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УТИЦАЈ ВРЕМЕНСКИХ ПРИЛИКА НА ПОЈАВУ
ШУМСКИХ ПОЖАРА НА ПОДРУЧЈУ ПАРКА
ПРИРОДЕ „СТАРА ПЛАНИНА“
ТОКОМ ЈУЛА 2007. ГОДИНЕ
СТАНИМИР ЖИВАНОВИЋ
МАРИНА ВУКИН
БРАНКО КАЊЕВАЦ2
Извод: Заштићена природна подручја у нашој земљи, већином, као главну вегетацијску карактеристику имају знатне површине под шумским комплексима. Ово су шуме
изузете из редовног система газдовања шумама и категоришу се као шуме посебне намене, чије су приоритетне функције заштитно-регулаторног и социјалног карактера.
У складу са законски одређеном категоризацијом и степенима режима заштите појединих заштићених добара, у овим шумским комплексима врше се специфичне мере
гајења, неге и заштите шума. У склопу наведеног, шумски пожари, као природне или
антропогено изазване појаве у шумским масивима, представљају врло актуелну тему у
склопу савремених мултидисциплинарних научних истраживања, у сврху правилног
предвиђања њихове појаве, процене могућих штета и избора одговарајућих мера гајења и заштите шума. Настанак великих шумских пожара дешава се у току сушног периода са високим температурама ваздуха и смањеном релативном влажношћу ваздуха.
Брзо ширење пожара условљено је утицајем ветрова (умерени до јаки). Неблаговремено откривање и почетак гашења пожара утичу на неконтролисано ширење пожара и захватање великих површина. Учесталост великих шумских пожара на подручју
Парка природе „Стара планина“, током јула 2007. године, повод је за истраживање
услова који су претходили појави шумских пожара. Посебно висока учесталост појава шумских пожара била је у периоду од 19. до 29. јула 2007. године, када је пожаром
захваћено око 3000 ha отвореног простора. У раду су, на основу климатских услова,
утврђени услови за појаву великих шумских пожара на подручју Парка природе „Стара планина“. Добијени резултати рада могу се користити за процену екстремних услова опасности од пожара са дефинисањем прагова ризика који могу бити релевантни
за надлежне службе.
Кључне речи: Парк природе „Стара планина“, шуме посебне намене, шумски пожар,
температура ваздуха, количинa падавина
THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS ON THE OCCURRENCE OF FOREST
FIRE IN `STARA PLANINA` NATURE PARK IN JULY 2007
Abstract: Protected natural areas in our country are mostly characterized by significant areas
under forest complexes. These forests are not part of the regular forest management system.
They are categorized as special purpose forests whose priority functions are of protective-regulatory and social character. In accordance with the legally-defined categorization and
degree of protection regime of certain protected goods, specific measures of cultivation, care
and protection of forests are carried out in these forest complexes. In this sense, forest fires,
1
2
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caused by natural or human agents, represent a topic of growing concern within modern
multidisciplinary scientific research aimed at predicting their occurrence, assessing possible
damage and selecting appropriate measures of forest cultivation and protection. Large forest
fires occur during dry seasons with high air temperatures and reduced relative humidity. The
rate of fire spread is determined by wind (moderate to strong). The untimely fire detection
and extinguishing contribute to the uncontrolled spread of fire over large areas. The high
frequency of large forest fires in the area of `Stara Planina` Nature Park in July 2007 initiated
the research into the conditions that preceded these forest fires. There was a particularly
high incidence of forest fires in the period from 19 to 29 July 2007, when about 3000 ha
of open space was affected by fires. The study determined the conditions suitable for the
occurrence of large forest fires in the area of `Stara Planina` Nature Park on the basis of
weather conditions. The obtained study results can be used to estimate extreme fire hazard
conditions by defining the risk thresholds that may be relevant to the competent services.
Keywords: `Stara Planina` Nature Park, special purpose forests, forest fire, air temperature,
precipitation

1. УВОД
Велики пожари високог интензитета представљају велику претњу друштвеној заједници, имовини и инфраструктури те играју важну улогу у формирању и сукцесији многих природних и антропогених екосистема широм
света (Mor it z , M . A . et al., 2014). Шумски пожари један су од битних фактора поремећаја у многим копненим екосистемима (Gr ay, D. M ., D ig hton, J.,
2009). Учесталост великих пожара условљена је присуством просторно непрекидних низова биљне биомасе која је довољно сува за сагоревање, као и
временских услова који доприносе брзом ширењу ватре и појави запаљења
(Br ad s to c k , R.A., 2010; Me y n, A. et al., 2007). Према М и ле н кови ћ , М. et al.
(2018), у нашим условима постоје два критична периода за појаву шумских
пожара, први крајем зиме и почетком пролећа, пре вегетационог периода,
а други током лета. Интензивирање и број пожара доводи се у везу са сушама (D uc ić , V. et al., 2008; A lenc a r, A . A . et al., 2015; Va rol, T., E r t u g r u l,
M., 2016; Ž iv a nov ić , S., 2017). Смањење количина падавина може довести
до појаве чешћих и дужих суша. Услед тога, шумски екосистеми постају
простори са врло високим ризиком за појаву пожара, у поређењу са другим
екосистемима (A r a gao, L. et al., 2007; Br ad s to c k , R . A . et al., 2014), док посебни временски системи као што су хладни фронтови, планински ветрови
и горња атмосферска нестабилност, могу узроковати брзу појаву великог
пожара (Ha s s on, A . E . A . et al., 2009; Sha r ple s , J.J., 2009). Такође, према
М и ле н кови ћ , М. et al. (2016), телеконекције које представљају утицај хиљадама километара удаљених климатских догађаја на климу неког региона,
посредно могу утицати на појаву шумских пожара.
Екстремно јак талас топлоте у Србији регистрован је у јулу 2007. године
(Тош и ћ , И., Ун к а шеви ћ , М., 2013, 2014), када су забележене и максималне температуре ваздуха (Un k a š e v ić , M., To šić , I., 2009, 2011; Тош и ћ , И.,
Ун к а шеви ћ , М., 2013; %DMDW % et al., 2015). M a l i nov ić M i l ić e v ić , S. et
al. (2016) наводe да су тɪɟɧɞɨɜɢɬɪɚʁɚʃɚɟɤɫɬɪɟɦɧɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯɭɫɥɨɜɚ
ɧɚʁɢɡɪɚɠɟɧɢʁɢɭɥɟɬʃɨʁɫɟɡɨɧɢɤɚɞɚʁɟɢɩɨɜɟʄɚɧɪɢɡɢɤɨɞɩɨʁɚɜɟɲɭɦɫɤɢɯ
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ɩɨɠɚɪɚ ɍɩɪɚɜɨ ɲумски пожари код нас чине значајан део укупног броја
регистрованих пожара на отвореном простору (Ž iv a nov ić , S. et al., 2018).
Посебно је забрињавајућа појава пожара у подручјима која су заштићена
као природна добра од изузетног значаја.
Циљ рада је да се на основу климатских услова утврде услови за појаву великих шумских пожара на подручју Парка природе „Стара планина“.
Добијени резултати рада могу се користити за процену екстремних услова
опасности од пожара са дефинисањем прагова који могу бити релевантни
за надлежне службе.

