и пцеоују се кап верпватни
ппвратни параметри кпји се кпристе за измену тпка прпцеса у сагласнпсти са
ппстизаоем жељенпг циља.

Излазни параметри су пне велишине кпје карактерищу размеру ппжара, оегпву динамику и
степен утицаја на пкплину.
Сама структура щумскпг ппжара кап енергетскпг система мпже бити приказанп и на слпженији
нашин, кап у табели31.
Сваки щумски ппжар је деп слпженпг система кпја шини щумска теритприја ппдлпжна ппжару и
мере неппхпдне за оенп пшуваое. На пример, кпд система кпји пдгпварају пснпву защтите
щума пд ппжара један пд улазних параметара је брпј ппжара кпји је настап на ппсматранпј
теритприји у пдређенпм временскпм перипду кап и оегпве пспбине. Свакп саппщтеое п
ппјави ппжара захтева упптребу разлишитих мера, а систем маспвне активнпсти даје
предвиђаое: прпсешнпг времена пптребнпг за гащеое ппжара и прпсешне ппврщине ппжарпм
захваћене щуме.
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Табела 31. Структура ппжара

Ф бпрби са ппжарпм, шпвек управља прпцеспм кприщћеоа технишких средстава и ппреме за
гащеое ппжара. Избпр ефикасне тактике за гащеое щумских ппжара ппстпје дпста слпжен кпд
гащеоа већих ппжара. Ф тим слушајевима примена рашунарске технике даје ефикасне
резултате, нарпшитп када је реш п предвиђаоу пбима щиреоа и брзине напредпваоа щумскпг
ппжара, нарпшитп ппмпћу примене мпдела щиреоа ппжара.
Кпд вищих хијерархијских система управљаое се састпји у кпрдинацији рада људи и технишких
средстава у циљу оихпвпг пптималнпг кприщћеоа. Фсаврщаваоем рашунарске технике
мнпгпбрпјине су мпгућнпсти за планираое защтите пд ппжара и оегпвп планираое уз ппмпћ
савремених инфпрмаципних система кап и метпда мпделираоа щумских ппжара, щтп
управљаое ризикпм у защтити щума пд ппжара мпже ушинити ефикаснијим.

12.4 КЛАСИФИКАЦИЈА МАТЕМАТИЧКИХ МПДЕЛА ШУМСКИХ ППЖАРА
Целпкупнпст пднпса кпји исказују фпрмалне везе између велишина ппсматранпг система шини
математишки мпдел.
Математишкп мпделираое представља ствараое и упптребу математишких мпдела, кпја шине
три међуспбнп ппвезане етапе: ппис прпцеса кпји се пдвија у ппсматранпм систему израда
оегпвпг математишкпг мпдела, пднпснп ствараое прпрашунских метпда и алгпритама за
утврђиваое брпјних вреднпсти излазних параметара пп ппзнатим улазним елементима
утврђиваое адекватнпсти мпдела реалнпм прпушаванпм систему
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Ф зависнпсти пд намене и нашина пписиваоа пбјеката, неппхпднп је да математишки мпдели
щумских ппжара мпгу имати следеће нивпе:
Пснпвни или фундаментални нивп кпји се пднпси на физишкп-хемијске прпцесе сагпреваоа
разлишитих врста запаљивих щумских матерјала, пднпснп оихпвп мпделпваое
Други нивп се пднпси на мпделпваое щиреоа и развпја ппжара на хетерпгенпј щумскпј
ппврщини-тактишкп мпделпваое
Урећи нивп је стратегијскп мпделпваое кпје представља мпделпваое ппжара кап дпгађаја у
мпделу защтите щума.
Пбјекат мпделпваоа на пснпвнпм нивпу представља самп гпреое. Дати вид мпделпваоа се
заснива на закпнима пренпса тпплпте и масе,ппзнаваое гасне динамике, физишкп-хемијских
пспбина запаљиве материје, кап и на пснпву стаоа средине у кпјпј се ппжар пдвија. Уакпђе
пвај нивп се мпже кпристити кап пснпва за ствараое тактишкпг мпдела.
Ппжар у целини, пднпснп динамика ппжара пд настанка представља пбјекат тактишкпг
мпделпваоа. Пптпуни диспешерски мпдел ппжара треба да ппище и прпгнпзира варијације
оегпвпг пдиграваоа на ппјединим сектприма. Уактишкп мпделпваое је неппхпднп за разраду
плана гащеоа ппжара. Пснпвни кприсници пвпг мпдела требали би бити рукпвпдипци гащеоа
щумских ппжара на свим нипвпима.
Стратегијскп мпделираое се бави настанкпм нпвих жарищта и буктиоа у великпм брпју.
Мпдел буктиоа прпгнпзира расппређенпст ппжара пп теритприји и тп пних кпји се мпгу
ппнављати и оихпве пспбине. Пвај нивп мпделпваоа је неппхпдан за гащеое жарищта
ппжара и спрешаваое настанка нпвих жарищта.
Најважније пспбине математишких мпдела и оихпвих алгпритама су:






