
 
 

 
 
Тематска единица EF2: Oбука: Примена на техники и тактики за контрола на 
пожари на вегетација  
 
Вовед 
 
Овие материјали за обука го поддржуваат второто ниво на EuroFire за 
компетентност EF2 «Примена на методи и тактики за контрола на пожар на 
вегетација." 
 
Овој документ е како вовед за однесувањето на шумскиот пожар и техниките или 
тактиките кои можат да се применат за да се изгасне шумскиот пожар или да се 
спроведе контролирано горење и е наменет за луѓе кои помагаат во управувањето со 
пожарите на отворен простор.  
Тоа е за ситуации каде што локализирањето и гаснењето на пожарот е едноставно, 
нивото на ризик и комплексноста е ниска, однесувањето на огнот не представува 
проблем и гасначот е под директен надзор.  
 
Сите национални и локални закони во врска со методите за управување на пожарот 
мора да се усогласат. Пред извршување на работата, исто така треба да се изврши 
консултација и со локалните сопственици на земјиштето. 
 
Обучувањето во овој дел на курсот може да се направи со комбинација на формално 
обучување, менторство и обука. Самостојното учење треба да биде забрането со цел 
знаењето и разбирањето на материјалот да бидат подетални и подобри. Истото важи и 
за практична апликација која треба да биде спроведена само под целосна и директа 
супервизија. 
 
Номинални/замислени/спроведени часови за учење на овој курс се околу 40-50 часа. 
 
EuroFire е пилот проект. Едукативниот материјал ќе се вреднува како дел од тековниот 
процес. Повратни информации се дадени на следнава web страна: www.euro-fire.eu. 
 
 
Аудиториумот за кој се наменети овие материјали се луѓето кои работат во против 
пожарната служба, фарма или шумарство, животна средина, користење на земјиштето 
и рекреација, чија улога е да помогнат во управување со пожарите, без разлика дали е 
целосно работно време или во нецелосно работно време. 
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Врска меѓу компететивните стандарди на EuroFire и управувањето со ризик 
 
Повикувањето на стандардите на компететивност на EuroFire треба да бидат направени 
така да овозможат да се разбере целиот спектар на резултатите од учењето. Деловите 
на стандардите го вклучуваат името на делот на курсот, името на елементот на 
воведување на курсот, клучните зборови и фрази, твоите способности и што мора да се 
знае и разбере.  
 
Приложените материјали за сите стандарди на компетентност на EuroFire се наменети  
да го поддржат флексибилниот пристап кон презентација на материјалите. Тие можат 
да се прилагодат или модифицираат за да се постигне усогласеност со целната група. 
Едукативниот материјал за овој дел треба да се користи паралелно со другите делови 
за да се обезбедат подобри резултати.  
 
Во Европската Унија постојат различни безбедносни инструкции кои беа воспоставени 
како посебни закони за безбедност и здравје во секоја земја на ЕУ. Ова законодавство е 
наменето за подобрување на безбедноста и здравјето при работа и намалување на 
работата поврзана со несреќи и болести. Почитувајте ги сите безбедносни закони, 
политики и управување со ризик на вашата локација, оддел или организација. 
 
 

Комплементарни ( задолжителни) студии: 
EF1 – Осигурајте се дека вашите постапки на местото со вегетација ќе го 

намалат ризикот за вас и за околината 
 
            Последователни студии: 

EF3 –Размена на информации во тимот и со раководителите на пожарите на 
вегетација -пожари на отворен простор 

          (да се развива) 
EF4 – Користење на рачнен алат за контролирање на вегетацискиот пожар 
EF5 – Контрола на вегетацискиот пожар со  употреба на вода 
           (да се развие) 
EF6 – Примена на палење на вегетацијата  

 
Цел на учењето: 
 
По завршувањето на учењето треба да бидете способни да: 

1. Го разберете однесувањето на пожарите на отворен простор 
2. Ги примените техниките со цел да се контролира пожарот на отворен простор 
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Клучни зборови и фрази 
 
Џеб, пожарна линија, пожар во крошната, директен напад, крило, прсти, однесување на 
пожарот, пожар, временски услови за пожар, периметар на пожарот, ризикот од пожар, 
горлив материјал, интензитетот на пожарот, центар за управување со пожарот, вид на 
пожар, должината на пламенот, напад на страните, подповршински пожара, фронт на 
пожарот, заден дел (пета), индиректен напад.  
 
 
 
1. Разбирање на однесувањето на пожар на отворен простор 
 
Пожар на отворен простор 
 
Пожар на отворен простор е неконтролиран оган што се појавува и во руралните и во 
урбаните средини и предизвикува горење на вегетацијата, земјоделските ресурси и 
инфраструктура. Ова  вклучува пожари на тресет, трева, грмушки и шума. Пред 
почетокот на локализирањето и гаснењето на пожарот важно да се разберат основните 
физички процеси кои го предизвикуваат огнот, како и природните фактори кои влијаат 
врз однесувањето на пожарот. 

Пожарен триаголник 
- Пожарниот триаголник содржи три основни елементи кои мора да бидат 

присутни за настанување на оган. Ако се отстрани еден од овие елементи, огнот 
ќе згасне. 

- Кислород - компонента на воздухот која е потребна за да изгори горлив 
материјал и која  секогаш ја има во средината на пожарите на отворен простор. 
Воздухот во форма на ветер игра клучна улога во однесувањето на пожарите на 
отворен простор. 

-  Топлина (висока температура) – тое е енергијата потребна да се создаде 
запалива смеса од испарувањате на горливиот материјал и кислородот во 
воздухот и настанува горење. Горливиот материјал може да се загрева на повеќе 
начини за да се постигне температурата на палење. 