2. ОБЈЕКАТ ПРОУЧАВАЊА, МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
ɉɚɪɤ ɩɪɢɪɨɞɟ Äɋɬɚɪɚ ɩɥɚɧɢɧɚ³ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ɂɚʁɟɱɚɪɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ Ʉʃɚɠɟɜɚɰ ɉɢɪɨɬ ɢ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɝɪɚɞɍɤɭɩɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɚɪɤɚɩɪɢɪɨɞɟɢɡɧɨɫɢ114.332 ha, од чега је
61.395 ha у државној својини и 52.937 ha у приватној својини и другим облицима својине Вегетацију Старе планине одликује изузетно флористичко
богатство, са ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɨɦɥɢɲʄɚɪɚȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɟɫɭ52 фитоценозе, од којих су 23 шумске и 29 травњачке (М и ш и ћ , В. et al., 1978). Шɭɦɨɜɢɬɨɫɬɉɚɪɤɚ
ɩɪɢɪɨɞɟ„ɋɬɚɪɚɩɥɚɧɢɧɚ“ʁɟɨɤɨНа Старој планини расте 18 биљних
врста које су Уредбом о заштити природних реткости на подручју Србије
стављене под режим апсолутне заштите.3
У климатском погледу, на овом простору влада умереноконтинентална
клима модификована у односу на надморску висину и положај планине.
ɇɚʁɯɥɚɞɧɢʁɢ ɦɟɫɟɰ ʁɟ ʁɚɧɭɚɪ ɞɨɤ ʁɟ ɧɚʁɬɨɩɥɢʁɢ ʁɭɥ У оквиру планинских
региона, на Старој планини могу се издвојити (М и лов а нови ћ , Б., 2010):
• прелазни или субпланински климатски регион на висинама између
600 i 1.250 m н.в.;
• прави планински климатски регион на висинама између 1.250 i 1.900
m н.в.;
• високо планински регион на висинама изнад 1.900 m н.в.
За сагледавање трендова годишњих сума падавина и температуре ваздуха на подручју Парка природе „Стара планина”, искоришћени су подаци за
2007. годину и период од 1961-1990. године за главну метеоролошку станицу
Димитровград (φ 43°01N, λ 22°45Е, h=450m н.в.) (http://www.hidmet.gov.rs/).
За анализу опасности од појаве шумских пожара коришћен је Ångström индекс (I), који се израчунава на основу једначине (1) (C ha nd ler, C. et al., 1983):
(1)

где је:
I – Ångström индекс,
R - релативна влажност (%),
T - температура ваздуха (oC).
2
3

Уредба о заштити Парка природе „Стара планина” - Службени гласник РС бр. 23
Уредба о заштити природних реткости на подручју Србије - Службени гласник РС, бр. 50/93
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Ångström Indeks тумачи се као:
I > 4,0
- мало вероватан догађај пожара,
4,0 < I < 2,5
- неповољни услови за настанак пожара,
2,5 < I < 2,0
- повољни услови за настанак пожара, и
I < 2,0
- врло повољни услови за догађај пожара.

ɋɥɢɤɚɄɚɪɬɚɩɨɞɪɭɱʁɚɉɚɪɤɚɩɪɢɪɨɞɟÄɋɬɚɪɚɩɥɚɧɢɧɚ³
Figure 1 Map of the area of `Stara Planina` Nature Park

ɍ ɪɚɞɭ ɫɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɟɫɟɱɧɨɝ ɢ ɞɧɟɜɧɨɝ cQJVWU|P ɢɧɞɟɤɫɚ
ɡɚɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɭɫɬɚɧɢɰɭȾɢɦɢɬɪɨɜɝɪɚɞ За квантификацију промене степена аридности током 2007. године на метеоролошкој станици Димитровград
употребљен је индекс суше Forest aridity index (Fü h rer, E. et al., 2011), који
повезује температуру, падавине и дистрибуцију шума помоћу формуле (2):
FAI = 100 * TVII-VIII / (PV-VII + PVII-VIII)

(2)

где је:
TVII-VIII
PV-VII + PVII-VIII

средња месечна температура за јул и август, а
збир сума падавина за два периода мај, јун, јул и јул и август.