степен детаљнпсти при пписиваоу физишкп-хемијских прпцеса гпреоа
рашунске тещкпће у раду са мпделпм
степен универзалнпсти мпдела
пптпунп узимаое у пбзир статистишке прирпде параметара пбјеката
мпгућнпст и ппдеснпст пперативнпг кприщћеоа мпдела

Ефикаснп кприщћеое мпдела се заснива на щтп пптималнијпј пппуни инфпрмаципне базе. Ф
сампм ппжару кап систему мпгу се издвпјити низ ппдсистема пд кпји се сваки пписује ппмпћу
сппственпг мпдела.
Инфпрмаципна база свих мпдела садржи:





ппдатке п жарищту ппжара
метепрплпщке ппдатке
ппис щуме
тпппграфске ппдатке

Ппщта структура мпдела щумских ппжара, кпја ппказује ппвезанпст субмпдела, оихпве улазне
и излазне параметре, кап и инфпрмаципне базе дата је на слици 33.
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Слика 33. Ппщта структура мпдела щумскпг ппжара
На пснпву пплазне инфпрмације, међумпделе пдликују следећи параметри:




мпдел атмпсфере у репну ппжара
мпдел пспбине запаљиве масе у ппкривашу земљищта
мпдел пспбине запаљиве масе гпроег слпја

При сампм ппступку математишкпг мпделираоа јављају се грещке кпје утишу на ппдударнпст
мпдела са реалним дпгађајем. Шумски ппжари су стихијски прпцеси кпји настају слушајнп у
времену и прпстпру, шестп на тещкп приступашним теренима и затп представљају вепма
неппдесан пбјекат са станпвищта псматраоа и мереоа и унпщеоа ташних параметара.
Ппбпљщаоем технике мереоа параметара щумских ппжара ппбпљщалп би питаое грещке у
мпделима и ппвећап степен оихпве адекватнпсти.
Ф мпделпваоу щумских ппжара највище је урађенп на мпделу за пдређиваое брзине щиреоа
ппжара и прпгнпзираое кпнтура ппжара.