 
  - Горлив материјал - е било кој достапен горлив материјал. Видот, количината,       
распореденоста,  дистрибуцијата и содржината на влагата на горливиот материјал 
ќе влијае на однесувањето на пожарот. 
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Слика ЕФ 2.1. Пожарен триаголник 

 
Пренесување на топлината 
 
Топлината од пожарот на друг горлив материјал може да се пренесе по пат на: 
конвекција, зрачење и кондукција. 
 
- Конвекција е движење на топлината низ воздухот. Во случај на пожарите на отворен 
простор, тоа топлинското струење што се зголемува  и се движи  кон фронтот на 
пожарот. Струењето на воздухот е најважната форма за пренос на топлина за шумските 
пожари, бидејќи многу загреаните го сушат и загреваат горливиот материјал пред 
фронтот на пожарот и предизвикаат брзо ширење на пожарот. 

Кислород 
(воздух) 

Топлина 
(висока 

температура) 

Горлив 
материјал 
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Слика ЕФ 2.2. Струење на воздухот 

 
- Зрачење - е топлината што се движи од некој извор на топлина во сите правци, во 
форма на бранови или зраци. Запалениот горлив материјал зрачи топлина во сите 
правци и придонесува за сушење и подготовка на незапалениот горлив материјал. 
Сонцето е уште еден извор на топлина. 

 
 
 

 
Слика ЕФ 2.3. Зрачење 

 
 
Кондукција е трансферот на топлина низ цврст предмет, од место со повисока кон 
место со пониска температура. Топлината се пренесува и со директен контакт на еден 
предмет со друг. Видот  на материјалот ја определува  стапката на пренос на топлина. 

Топол воздух

Ладен 
воздух 

Зрачење

Ладен 
воздух 
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Кондукцијата игра мала улога во пожарите на отворен простор, дрвесината како и 
другите делови на вегетацијата, е релативно слаб проводник на топлина.  

 
Слика ЕФ 2.4. Спроводливост 

 
Средина/околина на пожарот 
 
Животната средина на огнот ги вклучува сите услови на животната средина кои го 
одредуваат однесувањето на огнот. Брзината на ширење на пожарот и нејзиниот 
интензитет се утврдени од страна на следните фактори на животната средина. 
Животната средина на огнот се состои од три главни компоненти: запалив материјал, 
времето и топографијата. 

 
Слика ЕФ 2.5. Средина/околина на пожарот 

Бавен пренос 
на топлина

Карактеристики на горливиот материјал

Рељеф

ТоплинаКислород 

Горлив материјал

Временски 
услови 
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1. Горлив материјал 
 
Горливиот материјал е еден од најважните фактори за разгледување при анализата за 
средина/околината  на пожарот. Горливиот материјал директно влијае на однесувањето 
на пожарот, што зависи од: 
- Класите на горливиот материјал 
- Типот на горливит материјал 
- Димензиите и количината 
- Распореденоста по теренот 
- Содржината на влага во него 
 
Класи на горлив материјал 
 

i. Горлив материјал под површината на почвата - е органски материјал кој се 
наоѓа под површината на почвата, вклучувајќи суров хумус, корења или  друг 
органски материјал кој е под површината на почвата. Однесувањето на пожарот 
во горлив материјал од оваа класа е ограничен на тлеење или горење со многу 
мал интензитет, но може да се одржува со денови, недели па дури и месеци.  

ii. Горлив материјали на површината на почвата – е горлив материјал кој се 
наоѓа над горливиот материјал од претходната класа и крошните на дрвјата. Во 
оваа класа на горив материјал, на пример, спаѓаат: суви трупци и гранки, 
грмушки, трева, млади дрвја итн. Горливиот материјали на површината на 
почвата секогаш игра голема улога во одредувањето на интензитетот на пожарот 
и на брзината на неговото ширење. 

iii.  Горлив материјал во крошната (воздушен) – тоа се стоечките стебла и горлив 
материјал кој не е во директен контакт со почвата. Оваа класа во себе го 
вклучува горливиот материјал т.н. „скала“, крошните на дрвјата или крошните на 
грмушките. Интензитетот на  пожарот мора да биде многу јак за огнот да може 
да достигне и да се прошири во горливиот материјал во крошната. 
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Слика ЕФ 2.6. Класи на горлив материјал 

 
Димензија и количество  
 
Постојат две главни категории на горлив материјал: 
 
I. Ситен/фин горлив материјал – тоа е ситен, лесно запалив горлив материјал, како што 
се гранките, тревата или лисјата. Овој горлив материјал брзо се суши и пали. Тој често 
има најголемо влијание врз интензитетот на огнот и брзината на ширење. 
 
II. Крупен горлив материјал -  тоа се трупци и гранки со поголем дијаметар. Овој 
горлив материјал често продолжува да гори долго време после поминувањето на 
фронтот на пожарот. 
 
 
Количеството на располагање на запаливиот материјал влијае на интензитетот на огнот 
и нејзината брзина на размножување. Големо количество на запаливи материјали се 
изразени во интензивното однесување на огнот во пламенот на предната страна, додека 
пак голем износ на крупни запаливи материјали на огнот се изразени во низок 
интензитет, која продолжува долго после усвојувањето на пламенскиот фронт. 
 
Дистрибуција/разместеност 
 
Горливиот материјал може да биде дистрибуиран/распореден хоризонтално и 
вертикално. 
 
i. Замислете шума со разни видови на дрвја, различна густина и нивен одпад (листинец, 
лежевина и сл.) разместени блиску или далеку едни од други - тоа е хоризонтална 
разместеност на горливиот материјал. Расфланиот/оддалечениот меѓу себе горлив 

Површински 
запалив 
материјал: 
-листинец 
-трева 
-грмушки 
-мртви гранки 
-поник 

Горлив 
материјал во 
крошната: 
-листвови 
-гранки 

Горлив материјач 
„скали“: 
-пониски гранки 
-големи грмушки 
-лишаи 

Горлив материјал под 
површината на почвата: 
-хумус 
-корени 
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материјал ќе согорува со помал интензитет, додека пак блиску рапоредениот горлив 
материјал ќе согорува со поголем интензитет. 
ii. Вертикална распореденост – се однесува на количината и дистрибуција на горливиот 
материјал од површината на почвата до крошните на стеблата. 
 
