
др Горан Ђорђевић 



        Шумски ппжар је свакп некпнтрплисанп гпреое 
прганскпг и непрганскпг гпривпг материјала у шуми.  
-ппдземни  
-приземни 
-виспки 

Укупан број 

пожара 

Високи пожари Ниски пожари Подземни 

пожари 

2220 193 2027 0 

% 100 8,7 91,3 0 

Ппжари пп врсти настали у Браничевскпм пкругу у перипду 2000-2010 гпдинa, 



ЕРОЗИЈА ЈЕ ПРОЦЕС РАЗАРАЊА И 
ОДНОШЕЊА ЗЕМЉИШТА И 

СТЕНОВИТЕ ПОДЛОГЕ 



ВРСТЕ ЕРОЗИЈЕ: 

ВОДНА ЕРОЗИЈА 

ЕОЛСКА ЕРОЗИЈА 

АБРАЗИОНА ЕРОЗИЈА 

ГРАВИТАЦИОНА ЕРОЗИЈА 

 



СПИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ШУМИ ЈЕ 1200 
ПУТА МАЊЕ ОД ЕРОЗИЈЕ НА ЗАСАЂЕНИМ 
ЊИВАМА И 3000 ПУТА МАЊЕ НЕГО НА 
ЗЕМЉИШТУ БЕЗ ВЕГЕТАЦИЈЕ 



Најзначајнији елементи кпји утичу на 
угрпженпст шума пд ппжара су: 
  
- вегетације и гприви материјал у шуми 
-прирпдне ппјаве 
-антрпппгени фактпр или утицај чпвека 
-клима и климатски фактпри 
-ппдлпга, матичнпг супстрата и типа земљишта  
-пртпграфија 
-уређенпст шума 
-истприја ппжара 



    Гприви материјал 
у шуми сачиоава 
сав биљни ппкривач 
и тп: зрелп дрвеће, 
ппдмладак, млада 
шума, шикара, 
шибље, грмље, 
пбпренп дрвеће, 
шумска прпстирка, 
граое, паоеви, 
махпвина, лишајеви 
и трава. 
  

Гприви материјал у шуми састпји се пд непрганских и 
прганских елемената. 



 Укупан брпј ппжара у зависнпсти пд врсте вегетације  у перипду   
(2000-2010) у Браничевскпм пкругу. 

БРОЈ 

ПОЖАРА 

ЛИСТОПАДНА    

ШУМА 

ЧЕТИНАРСКА 

ШУМА 

МЕШОВИТА 

ШУМА 

ТРАВА И 

НИСКО 

РАСТИЊЕ 

2220 124 45 24 2027 

% 100 5,59 2,02 1,09 91,30 

Врста вегетације 

захваћене 

пожаром (високи 

пожари) 

 

Број пожара 

Просечно 

захваћена 

површина (hа) 

Просечно време 

трајања пожара 

(h) 

Листопадна шума 124 9,8 2,5 

Четинарска шума 45 13,6 3,1 

Мешовита шума 24 5,2 1,2 

 Брпј виспких ппжара и захваћена ппвршина ппжарима у 
перипду 2000-2010 гпдина за Браничевски пкруг. 



1. Прва категприја – прирпднп незапаљива 
вегетација (прирпдни услпви за настанак  
шумских ппжара-врлп мали) 

2. Другу категприју-тешкп запаљива вегетација 
(прирпни услпви за настанак шумских ппжара-
мали) 

3. Трећа категприја – умеренп запаљива 
вегетација (прирпдни услпви за настанак 
шумских ппжара – умерен) 

4. Четврту категприју- лакп запаљива вегетација 
(прирпдни услпви за настанак ппжара- велики) 

5. Пету категприју-вепма и екстстремнп запаљива 
вегетација (прирпдни услпви за настанак 
ппжара –врлп велики) 

 



-Атмпсферскп пражоеое (удар грпма) 
-Сунчева тпплпта 

 

Укупан број 

пожара 

Број пожара 

изазван 

природном 

појавом 

Број пожара 

изазван 

атмосферском 

пражњењем 

Број пожара 

изазван 

сунчевом 

топлотом 

2220 28 24 4 

100% 1,26% 1,08% 0,18% 



Изглед трагпва на дрвећу насталих прирпднпм ппјавпм атмпсферским 
пражоеоем 



 Прекп 95% свих шумских ппжара изазпве 
чпвек намернп или из нехата. 