12.5 МПДЕЛ РПТЕЛМЕЛА ЗА ИЗРАЧУНАВАОЕ БРЗИНЕ ШИРЕОА ППЖАРА
Мпдел Рптермела се пднпси на слпј запаљивпг матерјала кпји има једну категприју и једну
димензипну класу шије карактеристике ω, δ, ТT, Тe, Һ, Μ, Μx, ρv, β i δ су ппзнате.
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Пснпва за израшунаваое брзине сагпреваоа јесте једнашина пшуваоа енергије.За устанпвљени
прпцес сагпреваоа
UpveQ=1
где је:
U - брзина распрпстираоа пламена
pve - специфишна густина запаљиве материје
Q - тпплпта паљеоа
Ф ппстављенпм мпделу важну ппставку шине ппказиваое тпплптне енергије у пблику:
1=10(1+Φω+Φs)
где је:
10 - тпплптни флукс кпји пдлази на пдржаваое сагпреваоа у хпризпнталнпм слпју запаљивпг
матерјала
ΦωΦs - бездимензипни кпефицијенти кпји третирају ппвећаое тпплптнпг флукса кпд
ппмераоа фрпнта ппжара у правцу ветра уз падину
Ф слушају када је:
Φω=Φs=0 t.j.
када нема ветра и нагиба терена израз има пблик:
UoρveQ=10
Да би се пдредила брзина распрпстираоа пламена мпрају се размптрити сви параметри
пптребни за оенп израшунаваое.
Упплпта паљеоа кпја се пдређује аналитишки пп ппзнатим пспбинама целулпзних гприва
Q=crmΔΤm+M (crzΔΤz+Qi)
где је:
crm - тпплптни капацитет дрвенасте грађе
ΔΤm - разлика температуре пд ппшетне дп температуре паљеоа
crz - тпплптни капацитет впде
ΔΤz - разлика пд ппшетне дп температуре кљушаоа
Qi - тпплпта испараваоа впде
Ефективна кпмпактнпст запаљиве масе шија је пснпвна пспбина крупнпћа шестица запаљивпг
матерјала. Извпђеоем вище експеримента загреваоем запаљивпг матерјала састављенпг пд
шестица разлишите крупнпће изведена је следећа емпиријска једнакпст



e
 452.75 
 exp  


 


где је:
ε - бездимензипнална велишина ппзната кап кпефицијент ефикаснпсти загреваоа
σ - специфишна ппврщина
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Активна кпмпактнпст запаљиве масе ппказује кпји деп запаљиве материје ушествује у паљеоу
приликпм оенпг загреваоа из жарищта сагпреваоа путем свих пренпщеоа тпплпте. Фкпликп
је матерјал таои запалиће се оегпв већи деп. Ефективна густина запаљивпг матерјала зависи
пд густине слпја и оегпве специфишне ппврщине.
ρve = ερv
Упплптна струја кпја се трпщи на ппдржаваое прпцеса сагпреваоа је деп енергетскпг тпка кпји
се пслпбађа приликпм сагпреваоа
Io = ξIR
где је:
ξ - бездимензипни кпефицијент
IR - кплишина тпплпте кпја се пслпбађа са јединице запаљиве ппврщине у јединици
времена, пднпснп интензивнпст реакције сагпреваоа
Елементи ξ i IR зависе пд пспбине запаљивпг матерјала
Интензивнпст реакције сагпреваоа се пдређује брзинпм сагпреваоа запаљиве материје и
оенпм тпплптнпм сппспбнпщћу

IR  
где је:

d
h
dt

d
- брзина губитка масе запаљивпг матерјала пп јединици ппврщине сагпреваоа
dt

Фвпђеоем брзине распрпстираоа фрпнта пламена, предхпдни израз дпбија пблик
IR I = Voh(ωN-ωK)
где је:
VO - брзина распрпстираоа фрпнта пламена
h - дубина зпне
ωN-ωK - ''нетп'' резерве запаљивпг матерјала (пп пдузимаоу минералне материје).
пднпснп ппшетна и препстала резерва.
Време кпје је неппхпднп да фрпнт пламена пређе растпјаое, једнакп дубини запаљиве зпне,
зпве се карактеристишнп време сагпреваоа и израшунава се

R 
па је

IR 

l

0

h N  k 
R

Интензивнпст реакције сагпреваоа је максимална када сав запаљив матерјал сагпри, тп јес кад
ωk=0
па је

I R max 

h N
R
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Степен сагпреваоа (ефективнпст зпне сагпреваоа) пдређује се изразпм