Содржината на влага во горливиот материјал 
 
Износот на влага во посебен дел од горливиот материјал влијае на брзината на палење 
и интензитет на горењето. Природни фактори кои влијаат на содржината на влагата се 
релативна влажност, врнежите, температурата на воздухот, и во помала мера 
засенченоста, од страна на падина, наклон, надморска височина, и др. 
 
Горлив материјал со висока содржина на влага како резултат на неодамнешните 
дождови, високата влажност или близината на извор на вода, бара поголемо загревање 
пред да се запали. Горлив материјали со ниска содржина на влага се пали со послабо 
загревање и гори со јак интензитет и со голема брзина на ширење на огнот. 
 
Табела 2.1. Содржина на влага на горливиот материјал 
 

Содржина на влага на горливиот материјал 
Горлив материјал Содржина на влага 
Лесно запалив горлив материјал Лесно се губи влагата и се суши брзо и 

лесно станува достапно за горење  
Крупен  горлив материјал Губи од влажноста  полека, потребно е 

повеќе време и топлина да созрее и за 
палење за разлика од лесно запаливите 
горива 

Горлив материјал со голема содржина на 
влага 

Потребен е подолг период на 
предзагревање, како и повеќе топлина 

Горлив материјал со мала содржина на 
влага 

Брзо се суши и станува достапно за 
горење, гори брзо и со голем интензитет 
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2. Време 
 
Времето е најпроменлива компонента за заштита од пожар, брзо се менува, дури и за 
време на пожар. Времето може да биде исклучително непредвидливо и неговото 
влијание врз однесувањето на огнот не смее да биде подценето. Клучните елементи на 
времето се: 
- Релативна влажност 
- Температура на воздухот 
- Ветерот 
- Врнежите од дожд 
- Промените на денот и ноќта 
 
Релативна влажност на воздувот 

 
Релативната влажност (РВ) е метеоролошки елемент на содржината на влага во 
воздухот. Може да се направат голем број на претпоставки кога се размислува за 
ефектот на природното однесување на пожарот: 

i. РВ директно влијае на содржината на влагата на мртвиот и лесно запалив 
горлив материјал, при што РВ и речиси нема влијание врз суровиот/жив 
горлив материјал. 

ii. Ако вредноста на РВ е висока, сувиот и лесно запалив горлив материјал има 
висока содржина на влага и не е подготвен да гори (тешко се пали и гори). 
Спротивно на тоа, ако вредноста на РВ е ниска, сувиот и лесно запалив 
горлив материјал има помала содржина на влага и е подготвен за горење 
(лесно се пали и гори). 

iii. Во временската прогноза, ниските нивоа на РВ се сигурен знак дека развојот 
на пожарот ќе биде поинтензивен, а високото ниво на РВ главно значи дека 
развојот на пожарот ќе биде помалку интензивен. 

iv. Количината на РВ речиси секогаш расте и опаѓа во согласност со познатиот 
модел (Види слика 1.7. подолу). Количината на РВ  е на највисоката точка 
наутро и навечер, а на најниската во попладневните часови. 

v. Вообичаено, со најголем интензитет огнот гори во попладневните часови, 
кога РВ е на најниско ниво, а температурата на воздухот  е највисока. 

vi. Односот помеѓу РВ и температурата на воздухот може да се види на сликата 
подолу.  
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Слика ЕФ 2.7. Релативната влажност на воздухот /интензитетот на пожарот 

 
Температурата на воздухот директно влијае и на РВ и содржината на влага на 
горливиот материјал: 
 
1. Релативната влажност се намалува - са зголемува активноста на однесувањето на 
огнот  
2. Содржината на влага на горливиот материјал е намалена, дозволувајќи горливиот 
материјал да се исуши побрзо и да биде полесен за палење 
 
Како резултат на тоа може да се претпостави дека на повисока температура се 
зголемува температурата на горливиот материјал, што го прави се посув и посув и 
полесен за палење. 
 
Ветер 
 
Од сите временски фактори, ветерот има најголемо влијание врз однесувањето на 
огнот. Ветерот директно влијае на брзината и правецот на ширење на огнот. Силен 
ветер резултира со интензивен оган и оган што брзо се движи. Придонесот на ветрот во 
однесувањето на огнот е: 

1. Ветерот носи повеќе кислород (воздух) во огнот, предизвикувајќи го пожарот да 
гори со поголем интензитет. 

2. Ветрот во голема мера влијае на правецот на пожарот. 
3. Ветрот ке го израмни (или наведне) пламенот на пожарот врз горливиот 

материјал зголемувајќи ја брзината на сушење на форливиот материјал, како и 
зголемувајќи брзината на палење на овој горлив материјал. 

4. Ветерот ке ги разнесе жарот (запален горлив материјал со помали димензии) и 
пепелта пред фронтот на пожарот, предизвикувајќи нови пожари, кои се 
нарекуваат ”spot fires”  „скокови на пожарот“. 

Максималниот 
интензитет на огнот 

Релативна 
влажност 

Температура 
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Слика ЕФ 2.8. Влијание на ветрот врз пожар на отворн простор 

 
Постојат и други фактори поврзани со ветерот и пожарите кои треба да се земат во 
предвид: 

i. Насоката на ветерот е поврзана со местото од каде доаѓа (на пример, 
јужниот ветер, тој потекнува од југ и се движи на север над теренот). 

ii. Карактеристиките на теренот (топографија) може да влијае на насоката и 
брзината на ветрот. На пример, кањонот или долината може да го променат 
правецот на ветрот и да ја зголемат неговата брзина. 

iii. Брзината и насоката на ветерот се многу променливи и може во секој миг 
драматично да се променат. Оваа промена некогаш може да се објасни како 
манифестацијата на времето, како што се грмотевици/невреме или 
влијанието на карактеристични локални ветрови. 

iv. Варијабилноста на ветрот е исклучително важен феномен за гасначите, затоа 
што тоа може брзо да го промени правецот и интензитетот на пожарот. Ова е 
важно да се има во предвид при гаснењето, а особено за тимови кои работат 
од крилни позиции или на фронтот на пожарот. Ефектот на ветерот е 
прикажан на Слика 2.9. 