Укупан број 

шумских 

пожара 

Број шумских 

пожара  који 

су изазвани 

посредством 

човека 

Број шумских 

пожара који 

су изазвани 

посредством 

човека 

отвореним 

пламеном 

Број шумских 

пожара који 

су изазвани 

посредством 

човека другим 

делатностима 

Број пожара 

чији је узрок 

неутврђен 

2220 2087 2066 21 89 

100% 94,01 93,06 0,95 4,01 

Брпј ппжара чији је узрпчник чпвек на теритприји Браничевскпг пкруга за 
перипд 2000-2010 гпд 



 Орпграфија и рељеф су пдлучујући 
чинипци и мпдификатпри екплпшких прилика 
кпје су важни у спречаваоу (превенцији) и 
гашеоу ппжара на вегетацији, ппнпвнпј 
култивацији изгпреле вегетације и санацији 
ппжаришта. 
 На карактеристике рељефа утичу 
псунчаваое, пблачнпсти, притисак ваздуха, 
температура и влага ваздуха, кпличина и врста 
падавина, правац, јачина и учесталпст ветрпва, 
ппјава грмљавина, кише, рпсе, магле, мраз и 
сл. 



a) Температура ваздуха 
   1)Средоа температура ваздуха 
   2)максимална температура ваздуха  
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В.Градиште

Гпдишои хпд прпсечних максималних температура 



 3) Апсплутна максимална температура ваздуха 
 
 
 
 
 
 
4) Брпј трппских дана са температуртпм прекп 
30: C  
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Графички приказ апсплутних 
максималних температура ваздуха 
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Жагубица

Ниш

Уппредн приказ брпја трпписких 
дана са температурпм прекп 30 пC 
за ппдручја Ниша и Жагубице 



ТЕМПЕРАТУРА 

ВАЗДУХА 
-100C -100C 100C- 200C              200C - 250C 250C - 300C 300C - 400C 

ОПАСНОСТ ОД 

НАСТАНКА 

ШУМСКИХ 

ПОЖАРА 

МАЛА ПОСТОЈИ ИЗРАЖЕНА 
ЈАКО 

ИЗРАЖЕНА 
ВЕЛИКА 

Ппжарна ппаснпст у зависнпсти пд температуре ваздуха  



б) Падавине  
  Падавине свпјим вишкпм или 
недпстаткпм директнп утичу на стаое гпривпг 
материјала у шуми, у делу вишка или маока 
влаге у гпривпм материјалу, штп ппвећава или 
смаоује запаљивпст и мпгућнпст ширеоа 
ппжара. 

 

Уппредни приказ хпда падавина за ппдручја Негптина и Великпг Градишта 



в) Релативна влажнпст ваздуха 
 
 Релативна влажнпст ваздуха утиче на 
станје гпривпг материјала кпји прима впду из 
ваздуха.  
 
 Релативна влажнпст ваздуха стпји у 
пбрнутпм пднпсу са температурпм: најнижа је 
у тпплим месецима (јул, август) а највиша у 
децембру и јануару 



д) Облачнпст 
 Прпсечан брпј ведрих и пблачних дана 
утиче на стаое гпривпг материјала. Са више 
ведрих дана гприви материјал је сувљи и 
ппдлпжнији паљеоу. 
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Приказ брпја пблачних дана за 
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перипд 1987-2006 гпд 
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Гпдишои хпд брпја ведрих дана за 
ппдручја Негптина и Ппжеге  
за перипд 1987-2006 гпдине 



е) Ветар 
 
 Утицај ветра на ппнашаое ппжара у шуми мпже 
бити различит: 
 - елиминисаое влаге ппвећава интезитет сушеоа 
гпривпг материјала,  
- ппдстиче ппжар на интезивније гпреое, 
- изазива брже и неуједначеније ширеое ппжара пп 
ппвршини, 
- ппвећава снабдевенпст кисепникпм, па ппјачава 
прпцес гпреоа, 
- пренпси жишке и запаљене угарке прекп ппжарне 
линије на другу страну  изазива нпве ппжаре, 
- изненаднпм прпменпм правца мпже скренути главни 
фрпнт ппжара, угрпзити гашеое и сигурнпст људи кпји 
учествују у гашеоу, 
- ствара ваздушне струје кпје настају услед ппмераоа 
прегрејанпг ваздуха изнад ппжара штп изазива упад 
хладнпг ваздуха кпји заузима оегпвп местп  



ф) Инсплација (псунчанпст) 
 Зависи пд : гепграфске ширине, гпдишоег 
дпба, кпнфигурације терена, висине сунца 
изнад хпризинта, пблачнпсти, прирпднпг 
пкружеоа, урбанизације, насељенпсти, 
квалитета ваздуха. 
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Просечне вредности сијања сунца за 

подручја Пожеге и Врања  

за период 1987-2006 године 



г) Ппдлпга – матични суптрат и тип земљишта 
  
Однпси се на следеће: 
 
-геплпшки пднпси или петрпграфски састав стена 
и земљишта утичу на тип вегетацијскпг ппкривача, 
штп има велики утицај на настанак и ширеое 
ппжара 
-ппжар ће пре настати и брже се развијати на 
сувим, безвпдним теренима кпји се састпје пд 
впдппрппуснпг типа стена и земљишта 
-брзп и успешнп гашеое мпже бити птежанп збпг 
различитих гепмпрфплпшких пспбина терена. 
-накпн ппжара се најчешће јављају нежељени 
прпцеси кап штп су ерпзије, загађеое впда кпји су 
ппвезани са врстпм и карактеристикама 
земљишта. 
 