Угроженост шума од пожара представљена је на основу статистичких
показатеља регистрованог броја пожара на подручју Парка природе „Стара
планина“, током 2007. године.
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2.1. Опште климатске карактеристике Парка природе “Стара
планина“
Основне карактеристике температуре ваздуха
ɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɪɟɠɢɦɞɚʁɟɨɫɧɨɜɧɨɨɛɟɥɟɠʁɟɤɥɢɦɢɩɨɞɪɭɱʁɚɉɚɪɤɚɩɪɢɪɨɞɟÄɋɬɚɪɚɩɥɚɧɢɧɚ³ɉɟɪɢɨɞɢɜɢɫɨɤɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɜɚɡɞɭɯɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ʁɚɤɨɢɡɪɚɠɟɧɭɢɜɟɥɢɤɭɨɩɚɫɧɨɫɬɡɚɧɚɫɬɚɧɚɤɩɨɠɚɪɚɭɩɪɢɪɨɞɢ(Ž iv a nov ić ,
S. et al., 2015). ɍɬɚɛɟɥɢɩɪɢɤɚɡɚɧɟɫɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɫɪɟɞʃɢɯɦɟɫɟɱɧɢɯɢɝɨɞɢɲʃɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ZZZKLGPHWJRY
UV Сагледавајући вредности средњих температура ваздуха у току 2007. године, може се закључити да постоји повећање годишњих просека од 1,4оС,
у односу на последњу стандардну климатолошку нормалу (1961-1990). У
табели 1 види се да су средње месечне вредности температуре ваздуха у
току вегетационог периода 2007. биле изнад вишегодишњег просека. У току
вегетационог периода 2007. просечна температура ваздуха је 17,5oC, што је
за 1,5 oC више у односу на вишегодишњи просек. Највеће повећање средњих
месечних температура ваздуха је 3,7oC у току јула месеца. Уочава се период
јун-јул-август 2007. са средњом месечном температуром ваздуха вишом од
20 °C. Број летњих дана (Tx≥25) у 2007. години је 97, од чега чак 28 у јулу
месецу, а број тропских дана (Tx≥30) износи 47, од чега 22 у месецу јулу и 16
у августу. Ово је забрињавајуће уколико се зна да је вишегодишњи просек
тропских дана 21,5 од чега у јулу 7,2 и у августу 8,7 (ZZZhidmet.gov.rs). Апсолутни максимум температуре је 41,4°C (измерено 24. јула 2007. године),
док је претходни максимум износио 39,6°C (2000. године). Високе температуре ваздуха у јануару, фебруару и марту 2007. године условиле су континуирану акумулацију ефективних температура изнад 5oC, што је за последицу
имало пораст температуре земљишта у зони кореновог система, а тиме и
знатно раније кретање шумске вегетације него што је уобичајено.
Табела 1. Средње температуре ваздуха у Димитровграду у току различитог
периода (оC)
Table 1
Mean values of precipitation in Dimitrovgrad in different periods (mm)
Период/
Period

1

1961-1990. год. -1,3
2007. год.

3,4

2

3

4

5

Месец/
Month
6
7

8

9

10

11

12

Год/
Year

0,9

4,9

10,0 14,6 17,5 19,3 19,0 15,4 10,4

5,2

0,7

9,7

4,6

7,1

10,5 16,4 20,4 23,0 20,8 13,7 10,2

3,0

-0,4

11,1

Основне карактеристике падавинског режима
ɉɪɟɦɚ7U DEDX G /  ɤɨɥɢɱɢɧɚɢɪɚɫɩɨɪɟɞɩɚɞɚɜɢɧɚɜɚɠɚɧʁɟɤɥɢɦɚɬɫɤɢɮɚɤɬɨɪɤɨʁɢɭɬɢɱɟɧɚɩɨʁɚɜɭɩɨɠɚɪɚɬɚɤɨɞɚɫɟɛɪɨʁɩɨɠɚɪɚɟɤɫɩɨɧɟɧɰɢʁɚɥɧɨɫɦɚʃɭʁɟɫɚɩɨɜɟʄɚʃɟɦɤɨɥɢɱɢɧɟɩɚɞɚɜɢɧɚРаспоред и количине падавина утичу на повећање влажности горивог материјала û X U Lü0
äLYD QRY Lü 6   ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ
Ž iv a nov ić , S.,  Ž iv a nov ić , S. et al., 2018  ɍ ɬɚɛɟɥɢ  ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɫɭ
ЈАНУАР-ЈУН 2019.

199

ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɫɪɟɞʃɢɯɦɟɫɟɱɧɢɯɢɝɨɞɢɲʃɢɯɤɨɥɢɱɢɧɚɩɚɞɚɜɢɧɚɭɪɚɡɥɢɱɢɬɨɦɩɟɪɢɨɞɭɚɧɚɥɢɡɟ ZZZKLGPHWJRYUV 
Табела 2. Средње вредности количина падавина у Димитровграду у току
различитих периода (mm)
Table 2
Mean values of precipitation in Dimitrovgrad in different periods (mm)
Месец/
Month

Период/
Period
1

2

3

4

5

6

7

Год/
Year
8

9

10

11

12

1961-1990. год. 42,2 40,5 46,5 51,1 74,9 87,1 60,7 44,1 38,9 39,1 61,4 49,0 635,5
2007. год.