R 

пдакле је

I R

IR
I R max



 N  k
N

 N hR
R

Брзина сагпреваоа, пднпснп брзина прпмене степена сагпреваоа дата пднпспм

r

R
R

Вреднпст r пдређују параметри запаљивпг матерјала кап щтп су садржај влаге и минералне
материје, крупнпћа шестица запаљивпг матерјала, густина оегпве исппређанпсти у слпју.
Фзимајући у пбзир наведене параметре, брзина сагпреваоа мпгуће је пдредити изразпм
r = r' ηMηs
где је:
r' - пптенцијална брзина сагпреваоа
ηM - кпефицијент успправаоа брзине сагпреваоа збпг садржаја влаге у запаљивпј
материји
ηs - кпефицијент успправаоа пп кплишини минералне материје.
Кпефицијенти ηM i ηs се меоају у границама пд 0 дп 1. Оихпва нулта вреднпст гпвпри п
прекиду сагпреваоа.
Пптенцијална брзина сагпреваоа зависи самп пд гепметријских карактеристика ппља, пднпснп
пд специфишне ппврщине и кпефицијента испуоенпсти.За сваки матерјал са пдређенпм
крупнпћпм шестица ппстпји сасвим пдређени кпефицијент испуоенпсти, кпји псигурава
највећу брзину сагпреваоа. Уа вреднпст се зпве пптимални кпефицијент испуоенпсти βop.
Експерименталнп је утврђене следеће зависнпсти
βop = 1.2655σ -0.8189

 
  

 exp  A1    
r '  r 'max 
 
   op  
 op 

 
A

r 'max 

 1.5
83.301  0.01 1.5

A = (5.371σ0.1 - 7.27)-1
Кпефицијент успправаоа брзине према садржају влаге ηM представља функцију пднпса
влажнпсти матерјала према оегпвпј критишнпј влажнпсти, пднпснп параметра М x На пснпву
пбраде експерименталних ппдатака дпбија се
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ηM = 1.259 m + 5.11 (m)
Пва зависнпст важи самп кад M < Mx. За M > M следи да је ηM=0,*67+.
Пспбине и прпцес сагпреваоа зелених биљака су важни и занимљиви. Велику улпгу при
оихпвпм сагпреваоу имају запаљиве материје кпје настају при загреваоу али је инаше вепма
мали брпј квантитативних пцена.
Пгранишеое Рптермелпвпг мпдела је да пн не дппущта сагпреваое слпја кпји се састпји јединп
пд зелених биљака, на пример живих иглица шетинара.

12.6

КПЕФИЦИЈЕНТ УСППРАВАОА БРЗИНЕ САГПРЕВАОА ПРЕМА САДРЖАЈУ
МИНЕРАЛНЕ МАТЕРИЈЕ ΗS

Ф мпделу Рптермела кпристе се резултати термпгравиметријске анализе прирпдних запаљивих
материја. Кпефицијент Se зависи искљушивп пд ппказатеља Se и та зависнпст је приказана
изразпм
ηs = 0.74Se-0.19
Кпефицијент ξ зависи пд специфишне ппврщине запаљиве материје σ и кпефицијента β.
Израшунава се аналитишким пдгпварајућим изразпм.

  192  0.8514 1  exp 0.792  2.234 0.5   0.1
Кпефицијент ветра Φω се пдређује брзинпм ветра ω и карактеристикама слпја запаљиве
материје δ i β при шему је ω брзина ветра на средини висине пламена.

  

  C 196.85  
 
 op 

E



C = 7.47 exp (-0.2505σ0.35)
β = 0.180.54
E = 0.715exp (-1.094 x 104σ)
Кпефицијент падаине φs се пдређује ппмпћу угла нагиба слпја према хпризпнту φ.и
кпефицијента испуоенпсти слпја β.и изражава се изразпм
φs = 5.275β -0.3 (tgΦ)2
Ф пдсуству ветра и нагиба терена брзина распрпстираоа пламена израшунава се изразпм:

0 

I R
Q

Кпнашна фпрмула мпдела Рптермела за брзину прпстираоа фрпнта пламена слпју кпја садржи
запаљиву материју једне категприје има пблик
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I R 1    s 
Q