Ветар 
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Слика ЕФ 2.9. Ефектот на промена на правецот на ветрот врз пожарот 
 

Пожарите можат да створат сопствен ветер. Штом топол воздух ќе се издигне преку 
конвективниот столб од пожарот, силен ладен воздух брзо влегува во пожарот од сите 
страни. Приливот на воздух (ветер) го зголемува интензитетот и развојот на пожарот. 
 
Врнежи 
 
Дождот има ефект  на влажнење на пожарите, иако степенот на влијание на дождот врз 
огнот може да се разликува во голема мера во зависност од износот и времетраењето 
на дождот: 

i. Кога подолг период има постојани врнежи од дожд, горливиот материјал 
апсорбира повеќе влага и тешко може да се запали. 

ii. Краткотраен дожд има мал ефект врз содржината на влага во горливиот 
материјал, оставајќи го лесно запалив. 
 

Промената на  денот и ноќта 
Однесувањето на пожарите на отворен простор во текот на ноќта е многу различна од 
нивното однесување во текот на денот. Повеќето пожари често се со (но не секогаш) 
релативно помал интензитет во текот на ноќта, а понекогаш ова може да биде одлична 
можност за нивно локализирање и гасење. 
 
3. Рељеф 
 
Обликот и наклонот на теренот може да варира во голема мера и да влијае на 
однесувањето и на самиот пожар. Релјефот игра важна улога во одредувањето на 
правецот на огнот и на брзината на неговото ширење. Временските фактори, како што 
се ветерот, може да се менуваат во зависност од развиеноста на теренот. Клучните 
карактеристики на релјефот кои влијаат на пожарите се: 
- Наклон 
- Страна/падина 
- Развиеноста на теренот  
 
 

Северо-западен 
ветар 

Променлив 
ветар 

Југо-западен 
ветар 
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Наклон 
 

Движењето на огнот нагоре по наклонот е заради поголемата количина топлина од 
конвекција и зрачење, кои го повеќе го загреваат горливиот материјал  над пожарот 
одколку на задниот (долниот) дел од пожарот. На поострмни наклони овој ефект е 
поголем. Спротивното од ова е кога огнот/пожарот се движи надолу по теренот. 
Општите правила кои треба да бидат земени во предвид кога се размислува за 
влијанието на наклонот на огнот се: 

i. За секои 10 степени зголемување на наклонот, брзината на ширењето на 
огнот се удвојува. 

ii. За секои 10 степени намалување на наклонот, брзината на ширење на огнот е 
намалена на половина. 

 

 
 

Слика ЕФ 2.10. Влијанието на наклонот на однесувањето на пожарот (пожарот се 
шири нагоре по падината) 

 
Слика ЕФ 2.11. Влијанието на наклонот на однесувањето на пожарот (пожарот се 
шири надолу по падината)

Конвекција

Зрачење

Конвекција

Насока на движење на 
пожарот 
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Експозиција 
 
Експозицијата се одредува според ориенираноста на теренот кон страните на светот – 
северна (свртена кон север), источна, јужна или запада. Експозицијата на 
однесувањето на пожарот влијае на два начина: 
- Преку ефектот на загревање 
- Преку ефектот на вегетацијата 
 
i. Ефектот на загревање 
- На однесувањето на огнот во еден краток период (ден ) одредено влијание има и 
експозицијата на теренот. Јужната страна на теренот добива повеќе сончева светлина 
во текот на денот, со што се зголемува загревањето на горливиот материјал. Спротивно 
на тоа, северната страна на теренот добива помалку сончева светлина во текот на денот 
и горливиот материјал е со пониска температура. Како резултат на тоа, согорувањето и 
брзината на пожарот се поинтензивни на јужната страна на теренот отколку на 
северната. Условите за источните и западните експозиции се различни, но се некаде 
помеѓу карактеристиките на јужните и северните експозиции. 
 
ii. Ефектот на вегетација 
 
Видот и висината на вегетацијата делумно зависи од експозицијата на теренот. Во 
северната хемисфера : 
 
- Јужната страна на теренот обично е сончева и сува со светлољубива вегетација. 
- Северната страна на теренот е повеќе засенчена и содржи повеќе влага со многу 
поголеми растенија. 
- Условите на источните и западните страни на падините се некаде меѓу јужните и 
северните страни на падините. Всушност овие падини се во голема мера определени од 
страна на нивната географска локација и локалните временски услови, кои меѓу себно 
се разликуваат. 
 
Однесувањето на шумскиот пожар е под влијание на експозицијата теренот, бидејќи 
разликата во количината на сончевата енергија, вегетацијата и содржината на влага е 
различно на различни експозиции на теренот. 
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Слика ЕФ 2.12. Влијанието на експозицијата врз однесувањето на пожарот (северна 
хемисфера) 
 
Терен 
 
Терен - физичките карактеристики на површината на земјата. Обликот на земјиштето 
влијае на однесувањето на пожарот. Долини, клисури, планини и рамни области може 
да имаат различни ефекти врз насоката на движење на пожарот, неговата брзина и 
интензитет. 
 
1. Ветерот и теренот 
 
Теренот влијае на правецот и брзината на пожарот. Како и водата, ветрот се движи по 
најнискиот и најлесен правец следејќи ги облиците на земјиштето. Неколку примери во 
овој поглед: 

- Во планините или ридовите ветровите се движат нагоре или надолу во долините 
и доловите, без оглед на генералниот правец на ветрот. 