43,4 29,5 55,0 10,0 85,2 47,2

7,2 118,6 60,5 112,0 146,7 25,3 740,6

Сагледавајући вредности количина падавина у току 2007. године (табела 2), може се закључити значајно повећање годишњег просека од 105,1
mm у односу на последњу стандардну климатолошку нормалу (1961-1990).
У табели 2 уочава се да су средње месечне вредности количине падавина у
току вегетационог периода 2007. године биле значајно испод вишегодишњег
просека. Током вегетационог периода 2007. године, измерене количине
падавина су 328,7 mm, што је за 28,1 mm мање у односу на вишегодишњи
просек. Изражено смањење количина падавина је у месецима априлу, јуну
и јулу. Најмање измерене количине падавина су у јулу 2007. године, свега 7,2
mm. ɂɡɨɫɬɚɧɚɤ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɟɜɢɞɟɧɬɚɧ ʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ʁɭɧʁɭɥ ɲɬɨ ʁɟ ɭɡ ɜɢɫɨɤɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɜɚɡɞɭɯɚɭɫɥɨɜɢɥɨɢɫɭɲɢɜɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɨɝɫɥɨʁɚɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨ
ɢɡɧɚɱɚʁɧɨɩɨɝɨɪɲɚʃɟɫɬɚʃɚɜɥɚɠɧɨɫɬɢɭɞɭɛʂɢɦɫɥɨʁɟɜɢɦɚɌɪɟɛɚɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚʁɟɭɩɟɪɢɨɞɭʁɭɧʁɭɥɛɢɥɨɞɚɧɚɫɚɩɚɞɚɜɢɧɚɦɚɜɢɲɟɨɞPPɤɚɨ
ɢɞɚɧɢʁɟɛɢɥɨɞɚɧɚɫɚɩɚɞɚɜɢɧɚɦɚɜɢɲɟɨɞPPЕвидентно је повећање
количина падавина за време вегетационог периода у августу, у односу на
стандардну климатолошку нормалу за период 1961-1990. године (табела 2).
Распоред и количине падавина утицале су и на смањење садржаја влажности
у ваздуху. Влажност ваздуха у јулу 2007. године износила је 54%, што је 12,7%
мање од вишегодишњег просека. Минимум измерене влажности ваздуха је
15% у јулу 2007. године. Појава изузетно ниске релативне влажности током
већег броја дана са поменутим високим температурама ваздуха условила је
стварање погодних услова за настанак пожара.
На Старој планини посебно је занимљива мала заступљеност тишине
(11‰) у периоду 1961-2000. године (М и лов а нови ћ , Б., 2010), при чему је
најзаступљенији био југоисточни ветар. Брзина кретања ветра је од благог
поветарца до јаког ветра.
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2.2. Пожари у Парк природи ÄСтара планина³ у току јула 2007.
године

На подручју Парка природе „Стара планина“, у периоду од 19. до 29. јула
2007. године, забележени су велики пожари на четири различита локалитета.ɉɨɠɚɪɢɧɚɩɥɚɧɢɧɢȼɢɞɥɢɱɢɭȽɚɡɞɢɧɫɤɨʁʁɟɞɢɧɢɰɢɁɚɜɨʁɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨɫɭɫɟɩɪɨɲɢɪɢɥɢɧɚɜɟɥɢɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟɡɚɫɚɞɚɱɟɬɢɧɚɪɚɇɚɤɨɧɢɡɜɪɲɟɧɨɝ
ɝɚɲɟʃɚɩɨɠɚɪɚɤɨɧɫɬɚɧɬɨɜɚɧɨʁɟɞɚʁɟɢɡɝɨɪɟɥɨɩɪɟɤɨKDɧɢɫɤɟɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟɲɢɩɪɚɠʁɚɢɲɭɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɲɭɦɚɪɫɬɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟɍɩɪɚɜɟ
ɡɚɲɭɦɟɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨʁɚʁɟɡɚɯɜɚʄɟɧɚɩɨɠɚɪɨɦɭȽɚɡɞɢɧɫɤɨʁʁɟɞɢɧɢɰɢɁɚɜɨʁ
ʁɟKDɢɬɨɩɪɢɡɟɦɧɢɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɨɞKDɢɜɢɫɨɤɢɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɨɞ
KDɍɨɜɨɦɩɨɠɚɪɭɫɭɝɨɪɟɥɟɱɟɬɢɧɚɪɫɤɟɲɭɦɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɨɞKDɥɢɲʄɚɪɫɤɟɲɭɦɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɨɞKɚɢɲɢɤɚɪɟɢɲɢɛʂɚɰɢɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɨɞ
KDɍɤɭɩɧɚɨɩɨɠɚɪɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɢɡɧɨɫɢKDɚɨɩɨɠɚɪɟɧɚɞɪɜɧɚɛɪɭɬɨ
ɦɚɫɚʁɟPɨɞɧɨɫɧɨɧɟɬɨɦɚɫDPɉɪɨɰɟʃɟɧɚɞɢɪɟɤɬɧɚɲɬɟɬɚɨɞɫɬɪɚɧɟɒɭɦɫɤɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɉɢɪɨɬʁɟɞɢɧɚɪɚɚɢɡɝɭɛʂɟɧɚ
ɞɨɛɢɬʁɟɞɢɧɚɪɚɞɨɤɟɤɨɥɨɲɤɚɲɬɟɬɚɢɡɧɨɫɢɞɢɧɚɪɚ
ɉɪɟɦɚМ аркови ћ , М. et al. (2015, 2018), ɩɨɠɚɪʁɟɡɧɚɱɚʁɧɨɭɬɢɰɚɨɧɚɩɪɨɦɟɧɭɫɚɫɬɚɜɚɢɫɬɪɭɤɬɭɪɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɢɫɬɚɧɢɲɬɚɜɪɫɬɚɧɚɩɥɚɧɢɧɢȼɢɞɥɢɱɩɪɢɱɟɦɭʁɟɭɜɟʄɨʁɦɟɪɢɡɚɯɜɚɬɢɨɛɭɤɨɜɟɲɭɦɟɚɭɦɚʃɨʁɦɟɪɢ
ɯɪɚɫɬɨɜɟɲɭɦɟɫɭɜɟɩɚɲʃɚɤɟɢɤɚɦɟʃɚɪɟɈɫɢɦɧɚɜɟɞɟɧɨɝɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞ
ɛɪɡɢɧɟɩɨɠɚɪɚɞɨɲɥɨʁɟɞɨɞɟɥɢɦɢɱɧɨɝɢɥɢɩɨɬɩɭɧɨɝɭɧɢɲɬɟʃɚɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ
ɨɞɧɨɫɧɨɛɢʂɧɢɯɜɪɫɬɚɢʃɢɯɨɜɢɯɫɬɚɧɢɲɬɚɉɪɟɦɚɩɥɚɧɫɤɨʁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ
ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, за 2007. годину, предвиђена
површина у оквиру проширене репордукције, односно, планова пошумљавања, на ɩɨɠɚɪɢɲɬɢɦɚ ɧɚ ȼɢɞɥɢɱɭ ɢɡɧɨɫɢ 293,26 ha, при чему потребна
средства у која су увршћени трошкови санације, обнављања и неге, износе
укупно 123.551.818 динара (ЈП „Србијашуме“, 2007).
ɉɨɪɟɞɧɟɩɨɜɨʂɧɢɯɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯɭɫɥɨɜɚɲɢɪɟʃɟɩɨɠɚɪɚɭɫɥɨɜʂɟɧɨʁɟɢ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɨɦ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɦ ɝɨɪɢɜɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɚɨ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɢɦ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɦ ɩɨɠɚɪɚ ɇɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢ ɬɟɪɟɧɢ ɫɚ ɧɚɝɢɛɢɦɚ ɢ ɞɨ
ɨɬɟɠɚɥɢɫɭɩɨɫɬɭɩɚɤɢɜɪɟɦɟɝɚɲɟʃɚɩɨɠɚɪɚɉɨʁɚɜɚɜɟɬɪɚʁɟɭɬɢɰɚɥɚ
ɧɚɛɪɡɢɧɭɲɢɪɟʃɚɩɨɠɚɪɚ