Структурна щема мпдела кпја ппказује узајамнп дејствп параметара дата је на слици 3.
Рптермелпв мпдел даје највећа брзине, пднпснп брзине у правцу најбржег щиреоа ппжара.
Ради тпга кпд прпрашуна кпнтура ппжара треба увести специјалну функцију -распрпстираоа
кпја узима у пбзир зависнпст брзине пд угла кпји пбразује правац щиреоа и ветар.
Брзина щиреоа пламена пп вищекпмппнентнпј запаљивпј материји даје израз:

2



r '  1    s   ii hM iSi
i 1

2

ni

i 1

j 1

  f i  f ij ij Qij

12.7 ПРИМЕР МПДЕЛПВАОА КПНТУРА РЕАЛНПГ ШУМСКПГ ППЖАРА
Циљ прпрашуна пгледа се у прпцени ппстпјећег нивпа знаоа п прирпди щумских ппжара и
ппгпднпсти ппзнатих метпда мпделпваоа за практишнп прпгнпзираое кпнтура нискпг ппжара.
Ф мпделу се кпристе ппзнати ппдаци п параметрима щумских ппжара и п пспбинама щумскпг
запаљивпг материја.
Кап медел узет је предеп захваћен ппжарпм (слика 34.) кпји шини бпрпва щума са ппкривашем
земљищта углавнпм пд лищајева и махпвине. Ватра се щири пп ппкривашу земљищта пкп 1 шас
и 25 минута и захватила је ппврщину пд 0,5 ha.
се прпрашун ппједнпставип, све временске пзнаке дате су у секундама, рашунавщи пд тренутка
ппшетка сагпреваоа.
За прпрашун брзине сагпреваоа ппкриваша земљищта кприщћени су следеће метпде:
1. Мпдел Рптермела, где се кап запаљиви матерјал узети лищајеви и махпвина у
кпмбинацији са ппалим бпрпвим иглицама. Физишке и термпдинамишке пспбине
наведених матерјала пдређени су на пснпву теренских мереоа и ппдатака из
литературе.
Кпнтуре ппжара фиксиране су ппмпћу инфрацрвене скенирајуће апаратуре, мпнтиране у авипн
кпји надлеће ппжар и прпверене псматраоем са земље. За пдређенп време пд ппшетка
ппжара укупнп је снимљенп щест кпнтура. Брзина ветра у тренутку ппжара мерена је на висини
пд 2 m изнад земљищта и изнпсила је у прпсеку пкп 1 m/s. Да би
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Слика 34. Структурна щема мпдела Рптермела

На слици35. дата је щема щумскпг терена на кпме се пдвија експериментални ппжара
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Слика 35. Шема щумскпг терена експерименталнпг ппжара

Прпрашун је реализпван прпгрампм РПУ 1, а на пснпву ппдатака из табеле 32.

Табела 32. Пспбине запаљивих материја и пстали ппдаци пптребни за прпрашун,[48]
Пспбине материје и слпја
Резерве запаљиве
материје
Специфићна ппврщина
Упплптна мпћ
Садржај влаге
Ппщти садржај
минералних материја
Густина матерјала
Садржај силиката
Дубина слпја
Критишна влажнпст

Лищајеви
1,7

Махпвина
1,0

Бпрпве иглице
0,3

2000
4300
0,127
0,02

2500
4700
0,206
0,04

6000
4500
0,2
0,05

300
0,02
0,12
0,3

300
0,03
0,10
0,5

512
0,01
0,12/0,10
0,3
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Резултати прпрашуна пп мпделу Рптермела приказани су у табели 33.
Табела 33. Резултати прпрашуна пп мпделу Рптермела
Срашунате велишине
Махпвина + бпрпве иглице
Лищајеви+бпрпве иглице
Упплпти флукс, KJ m2min
35003,344
31244,304
Брзина
щиреоа
0,0096
0,0084
ппжара,v,m/s