- Локалните ветрови се генерирани од теренот. Ветрот дува накај ридот во текот 
на денот, навечер може да се сврти во спротивна насока. 

- На страната на завет на планинскиот венец (всушност страната што не е соочена 
со ветрот ) може да има турбулентни ветрови кои дуваат во спротивен правец од 
ветрот што преовладува. 

Јужна 
експозиција: 
-посува 
-посончева 
-позагрен горлив 
материјал 

Северна експозиција: 
-влажни 
-позасенчена 
-поладен горлив материјал 
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Слика ЕФ 2.13. Турболенција на ветерот од другата страна на издигнувањето 
 
2. Гребени 
 
Пожар што се приближува на врвот на гребенот, може да ја зголеми брзината и 
интензитетот и да се однесува непредвидливо. 
 
3 Клисури, долови и седла 
 
Тесни подрачја, седла и клисури можат да го насочат огнот брзо да се движи низ 
тесниот дел. Во вакви услови, формата на земјиштето ги насочува оганот и ветрот во 
област каде што ќе се добие максималниот ефект од овие фактори, во смисол на 
однесувањето на пожарот. Ова е исто така познато како. Пожарот под влијание на 
„ефектот на оџак“ го манифестира своето екстремно однесување и брзо се движи низ 
тесените делови на теренот. 
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Слика ЕФ 2.14. Ефект на оџак 

 
Развој на пожарите на отворен простор 
 
Важно е да се знаат карактеристиките на различните типови на шумски пожари и 
одредувањето на различните делови на пожарот. Важно е да се разбере како оганот се 
развива од местото на настанување во активен шумски пожар, и што го предизвикува 
развојот на огнот. 
 
1. Видови на пожари 
 
Пожарите обично се дефинирани со класата на горливиот материјал (почва, површина 
или крошна) во која што ќе горат. Разбирањето на различните типови на пожари е 
многу важно, бидејќи секој од нив бара различни методи на локализирање и гасење. 
Постојат четири видови на шумски пожари: 
- Подповршински 
- Површински 
- Пожар во крошните (воздушен) 
- Прескоци на пожарот (нови пожари) 
i. Подповршинскиот пожар гори во органски материјал под површината на почвата и 
низ кореновите системи. Оганот гори во органски материјал, како што се тресет, 
хумус, корени кои лежат во земјата и друг горлив материјал, како што е органскиот 
отпад во земјата. Карактеристики: 
-   Горење (тлеење) во отсуство на пламен и мал чад  
- Пожарите може да горат неоткриено речиси неколку недели или месеци и 
потенцијално можат да запалат површински горлив материјал 
- Можат да се појават во било која локација со длабок слој на почва или големо 
количество на органски горлив материјал  

Насока на ветерот 
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ii. Површинскиот пожар вклучува горење на вегетацијата како што  се грмушки, трева 
или друга вегетација, шумски отпад (листинец и отпад од сеча) што се наоѓа на 
почвата или малку над нивото на почвата. Карактеристики: 
- Најчестиот вид на  пожар на отворен простор 
- Однесувањето на огнот може да варира - од слаб интензитет до многу јак 
- Многу зависна од факторите што влијаат на однесувањето на пожарот (времето, 
горливиот материјал и топографијата). 
 
iii. Пожар во крошната - горат крошните на дрвјата. Како резултат на конвекцијата и 
радијационата топлина од интензивниот површински пожар се палат крошните на 
дрвјата. Крошните горат независно од почвениот пожар. Карактеристики: 
- Манифестација на најекстремните форми на однесувањето на пожарите, многу брзо 
се движат и имаат голем капацитет на уништување во однос на животната средина 
- Наскоро по разгорувањето на пожарите во крошната следат интензивни површински 
пожари  
- Нови/прескоци пожари се појавуваат во голем број, а некои може да бидат заедно и со 
главниот пожар 
- Обично се јавуваат на кратки растојанија, поддржани/предизвикани од силен ветер 
или стрмни падини. 
 
iv. Прескок на пожарот е нов пожар, кој се појавува пред главниот пожар како резултат 
на воздушниот транспорт на чад,  жар или изгорените остатоци кои паѓаат пред 
главниот пожар. Карактеристики: 
- Секој нов оган е независен од главниот пожар и неговата дистрибуција и интензитет е 
во голема мера определен од страна на неговата локација 
- Новите пожари се добар показател за присуството или зголемувањето на 
потенцијалот за екстремни пожари.  Тие пожари се екстремно опасни за гасначите, 
заради нивната непредвидливост и потенцијал да бидат вториот или третиот скок на 
пожарот, со брз развој, независно од главниот оган. 
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Слика ЕФ 2.15.a. Видови на шумски пожар – подповршински пожар 

 
Слика ЕФ 2.15.b. Видови на шумски пожари – површински пожар 

 
Слика ЕФ 2.15.v. Видови на шумски пожари – пожар во крошните 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минерална почва 
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2. Делови на пожарот 
 
Претставен е збир на заеднички термини кои се користат да се опишат деловите на 
пожарите на отворен простор. Познавање на основните делови на шумските пожари е 
од суштинско значење за ефикасна комуникација за време на оган. Во делови на  
пожарите на отворен простор се вклучуваат: 

- почеток на пожарот  
- заден дел (пета) 
- страна 
- фронт/глава 
- прсти/краци 
- џебови 
- периметар 
- прескоци/нови пожари 

 

 
Слика EF 2.16. Делови на пожарот 

 
i. Почетокот - тоа е местото каде што огнот започнал. Ова место понекогаш е лесно да 
се препознае, а понекогаш е тешко. 
II. Пета е на задната страна на огнот, која започнува во почетокот. 
III.  Страни на пожарот, често умерени и со мирно однесување на пожарот 
IV. Главата/фронтот е предниот дел на пожарот, покажувајќи најголем интензитет на 
горење и брзина на ширење . 
V. Прсти/краци - тесен дел на напредување на огнот, кој дејствува по должината на 
фронтот или по крилните позиции. 
VI. Џебови – делови, или по должината на предниот дел на фронтот на пожарот или 
меѓу страните на пожарот, кои што пожарот ги заобиколува од три страни. 
VII. Периметар -  надворешниот раб на огнот 
VIII. Прескоци/нови пожари - нови пожари запалени со жар или друг горлив материјал 
на одредено растојание пред  главниот пожар.