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Добијени подаци за индекс суше (Forest aridity index - FAI) указују на
значајно већу вредност 2007. године у односу на период 1961-1990. У периоду
од 1961-1990. године FAI индекс суше је 5,8 а за 2007. годину индекс је 8,25.
Пораст интензитета суше (веће вредности индекса) на подручју Димитровграда, тиме и дела подручја Старе планине, условљен је високим температурама ваздуха и смањеним количинама падавина у летњим месецима.
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Вредност cQJVWU|P индекса (I) за различите периоде, помоћу ког је сагледана опасност од шумских пожара, је приказана у табели 3.
Табела 3. Вредност Ångström индекса по месецима за подручје
Димитровграда, за период 1961-1990. и 2007. Године
Table 3
The value of the Ångström index by months for the area of
Dimitrovgrad, for the period 1961-1990 and in 2007
Месец/
Month

Период/
Period
1
1961-1990. год. 6,8
2007. год.

6,36

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6,435

5,7

5,0

4,69

4,49

4,1

4,1

4,62

5,28

6,1

6,7

6,09

5,44

4,7

4,76

4,06

3,1

4,22

5,28

5,78

6,6

6,94

У табели 3 уочава се значајно смањење cQJVWU|P индекса током 2007.
године, тиме и повећање опасности од шумских пожара. У јулу 2007. године,
вредност cQJVWU|P ɢɧɞɟɤɫɚ ɡɧɚɬɧɨ ʁɟ ɦɚʃɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɫɬɚɥɟ ɦɟɫɟɱɧɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ 4.0<I<2.5). С обзиром на континуирану промену вредности климатских параметара у простору и времену, дневна фруктуација cQJVWU|P
индекса у периоду трајања пожара приказана је на дијаграму 2. Уочава се
период од 19. до 24. јула 2007. године са вредностима cQJVWU|Pɢɧɞɟɤɫɚɦɚʃɢɦ ɨɞ  I<2.0) што представља врло повољне услове за појаву пожара
Најнижа вредност cQJVWU|P индекса је 1,25 и забележена је 24. јула 2007. године.ɈɞɞɨʁɭɥɚcQJVWU|Pɢɧɞɟɤɫʁɟɦɚʃɢɨɞɚɬɟɤɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɧɞɟɤɫɚʁɟɜɟʄɚɨɞ чиме је и ризик од појаве пожара значајно мањи.
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 31.07.

Графикон 1. Дневна флуктуација Ångström индекса у периоду
од 19. до 1. јула 2007. године
Graph 1 Daily fluctuation of the Ångström index in the period
from 19th to 31st July 2007