2. Из таблица за бпрпву щуму са ппкривашем земљищта пд лищаја и махпвине, при
брзини ветра пп метепрплпщкпј станици пд 3,3 m/s, кпјпј пдгпвара брзина ппд
щумским ппкривашем пд 1 m/s, прпизилази да брзина щиреоа ппжара изнпси
v =0,00833 m/s
3. Мпдел Г.Н. Кпрпвина, пп прпрашуну брзина щиреоа ппжара је:
v=0,017 m/s
4. Мпдел М.А. Спфрпнпва, пп прпрашуну брзина щиреоа ппжара је:
v=0,0163 m/s
Фппређиваое резултата, кпји се дпбијају на пснпву разматраних мпдела везанп је са
пдређеним тещкпћама збпг разлишитпг ппгледа на услпве сагпреваоа. Уакп се у мпделима 1 и
4 брзина ветра узима неппсреднп изнад ппврщине земље на висини пд 0,2-0,5 m, а у мпделу 2
на висини пд 2 m, дпк у мпделу 3 на висини пд 10 m. Ппщтп прпфили брзине ветра у щуми јакп
варирају, грещке у прпрашунаваоу брзине ветра за разлишите висине представљају пзбиљан
извпр непрецизнпсти кпд мпделираоа. Акп се кпд прпцене дијапазпна мпгућих кплебаоа
брзине узме вреднпст дисперзије кпји пружа мпдел Г.Н.Кпрпвина, мпже се изврщити
усаглащаваое између мпдела.
Прпрашун кпнтура се извпди на пснпву две предппставке п неппсреднпм ппкривашу земљищта.
Прва предппставка је да је ппкриваш хпмпген. При тпме се брзина распрпстираоа ппжара
пдређује кап средоа ариметишка вреднпст свих извпра кап:



брзина кретаоа ппжара пп ппкривашу састављен већим делпм пд лищаја
брзина кретаоа ппжара пп ппкривашу претежнп састављена пд махпвине, прпрашуната
пп мпделу Рптермела

Радијална брзина, кпја пдређује фпрму кпнтуре кпристи се у пблику
Сматра се да је ппшетна кпнтура ташкаста (r=0). На слици 36. прпрашунате кпнтуре су уппређене
са експерименталнп дпбијеним ппдацима.
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Слика 36. Фппређиваое срашунатих и експерименталних кпнтура

Прецизнији прпрашун кпнтура мпгуће је урадити, акп се узме у пбзир хетерпгенпст запаљивих
матерјала у прпстпру. Кап щтп се види из щеме терена (слика 5) у оему се мпгу издвпјити
према пспбинама ппкриваша земљищта две зпне: са превагпм лищаја и са превагпм махпвине.
Ппщтп сви размптрени мпдели не впде рашуна п разлишитим брзинама сагпреваоа у
зависнпсти пд типа запаљивпг матерјала, за прпцену брзине кпд разлишитпг типа запаљиве
материје преппрушљивп је узети средоу аритметишку вреднпст двеју брзина : пне кпји даје
мпдел Рптермела за дати тип запаљиве материје и средое брзине, израшунате пп псталим
мпделима:



За ппкриваш пд лищаја
За ппкриваш пд махпвине

Дпбијени резултати указују на задпвпљавајућу прецизнпст мпделпваоа ниских щумских
ппжара у ранпм стадијуму оихпвпг развпја.
Мпдел прпрашуна щиреоа и развпја щумских ппжара је битан елеменат какп у превентивнпм
делу защтите щума пд ппжара , такп и у репресивнпм делу када ппжар настане и када је
пптребнп брзп и ефикаснп санираое таквпг дпгађаја. И акп пвакав прпрашун је вепма слпжен,
пре свега збпг мнпгп разлишитих и прпменљивих велишина и такав уз пдређене кпрекције
мпже да има јакп знашајну примену, пре свега јер мпжемп да пратимп развпј ппжара и оегпву
брзину кретаоа кап и правпвременп предузимаое мера за оегпвп сузбијаое. Пзнаваоем
сампг нашина кретаоа ппжара и оегпве закпнитпсти мпже са брзп испланирати нашин гащеоа,
предузимаое защтитних мера и правилна примена ппреме и средстава за гащеое.
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