пета страна

Прст/крак

џеб

Прескоци/нови 
пожари 

Почеток на 
пожарот 

Фронт/глава

Прст/крак
Прст/крак

страна 
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3. Ширење на пожарите на отворен простор 
 
Ширењето на шумскиот пожар зависи од карактеристиките на временските услови и 
теренот со горлив материјал. Кога влијанието на временските услови, теренот и 
горливиот материјал се поволни за пожарот, а притоа постои и нивна усогласеност, 
неговот однесување е екстремно. Ваквите пожари  кои покажуваат екстремно 
однесување  може да биде многу деструктивни. 
 
Во рамките на општата категорија на временските услови, теренот и горливиот 
материјал, видот на ветер, формата на теренот и разместеноста на горливиот материјал 
имаат најголемо влијание врз обликот и начинот на ширење на пожарот. 
 На сликата подолу се покажани главните ефекти на влијанието на овие фактори врз 
ширењето на пожарите. 
 

i. Пожарот се шири со слаб или без ветар и на мал наклон 

 
Илустрација EF 2.17. Огнот се шири со слаб или без ветар и на мал наклон 
 
 
Овој вид на ширење на пожарот се случува кога огнот ќе почне на рамна површина со 
релативно рамномерна распореденост на горливиот материјал по теренот и безв етер. 
Периметарот на огнот се движи непречно од почетната точка на палење, во форма на 
круг и ширењето му е бавно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

ii. Пожар при умерен ветер и/или  влијание на наклонот 
 

 
Илустрација EF 2.18. Пожар при умерен ветер и/или влијание на наклонот 

 
 
Под влијание на умерен ветер конвективниот столб се наоѓа над фронтот на пожарот и 
придонесува  за загревање на незапалениот горлив материјал. Умерениот наклон 
придонесува за зголемување на топлината на незапалениот горлив материјал на истиот 
начин. Сликата го покажува зголемувањето на интензитетот на горење и  однесувањето 
на пожарот, и како резултат на тоа како изгледа обикот на пожариштето.  
 
 

iii. Пожар при силен ветер и/или влијание на наклонот 

 
Илустрација EF 2.19. Пожар при силен ветер и/или влијание на наклонот 

 
Под влијание на силен ветар или стрмна падина, моделот на ширењето на огнот е 
елипсовиден поради неговиот интензитет на фронтот на пожарот (кој е под влијание на 
заедничка акција на факторите), а интензитетот може да биде екстремен во однос на 
интензитетот на пожарот на крилните позиции и неговиот заден дел. Силите на 
факторите се исти како на Илустрација 2.18, но со поголема јачина. 
 
 

Насока на ветерот/наклон 

Насока на ветерот/ наклон 
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II. Контрола на пожарите на отворен простор 
 
Приближување на пожарот/огнот 
Првичната интервенција на пожарот на отворен простор е од клучно значење за 
успехот на борбата со него. Ефикасниот одговор зависи од правилното утврдување на 
локацијата на пожарот и сознанијата за неговото однесување, кои мора да бидат 
утврдени пред пристигнувањето за да се избере најефикасниот пат до него,  без да се 
загрози безбедноста на работниците. 
 
По приемот на известувањето за пожар: 
 
- Бидете сигурни дека ја знаете неговата точна локација, и ако постојат само општи 
информации, да се утврди безбедно место на теренот за да се утврди по прецизно 
локацијата на пожарот. 
- Разгледајте ги картите и/или воздушните фотографии за да се утврди безбедна и 
директна рута/пат на пристап. 
- Собирете ги сите релевантни информации од дојавувачот. 
 
На патот кон огнот : 
 
- Разгледајте ги временските услови, и моменталните и на тие сто следат (прогнозата) 
- Размислете за индикаторите за однесувањето на пожарот, и што може да се дознае од 
нив. Што може да дознаеме од формата, бојата и големината од конвективниот столб? 

 
 

Илустрација EF 2.20. Четири видови на конвективни столбови 
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Текст (превод) на табелата под сликата: 
 

Боја на чадот Бела Сива Црна Црна 
Бакарно бронзена 

Влажност на 
запалливите 
материи 

Многу влажни 
запалливи 
материи 

влажни запалливи 
материи 

суви запалливи 
материи 

Многу суви 
запалливи материи 

Интензитет на 
пожарот 

Низок Од умерен до 
висок 

Од висок до многу 
висок 

Екстремен 

 
- Проценете го вашето знаење за локацијата на пожарот. Кои се видовите на вегетација 
кои се најчести во регионот на пожарот? Кои се најчестите карактеристики на 
олеснување на пожарот? Дали постојат некои посебни фактори на локалитетот кои 
влијаат на временската состојба кои треба да се земат во предвид? 
 
Методи за гасење 
Елиминирањето на еден од трите елементи кои го сочинуваат пожарниот триаголник 
или разбивање на триаголникот доведува до успешно разбивање и на пожарот. 
Постојат неколку најчести стратегии за да се изгасне огнот, кои се насочени кон 
отстранување на еден од елементите на пожарниот триаголник. 
 
1.Отстранување на кислородот (прекин на снабдување на кислород) 
 
Ова може да се направи со фрлање на земја на/врз огнот или угушување на огнот по 
должината на работ на пожарот, со користење на „метла“ (рачен алат). Пената, исто 
така, го прекивува снабдувањето со кислород. 