Добијени резултати указују на корелацију појаве великих шумских пожара са сушама, што у својим истраживањима такође констатују C huv ie c o,
E. (1999), D i m it r a kop ou los , A. et al. (2011), S a n-M ig uel-Ay a n z , J. et al.
(2013), М i len kov ić , M. et al., 2017; 5X I IDX OW -et al  
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4. ЗАКЉУЧЦИ
Разумевање и примена метеоролошких информација, уз познавање карактеристика шумског подручја, пре свега орографских услова, као и шумског горивог материјала, може бити од велике помоћи надлежним службама
за заштиту шума од пожара. Редовно праћење, проучавање и анализа временских услова, уз примену одговарајућих индекса, од велике су важности
за надлежне службе те за оптимизацију превентивних мера и организацију
гашења пожара.
У раду су извршена истраживања услова који су претходили појави
шумских пожара на заштићеном природном подручју Парка природе „Стара планина“, током јула 2007. године. Период од 19. до 29. јула 2007. године
карактерисала је посебно велика учесталост појава шумских пожара који су
захватили око 3.000 ha отвореног простора. Анализом климатских карактеристика у јулу 2007. године забележено је екстремно топло време са дугим топлотним таласом, као и значајно мање падавина у односу на вишегодишњи
просек. Распоред и количине падавина утицале су и на смањење садржаја
влажности у ваздуху. Добијени подаци за индекс суше (Forest aridity index
- FAI) указали су на значајно већу вредност за 2007. годину, у односу на период 1961-1990. године. Закључено је да је пораст интензитета суше (веће
вредности индекса) на истраживаном поручју, условљен високим температурама ваздуха и смањеним количинама падавина у летњим месецима. Констатовано је значајно смањење Ångström индекса током 2007. године, тиме и
повећање опасности од шумских пожара. Вредност овог индекса, током јула
2017. године, знатно је мања у односу на остале месечне вредности.
ɋɩɨɜɟɞɟɧɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɭɤɚɡɚɥɚɫɭɞɚɞуготрајни сушни периоди погодују исушивању свих врста шумског горивог материјала, а тиме и повећању степена њихове запаљивости. Добијени резултати указују да је примена
cQJVWU|P индекса оправдана за примену у оперативи приликом процена
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɲɭɦɫɤɢɯɩɨɠɚɪɚ

ЛИТЕРАТУРА
Al en car, A .A ., Brando, P. M . , As n e r, G . P. , P ut z, F.E. (2015): Landscape fragmentation, severe drought, and the new Amazon forest fire regime. Ecological Applications, 25(6), pg. 14931505.
Aragao, L., Ma lhi, Y., Roman-Cuest a R .M., Saatch i, S., Anders on, L.O., Shimabu ku ro, Y.E . (2007): Spatial patterns and fire response of recent Amazonian droughts. Geophys. Res. Lett., 34.
% D M D W, B., % O D J R M H Y L ü, D. , . L O L E D U G D, M . , / X N R Y L ü, J., 7RVL F  , (2015): Spatial analysis
of the temperature trends in Serbia during the period 1961–2010. 7KHRU. Appl. &OLPDWRO. 121,
pg. 289-301.
Br a dsto ck, R .A. (2010): A biogeographic model of fire regimes in Australia: Current and future
implications. Global Ecol. Biogeogr., 19(2), pg. 145–158.
Bradsto ck, R .A., Penman, T., B o er, M., Pr ice, O., Clarke, H. (2014): Divergent respons-

ЈАНУАР-ЈУН 2019.

203

es of fire to recent warming and drying across south-eastern Australia. Global Change Biol.,
20(5), pg. 1412–1428.
C h and l e r, C . , C h e n e y, P. , T h oma s , P. , Tr ab au d, L . , Wi l l i ams, D. (1983): Fire in forestry.
Vol. I, Forest Fire Behavior and Effects, USA.
C huv ie co, E. (1999): Remote Sensing of Large Wilfires in the European Mediterranean Basin.
Springer, Berlin. pp. 210.
Ću r i ć, M., Ž ivanović, S. (2013): Dependence between Deficit and Surplus of Precipitation and
Forest Fires. Disaster Advances, 6(6), pg. 64-69.
'L P L W U D N R S R X O R V   $    * R J L  &    6 WD PD WH OR V   * 0 LWV RSRXORV  ,   6WDWLVWLFDO
$QDO\VLVRIWKH)LUH(QYLURQPHQWRI/DUJH)RUHVW)LUHV !KD LQ*UHHFH3RO-(QYLURQ
6WXG  SJ

'X F L ü 90L O H Q N R Y Lü 05D G R Y DQ R Y Lü0  &RQWHPSRUDU\FOLPDWHYDULDELOLW\DQG
IRUHVW¿UHVLQ'HOLEODWVNDSHãþDUD-RXUQDORI*HRJUDSKLFDO,QVWLWXWH-RYDQ&YLMLü6$6$
SJ
Fü h re r, E . , Hor v át h , L . , Jago d i c s , A . , Ma chon , A . , S z ab a d o s , I. (2011): Application of
new aridity index in Hungarian forestry practice. Időjárás, 115(3), pg. 205-216.
* U D \  ' 0   'L J K WR Q -  1XWULHQWXWLOL]DWLRQE\SLQHVHHGOLQJVDQGVRLOPLFUREHVLQROLJRWURSKLFSLQHEDUUHQVIRUHVWVRLOVVXEMHFWHGWRSUHVFULEHG¿UHWUHDWPHQW6RLO%LRO%LRFKH
SJ 
Has s on , A .E .A ., Mi l l s , G . A . , Ti mb a l, B. , Wa lsh , K. (2009): Assessing the impact of climate change on extreme fire weather events over southeastern Australia. Clim. Res., 39(2), pg.
159–172.
Ma linov ić-Miliće vić, S., R adovanović, M., St anoj e v ić, G., Mi lovanović, B. (2016):
5HFHQWFKDQJHVLQ6HUELDQFOLPDWHH[WUHPHLQGLFHVIURPWR. Theoretical and applied
climatology, 124 (3-4), pg. 1089-1098.
Ма рков ић , М., Ра коњ а ц , Љ., Пе ши ћ , Д., Н и кол ић, Б., Лу ч ић, А. (2015): Флористичке
карактеристике шибљака грабића на планини Видлич. Шумарство бр. 3, УШИТС,
Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд. стр. 43-56.
Ма рков ић , М., Ра коњ а ц , Љ . , С м и љ и ћ , М . , Па повић, О. (2018): Термофилне храстове
шуме и шибљак грабића треће године након пожара на планини Видлич. Шумарство бр.
1-2, УШИТС, Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд. стр. 99-110.
Me y n , A . , White, P. S . , Bu h k , C . , Je nts ch , A. (2007): Environmental drivers of large, infrequent wildfires: The emerging conceptual model. Prog. Phys. Geogr., 31(3), pg. 287–312.
Mi l e n kov i ć , M . , Yam a s h k i n , A . A . , D u c i ć , V. , B abi ć , V. , G ove d ar, Z. (2017): Forest fires
in Portugal - the conection with the Atlantic multidecadal oscillation (AMO). J. Geogr. Inst.
Cvijic., Vol. 67(1): pp. 27 - 35.
Ми ленков ић , М . , Ду ц и ћ , В . , Б а би ћ , В. (2016): Пацифичка декадна осцилација и
шумски пожари у САД у периоду од 1983. до 2015. године. Шумарство бр. 1-2, УШИТС,
Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд. стр. 91-100.
Ми ле нковић, М., Му нћа н, С., Бабић, В. (2018): Два века пошумљавања Делиблатске
пешчаре: проблем шумских пожара. Шумарство бр. 3-4, УШИТС, Универзитет у
Београду Шумарски факултет, Београд. стр. 1-24.
Ɇ ɢɥ ɨ ɜɚ ɧɨ ɜ ɢʄ  Ȼ   Ʉɥɢɦɚ ɋɬɚɪɟ ɩɥɚɧɢɧɟ ɉɨɫɟɛɧɨ ɢɡɞɚʃɟ Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
Äȳɨɜɚɧɐɜɢʁɢʄ³ɋȺɇɍɤʃɫɬɪȻɟɨɝɪɚɞ
М и ш и ћ , В . , Ј ов а нов и ћ , Р. , Попов и ћ , М . , Б о рис а вљ е в и ћ , Љ . , А н т и ћ , М . , Д и н и ћ ,
А ., Да нон, Ј., Бла же н ч и ћ, Ж. (1978): Биљне заједнице и станишта Старе планине.
САНУ, књига DXI, Београд.
Mor it z , M.A. et al. (2014): Learning to coexist with wildfire. Nature, 515(7525), pg. 58-66.
5X II D X O W   -   & X UW  7   0 D UWLQ 6 W3 DX O  1 .    0RURQ 9 7ULJR50  ([WUHPH