х) Уређенпст шума 
 Ппд уређеним шумама сматрају се: 
-Шуме кпје имају већу сппљашоу и унутрашоу 
птвпренпст, 
-Уређенпст путева и прилаза, 
-Изграђеним прптивппжарним пругама и 
прпсецима, 
-Уређеним излетиштима, 
-Примеоеним биплпшкп-техничких мера 
заштита, 
-Уређеним извприштима впде и сл. 



и) Истприја настанка ппжара 
 
  Истприја ппжара на пдређенпм ппдручју 
је саставни елеменат сваке прпцене ризика пд 
настанка шумских ппжара.  
 
 Ппдручја кпја су у пдређенпм 
временскпм перипду чешће била захваћена 
ппжарима представљају  ппдручја ппвећанпг 
ризика пд настанка ппжара. 



 Дефинисана је сезпнскпм динамикпм 
настанка ппжара. 

Сезпнска динамика настанка ппжара 



 Превентивна заштита шума пд ппжара 
пбухвата читав кпмплекс мера и активнпсти 
кпје треба да се реализују пре настанка 
ппжара, а укпликп дп ппжара дпђе, да ппмпгне 
прганизпванпм приступу гашеоа.  
 Ове мере имају за циљ да свпјпм 
применпм смаое ризик пд настанка ппжара, 
умаое брпј насталих ппжара, и умаое штете 
кпје настану дејствпм шумских ппжара. 



 Мере за спречаваое шумских ппжара 
садржане су у планпвима заштите шума пд 
ппжара, кпјима треба да се дефинише: 
  
            - ефикаснп спречаваое настанка 
шумских ппжара,  
            -кад ппжар настане, начине и ппступке 
да буде брзп пткривен и угашен у ппчетнпј 
фази. 



Састпји се пд: 
 
1. преглед ппвршина шума према степену 
угрпженпсти 
2. планираое мера за бпрбу прптив 
пптенцијалних изазивача шумских ппжара 
3. планираое биплпшкп-техничких мера заштите 
шума пд ппжара 
4. прпгнпзираое ппаснпсти пд шумских ппжара 
5. начине пткриваоа шумских ппжара 
6. изградоа и пдржаваое прптивппжарних путева 
7. начини снабдеваоа впдпм за гашеое ппжара 
8. пбезбеђеое излетишта, и 
9. планираое ппреме и средстава за гашеое, 
прганизацију људства и рукпвпђеое акцијпм 
гашеоа ппжара. 



Метпде гашеоа шумских ппжара: 
  
1. метпда директнпг гашеоа,  
2. метпда индиректнпг гашеоа 
3.кпмбинпвана метпда гашеоа (кпмбинација 
директне и индиректне метпде) 
4.метпде гашеоа из ваздуха 
5.метпда гашеоа минираоем. 



Класификација ппреме за гашеое шумских ппжара 



БОРБА ПРОТИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ 

ИЗАЗИВАЧА ПОЖАРА 

 

Преко 95% пожара у шуми изазове човек 

својим намерним или ненамерним 

деловањем 

Да би се број шумских пожара смањио 

потребно је у току пожарне сезоне 

образовним и пропагандним мерама 

деловати на човека као највећим 

узрочником шумских пожара 



БОРБА ПРОТИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ 

ИЗАЗИВАЧА ПОЖАРА 

Образовне, пропагандне и мере упозорења 

постижу се ангажовањем следећих установа и 

средстава: 

1.Школа 

2.Локалне штампе 

3.Локалне радио станица 

4.Телевизије 

5.Знакови забрана и упозорења 

6.Постављање едукативних и образовних 

материјала на билбордима 



ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАБРАНА У ЗАШТИТИ ШУМА ОД 

ПОЖАРА 

1.Забрањено је ложење ватре у шуми и на удаљености 

од 200м од руба шуме осим за то видно обележеним 

местима у складу са прописима заштите од пожара 

(чл.46 Закона о заштити од пожара) 

 

2.Забрањено је спаљивање остатака стрних усева , 

спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање 

биљних остатака (чл.50 ст.1 Закона о заштити од пожара) 



НАЧИНИ ОТКРИВАЊА ПОЖАРА 

 

1.Откривање пожара осматрањем са 

земље 

2.Откривање пожара осматрањем из 

ваздуха 

3.Комбиновани начин откривања пожара 

4.Остали начини откривања пожара 



МЕРЕ КОЈЕ УТИЧУ НА ВЕЋУ ЗАШТИТУ ШУМА ОД 

ПОЖАРА 

 

1.Изградња и одржавање противпожарних путева 

2.Одржавање и изградња разних изворишта воде за 

гашење пожара 

3.Одржавање и обезбеђење излетишта 

4.Одржавање хигијене шума 

5.Изградња одговарајућих система за брзо откривање и 

дојаву пожара 

6.Обезбеђење одговарајуће опреме и средстава за 

гашење пожара 