 
Илустрација 2.21. Нарушен/скршен пожарен триаголник (кислород) 

Топлина 

Горлив материјал 

Кислород 
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2. Отстранување на топлината 
 
Водата ја апсорбира топлинската енергија преку пареата. Користењето на водата е 
многу ефикасен начин да се изгасне огнот. Водата треба да биде насочена во основата 
на пламенот каде се случува палењето на горливиот материјал. 

 
Илустрација 2.23. Нарушен/скршен пожарен триаголник (топлина) 

 
 
3. Отстранување на горливиот материјал 
 
Методите кои вклучуваат отстранување на горливиот материјал се познати како 
методи на суво гаснење на пожар. Користењето на рачни алатки за да се создаде 
бариера за огнот или механизација да се создаде прекин во горливиот материјал или 
негово целосцно одстранување се ефикасни начини да се изврши суво гаснење на 
пожарот. Тука се вклучуваат и други операции кои се исто така пример за 
отстранување на горливиот материјал од патеката на движење  на огнот. 

Кислород Топлина 

Горлив материјал 
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Илустрација 2.24. Нарушен/скршен пожарен траголник (горлив материјал) 

 
 
4. Комбинација на методи 
 
Во многу случаи тоа е комбинација или збир на методи кои помагаат успешно да ги 
совладаме пожарите. Употребата на земја за прекин на кислородот е најдобро при 
операцијата на контрола и догаснување на пожариштето, додека елиминирање на 
горливиот материјал пред пожарот може да се користи за да се запре фронтот на 
пожарот и пожарот да се стави под контрола. 
 
Гасење на пожарот 
 
Алатките кои се користат за гаснење варираат во голема мера во зависност од условите 
на теренот. Важно е да се разбере кога и каде да се користат разни видови на алатки за 
гаснење тие да бидат ефективни. 
 
Опремата и механизацијата за локализирање и гасење на пожари може да вклучува: 

- Рачен алат и опрема 
- Алат на моторен погон 
- Опрема за вода 
- Опрема за палење 
- Тешка механизација 
- Воздухоплови 

Кислород Топлина 

Горлив материјал 
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1. Рачен алат 
 
Употреба:  

- директен, паралелен и индиректен напад  
- изградба на противпожарна линија и противпожарна препрека 

 
Обрни внимание: 
- Некој рачен алат има повеќенаменска употреба, додека друг е наменет за специфична 
намена 
- Во зависност од теренот или типот на горливиот материјал, некои алатки може да 
бидат  подобро прилагодени за специфични операци во однос на други. 
 
Примери за основен рачен алат: 
- Секира 
- Ашов 
- Лопата 
- Мотика 
-  Мотика/гребло (Mcleod) 
- Гребло 
- Копач 
- Комбинирана алатка (Gorgui) 
- Копач/секира (Pulaski) 
- Косир 
- Нараменица (грбна прскалка) 
- Челична/гумена метла 
 
 
За повеќе детали и подобар преглед на алатките може да погледнете во делот EF4 
"Користење на рачен алат за локализирање и гаснење на пожарите на отворен простор" 
 
2. Алат на моторен погон  
 
Употреба: 
- Создавањето на препрека со сечење на дрва, грмушки или гранки. 
- Често се користи за да се создаде патека за изградба на препрека или  чистење на 
горливиот материјал од постоечката препрека (на пр.: пат или поток). 
 
Обрни внимание: 
- Овој алат треба да се користи само од страна на обучени и квалификувани работници 
- Мора да се носи лична заштитна опрема 
 
Примери за алат на моторен погон: 
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- Сечач на грмушки  
- Моторна пила 

 
 
3. Опрема за вода 
 
Употреба: 
- Се користат за директни и паралелни напади 
- Може да се користат за директен напад на пламенот, да се создадат влажни појаси, за 
разладување на контролната линија на контролираното горење и гаснење на новите 
жаришта. 
 
Обрни внимание: 
- Водоснабдување / извори на вода 
- Ресурсите на вода често се ограничени, па  заштедата на водата е многу важна 
- Постојат многу видови, марки, стилови и  дизајни на водена опрема за гаснење на 
пожар (на пр.: црева, хидранти, млазници итн) во зависност од теренот и географската 
локација (континент, земја..). 
 
Примери за опрема за водена: 

- Преносливи водни пумпи 
- Противпожарни апликанти/механизација 
- Нараменици 

 
 

5. Употреба на опрема за палење 
 

- паралелен и директен напад 
- операции на спалување или спалување на сеуште неизгорен горлив материјал во 

периметарот на контролната линија 
 

Обрни внимание: 
 - Користењето на уреди за палење создава нови ризици 
- За спроведување на сите вакви активности треба да бидат избрани квалификувани и 
одговорни работници 
- Операциите на горење треба внимателно да се планираат и се извршуваат 
 
Примери за користење на уреди за палење: 
 

- Капалка 
- пламено фрлач 

 
Повеќе уреди за палење се опишани во делот EF6 «Примена на палење на вегетација" 
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5. Тeшка механизација 
 
Употреба: 
- За директен, паралелен или индиректен напад 
- Се користи за да се создаде поголема противпожарна линија и противпожарна 
препрека за кратко време 
- Превоз на тимовите на гасначите  
 
Обрни внимание: 
- Придржувајте се кон правилатам за безбедна работа во близина на тешка 
механизација 
 
Примери за тешка механизација: 

- Булдожери 
- Трактори 
- Грејдери 
- Транспортни возила 

 
 
6. Воздухоплови 
 
Употреба: 
-Директен, индиректен или паралелен напад 
-Поддршка на копнените сили 
-Гасење на жариштата (скоковите), поддршка на тактички важните делови или на 
зоните на напад на делови од пожарот со интензивен развој 
 
Обрни внимание: 
- Воздухопловите не се ефикасно средство ако се употребуваат без содејство  
- Пожарникарите мора да работат заедно со авионот за подршка во склад со 
безбедносните мерки при работа со авиони на локализирање и гасење пожари 
 
Примери за воздушни ресурси: 

- Авиони 
- Хеликоптери 

 
 
Контролна линија и противпожарна линија 
 
Контролна линија е сложен термин за сите изградени или природни огнени бариери 
кои се користат за да се справите со пожарот. Примери на постоечки контролни линии: 
реки, езера, бари, карпи, лизгање на земјиштето, терени со слабо присуство на горлив 
материјал, патишта, канали или претходно изгорени (но наквасени ) противпожарни 
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линии. 
 