204

„ШУМАРСТВО” 1-2

ZLOG¿UHHYHQWVDUHOLQNHGWRJOREDOFKDQJHW\SHGURXJKWVLQWKHQRUWKHUQ0HGLWHUUDQHDQ1DW
+D]DUGV(DUWK6\VW6FLSJ±
San-Miguel-Ay anz, J., Moreno, J.M., C amia, A. (2013): Analysis of large fires in European
Mediterranean landscapes: lessons learned and perspectives. For Ecol Manag., 294, pg. 11-22.
Shar ples , J.J. (2009): An overview of mountain meteorological effects relevant to fire behaviour and
bushfire risk. Int. J. Wildland Fire, 18(7), pg. 737-754.
Тош ић , И ., Унк а ше в и ћ , М. (2013): Климатске промене у Србији. Монографија, 161 стр.
To š ić, I., Un k a š e v i ć , M. (2014): $QDO\VLVRIZHWDQGGU\SHULRGVLQ6HUELD. International Journal
of Climatology, 34(5), pg. 1357-1368.
Tr ab au d, L. (1980): Impact biologique et écologique des feux de la végétation des zones de garrigues du bas-Languedoc. Thesis. Université des Sciences et Techniques du Languedoc. France.
Un k a š e vić, M., To š i ć , I. (2009): An analysis of heat waves in Serbia. Global Planet Change, 65,
pg. 17-26.
Un k a š e v ić, M., To š i ć , I. (2011): The maximum temperatures and heat waves in Serbia during the
summer of 2007. Climatic Change, 108, pg. 207-223.
Уредба о заштити природних реткости на подручју Србије - Службени гласник РС, бр. 50/93.
Уредба о заштити Парка природе „Стара планина” - Службени гласник РС, бр. 23 (2009).
Varol, T., E r tu g r u l, M. (2016): Analysis of the forest fires in the Antalya region of Turkey using
the Keetch–Byram drought index. J. For. Res., 27(4), pg. 811-819.
Ž ivanović, S., G o cić, M., Iv anov ić, R ., Mar t ić-Burs ać, N. (2015): 7KHH൵HFWRIDLUWHPSHUDWXUHRQIRUHVW¿UHULVNLQWKHPXQLFLSDOLW\RI1HJRWLQ. Glasnik Srpskog geografskog drustva, 95(4), pg. 67-76.
Ž iv anov ić , S. (2017): Impact of Drought in Serbia on Fire Vulnerability of Forests. Int. J. Bioautomation, 21(2), pg. 217-226.
Жив а новић, С., Ст а ле товић, Н., Млађа н, Д. (2018): ȿɥɟɦɟɧɬɢɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɩɪɨɰɟɧɭ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ʂɭɞɢ ɨɞ ɟɮɟɤɚɬɚ ɩɨɠɚɪɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɲɭɦɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ,
Безбедност, 60(3), стр. 73-99.
Ž iv anović, S., G o c i ć , J. M . , Vu k i n , M . , B abi ć , V. (2018): The importance of the knowledge
of the effects of moisture conditions on the frequency and intensity of forest fires. Šumarstvo Forestry, 3-4. Organ of Society of Forestry Enginners and Technicians of the Republic of Serbia,
University of Belgrade Faculty of Forestry, pg. 127-136.
*** KWWSZZZKLGPHWJRYUV
THE IMPACT OF WEATHER CONDITIONS ON THE OCCURRENCE OF FOREST FIRE
