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Извод: Заштићена природна подручја у нашој земљи, већином, као главну вегетациј-
ску карактеристику имају знатне површине под шумским комплексима. Ово су шуме 
изузете из редовног система газдовања шумама и категоришу се као шуме посебне на-
мене, чије су приоритетне функције заштитно-регулаторног и социјалног карактера. 
У складу са законски одређеном категоризацијом и степенима режима заштите поје-
диних 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 гаје-
ња и заштите шума. Настанак великих шумских пожара дешава се у току сушног пери-
ода са високим температурама ваздуха и смањеном релативном влажношћу ваздуха. 
Брзо ширење пожара условљено је утицајем ветрова (умерени до јаки). Неблаговре-
мено откривање и почетак гашења пожара утичу на неконтролисано ширење пожа-
ра 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 поја-
ва 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 „Ста-
ра планина“. Добијени резултати рада могу се користити за процену екстремних усло-
ва 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, 
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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 дру-

штвеној заједници, имовини и инфраструктури те играју важну улогу у фор-
мирању и сукцесији многих природних и антропогених екосистема широм 
света (Mor it z , M.A. et al., 2014). Шумски пожари један су од битних факто-
ра поремећаја у многим копненим екосистемима (Gray, D.M., Dig hton, J., 
2009). Учесталост великих пожара условљена је присуством просторно не-
прекидних низова биљне биомасе која је довољно сува за сагоревање, као и 
временских услова који доприносе брзом ширењу ватре и појави запаљења 
(Bradstock, R.A., 2010; Mey n, A. et al., 2007). Према М и ленкови 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 су-
шама (Ducić , V. et al., 2008; A lenca r, A .A. et al., 2015; Va rol , T., Er t ug r u l , 
M., 2016; Ž iva 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 ragao, L. et al., 2007; Bradstock, R .A . et al., 2014), док по-
себни временски системи као што су хладни фронтови, планински ветрови 
и горња атмосферска нестабилност, могу узроковати брзу појаву великог 
пожара (Hasson, A .E .A . et al., 2009; Sha r ples , J .J ., 2009). Такође, према 
М и ленкови ћ, М. et al. (2016), телеконекције које представљају утицај хи-
љадама 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., Унка шеви ћ, М., 2013, 2014), када су забележене и максимал-
не температуре ваздуха (Un k a šev ić , M., Tošić , I., 2009, 2011; Тош и ћ, И., 
Унка шеви ћ, М., 2013;  et al., 2015). Ma l i nov ić  M i l ićev ić , S. et 
al. (2016) наводe да су т
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умски пожари код нас чине значајан део укупног броја 
регистрованих пожара на отвореном простору (Živa 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 поја-
ву 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

-
114.332 ha, од чега је 

61.395 ha у државној својини и 52.937 ha у приватној својини и другим обли-
цима својине Вегетацију Старе планине одликује изузетно флористичко 
богатство, са 52 фитоценозе, од ко-
јих су 23 шумске и 29 травњачке (М и ш и ћ, В. et al., 1978). Ш

„ “ На 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. 

 У оквиру планинских 
региона, на Старој планини могу се издвојити (М и лова 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 вазду-

ха 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 ин-
декс (I), који се израчунава на основу једначине (1) (Cha nd ler, C. et al., 1983): 
  
 (1)
где је:
I – Ångström индекс,
R - релативна влажност (%),
T - температура ваздуха (oC).

2 Уредба о заштити Парка природе „Стара планина” - Службени гласник РС бр. 23
3 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.

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

 За квантификацију промене степе-
на 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   средња месечна температура за јул и август, а 
PV-VII + PVII-VIII  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
-

(Živa nov ić , 
S. et al., 2015). -

Сагледавајући вредности средњих температура ваздуха у току 2007. го-
дине, 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 ( hidmet.gov.rs). Ап-
солутни максимум температуре је 41,4°C (измерено 24. јула 2007. године), 
док је претходни максимум износио 39,6°C (2000. године). Високе темпера-
туре ваздуха у јануару, фебруару и марту 2007. године условиле су контину-
ирану 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

Месец/
Month Год/

Year1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1961-1990. год. -1,3 0,9 4,9 10,0 14,6 17,5 19,3 19,0 15,4 10,4 5,2 0,7 9,7

2007. год. 3,4 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
-
-

Распоред и количи-
не падавина утичу на повећање влажности горивог материјала

Živa nov ić , S., Ž iva nov ić , S. et al., 2018
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-

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)

Период/
Period

Месец/
Month Год/

Year
1 2 3 4 5 6 7 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 (та-
бела 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. 

-

Евидентно 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 лова 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 Стара планина  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 локалите-
та. -

-
-

-

-

Маркови ћ, М. et al. (2015, 2018), -
-

ЈП за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, за 2007. годину, предвиђена 
површина у оквиру проширене репордукције, односно, планова пошумља-
вања, на 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).

-

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 Димитров-
града, тиме и дела подручја Старе планине, условљен је високим температу-
рама ваздуха и смањеним количинама падавина у летњим месецима. 
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Вредност  индекса (I) за различите периоде, помоћу ког је са-
гледана 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

Период/
Period

Месец/
Month

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1961-1990. год. 6,8 6,435 5,7 5,0 4,69 4,49 4,1 4,1 4,62 5,28 6,1 6,7

2007. год. 6,36 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  индекса током 2007. 
године, тиме и повећање опасности од шумских пожара. У јулу 2007. године, 
вредност 

4.0<I<2.5). С обзиром на континуирану промену вредности кли-
матских параметара у простору и времену, дневна фруктуација  
индекса у периоду трајања пожара приказана је на дијаграму 2. Уочава се 
период од 19. до 24. јула 2007. године са вредностима -

I<2.0) што представља врло повољне услове за појаву пожара  
Најнижа вредност  индекса је 1,25 и забележена је 24. јула 2007. го-
дине.

 чиме је и ризик од појаве пожара значајно мањи.

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

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 по-
жара са сушама, што у својим истраживањима такође констатују Chuv ieco, 
E. (1999), Di m it ra kopou los , A. et al. (2011), Sa n-M ig uel-Aya nz , J. et al. 
(2013), М i len kov ić , M. et al., 2017; et al
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4. ЗАКЉУЧЦИ
Разумевање и примена метеоролошких информација, уз познавање ка-

рактеристика шумског подручја, пре свега орографских услова, као и шум-
ског горивог материјала, може бити од велике помоћи надлежним службама 
за заштиту шума од пожара. Редовно праћење, проучавање и анализа вре-
менских 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 „Ста-
ра 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 каракте-
ристика у јулу 2007. године забележено је екстремно топло време са дугим то-
плотним 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 пе-
риод 1961-1990. године. Закључено је да је пораст интензитета суше (веће 
вредности индекса) на истраживаном поручју, условљен високим темпера-
турама ваздуха и смањеним количинама падавина у летњим месецима. Кон-
статовано 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. 

уготрајни сушни периоди пого-
дују исушивању свих врста шумског горивог материјала, а тиме и повећа-
њу степена њихове запаљивости. Добијени резултати указују да је примена 

 индекса оправдана за примену у оперативи приликом процена 
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