IN `STARA PLANINA` NATURE PARK IN JULY 2007
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Marina Vukin
Branko Kanjevac
Summary
7KLV SDSHU GHDOV ZLWK WKH FRQGLWLRQV WKDW SUHFHGHG WKH RFFXUUHQFH RI IRUHVW ¿UHV LQ WKH DUHD
RIWKHSURWHFWHGQDWXUDODVVHWRIC6WDUD3ODQLQDC1DWXUH3DUNLQWKHVRXWKHDVWRI6HUELDGXULQJ-XO\
7KHSHULRGIURPWR-XO\ZDVFKDUDFWHUL]HGE\WKHSDUWLFXODUO\KLJKIUHTXHQF\RI
IRUHVW¿UHVWKDWD൵HFWHGDERXWKDRIRSHQVSDFH,IZHORRNDWWKHPHDQDLUWHPSHUDWXUHYDOXHV
LQZHFDQQRWLFHDQLQFUHDVHRI1.4оСLQWKHDQQXDODYHUDJHVFRPSDUHGWRWKHODWHVWFOLPDWRORJLFDOQRUPDOV  'XULQJWKHJURZLQJSHULRGWKHDYHUDJHDLUWHPSHUDWXUHZDV
 оСDERYHWKHPXOWLDQQXDODYHUDJH7KHQXPEHURIWURSLFDOGD\VLQ-XO\DQG$XJXVWZDV
VLJQL¿FDQWO\KLJKHUFRPSDUHGWRWKHSHULRGRI7KHDEVROXWHPD[LPXPWHPSHUDWXUHLQ
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ZDVоС PHDVXUHGRQ-XO\ ZKLOHWKHSUHYLRXVPD[LPXPDPRXQWHGWRоС LQ
 ,Q-XQHDQG-XO\WKHUHZDVVLJQL¿FDQWO\OHVVSUHFLSLWDWLRQFRPSDUHGWRWKHPXOWLDQQXDO
DYHUDJH7KHORZHVWDPRXQWVRISUHFLSLWDWLRQZHUHVPHDVXUHGLQ-XO\DQGZKLFKDPRXQWHGWR
RQO\PPRISUHFLSLWDWLRQ,QWKHSHULRG-XQH-XO\WKHUHZHUHGD\VZLWKPRUHWKDQPPRI
SUHFLSLWDWLRQDQGQRGD\VZLWKSUHFLSLWDWLRQDERYHPP7KHODFNRISUHFLSLWDWLRQDFFRPSDQLHG
E\KLJKDLUWHPSHUDWXUHVGULHGWKHVXUIDFHVRLOOD\HURXWDQGFDXVHGDVLJQL¿FDQWGHFUHDVHLQWKH
PRLVWXUHRIGHHSHUOD\HUV7KHDPRXQWDQGGLVWULEXWLRQRIUDLQIDOOFRQWULEXWHGWRWKHUHGXFWLRQRIDLU
KXPLGLW\ZKLFKDPRXQWHGWRLQ-XQH,WZDVEHORZWKHPXOWLDQQXDODYHUDJH7KH
PLQLPXPDLUKXPLGLW\PHDVXUHGLQ-XQHZDV7KHH[WUHPHO\ORZUHODWLYHKXPLGLW\RYHU
DODUJHQXPEHURIGD\VDQGWKHKLJKDLUWHPSHUDWXUHVFUHDWHGFRQGLWLRQVVXLWDEOHIRUWKHRFFXUUHQFH
RI¿UHV7KHREWDLQHG Forest Aridity Index )$, YDOXHVUHYHDODVLJQL¿FDQWO\KLJKHUYDOXHRIWKLV
LQGH[IRUFRPSDUHGWRWKHSHULRG,QWKHSHULRGIURPWRWKH)$,LQGH[
ZDVZKLOHLWZDVLQ7KHLQFUHDVHLQWKHLQWHQVLW\RIDULGLW\ KLJKHULQGH[YDOXHV LQ
WKHVWXG\DUHDZDVFDXVHGE\KLJKDLUWHPSHUDWXUHVDQGUHGXFHGSUHFLSLWDWLRQLQWKHVXPPHUPRQWKV
cQJVWU|P LQGH[ ZDV UHGXFHG GXULQJ  ZKLFK FRQVHTXHQWO\ LQFUHDVHG WKH ULVN RI IRUHVW ¿UHV
'XULQJ-XO\WKHYDOXHRIcQJVWU|PLQGH[ZDVVLJQL¿FDQWO\ORZHUFRPSDUHGWRRWKHUPRQWKO\
YDOXHV , ,WZDVFRQFOXGHGWKDWIRUWKHSHULRGIURPWR-XO\cQJVWU|P¶VLQGH[
YDOXHVZHUHEHORZ , ZKLFKSRLQWVWRWKHFRQGLWLRQVTXLWHVXLWDEOHIRUWKHRFFXUUHQFHRI¿UH
7KHORZHVWcQJVWU|PLQGH[RIZDVUHFRUGHGRQ-XO\)URPWR-XO\cQJVWU|P
,QGH[ZDVEHORZDQGLWZDVRQO\RQ-XO\WKDWWKHYDOXHRIWKHLQGH[H[FHHGHGZKLFKVLJQL¿FDQWO\UHGXFHGWKHULVNRI¿UHRFFXUUHQFH7KHVWXG\RIFOLPDWHFKDUDFWHULVWLFVUHYHDOHGWKDWLWZDV
H[WUHPHO\KRWZLWKDORQJKHDWZDYHLQ-XO\ZKLFKZDVVXLWDEOHIRUWKHRFFXUUHQFHRI¿UHV
,WZDVDOOFRQ¿UPHGE\WKHYDOXHVRIWKHcQJVWU|PLQGH[ZKLFKSURYHGWREHDUHOLDEOHLQGLFDWRULQ
IRUHVW¿UHULVNDVVHVVPHQWV
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