Противпожарна линија - секоја противпожарна линија или дел од исчистената огнена 
бариера, каде е  отстранет горливиот материјал со стружење или копање до ниво на 
минерална почва. 
 
Противпожарната линија се создава од две причини: 
- За да се создаде сигурносен појас, од кој започнува спалувањето на горливиот 
материјал помеѓу противпожарната линија и фронтот на пожарот 
- Да се изолираат изгорените од неизгорените подрачја. 
 
Секоја контролна линија мора да почнува со „сигурна“ точка. Ова е веќе постоечка 
област со малку горлив материјал (кои што се делови од пат или патека, карпест терен , 
река или веќе изгорена површина ), кои ќе штитат на појава на пожар околу крајот на 
контролната линија 
 
Повеќе детали за контролната линија се прикажани во тренинг модулот EF4 « 
Употребата на рачен алат во борбата против вегетациските пожари. " 
 
 
Методи за гаснење на пожарите 
 
Стратегиите кои се користат за борба против пожарите зависат од неколку фактори, 
вклучувајќи ги и брзината на ширење , интензитетот, ризикот, големината, локацијата, 
типот на расположливите ресурси и други фактори. Постојат две поголеми категории 
на методи за борба против пожарите: 

 
- Офанзивни стратегии или стратегии за напад се користат кога огнот може да 
биде безбедно и ефикасно нападнат или изгасен. Акцијата за гаснење на 
пожарот, може да вклучува една или комбинација на повеќе стратегии. 
- Дефанзивни стратегии или одбрамбени стратегии се користат кога огнот е 
премногу интензивен за безбедно да биде нападнат, ресурсите за гаснење се 
ограничени или загрозените подрачја се од особено значење . 

 
Офанзивни стратегии 
 
1.Директен напад 
 

i. Главно се користи за пожари со мал интензитет, до кои пожарникарите можат 
безбедно и ефикасно да пристигнат 

ii. Напорите за контрола, вклучувајќи и конструкција на линија, се извршени на 
периметарот на пожарот со што станува контролна линија 

iii. Напорите да се изгасне пожарот треба да се фокусираат на страните на пожарот, 
почнувајќи од позадина и продолжувајќи кон фронтот на пожарот 
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iv. Изградбата на противпожарната линија започнува со сигурна точка (на пример, 
пат, река или изгорена површина, за да се намали можноста да бидете 
заобиколени од пожарот). 

 
Методи: 
- Создадете линија од гасначи или згаснете го работ на пожарот користејќи рачен алат 
или тешка машинерија 
- Аплицирајте вода до пожарот преку користење на опрема за вода, црева или  
распрскувачи 
- Употребете авиони за аплицирање на вода или ретарданти на работ на пожарот. 
 
Предности 
 
- Најбезбедното место за работа (со една гога може да си во изгорениот дел) 
- Минимален дел од областа е изгорен  
- Брзо го намалува потенцијалот за ширење на пожарот 
- Елиминирање на потребата да се користат покомплицирани стратегии на гаснење 
 
Недостатоци 
 
- Пожарникарите може да бидат изложени на топлина и чад поради нивната близина до 
работ на огнот 
- Нерегуларно изгредана контролна линија 
- Не се искористуваат предностите на природните или постоечките препреки. 
  
 

 
Рисунок 2.25. Директен напад (странично/крилно) 

 
 
 
 

Набљудување
Тим 1

Насока на 
движење на 

тимот 

Насока на движење 
на тимот

Почеток на 
пожарот 

Почетна/сигурна точка 

Почетна/сигурна точка 

Тим 2 
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2. Паралелен напад 
 

i. Се користи за пожари со мал до умерен интензитет, кои можат да бидат 
премногу интензивни за напад по должината на рабовите на огнот, а исто така 
да ги искористат постоечките природни препреки како контролна линија и да се 
олесни вклучувањето на џебовите на пожарот во  контролната линија. 

ii. Контролните линии се градат на кратко растојание од работ на пожарот но 
паралелно со него. 

iii. Растојанието на кое контролната линија е изградена од работ на пожарот ќе 
зависи од однесувањето на пожарот, моменталните и идните временски услови, 
теренот и типот на горлив материјал помеѓу работ на пожарот и можната 
контролна линија. 

iv. На просторот меѓу контролната линија и на работ на пожарот може да биде 
изведено горење но само по извршената заштита на контролната линија. 

v. Пожарот мора да се држи под контрола (набљудува), земајќи ги во предвид 
промените на неговата насока и однесување. 

vi. Ова бара искусен менаџер. 
 
 
Методи 
- Направете контролна линија со рачен алат, тешка механизација или преку 
постоечките препреки. 
- Догорете ја вегетацијата со користење на уреди за палење. 
- Користете вода да ја изладите контролната линија по операциите на горење. 
 
Прeдности 
- Директна и побезбедна контролна линија. 
- Тимовите не работат во присуство на густ дим и голема топлина. 
- Ви овозможува да ги користите постоечките природни препреки. 
 
Недостатоци 
- Дополнителна сложеност на понатамошната работа 
- Можност за новите пожари да излезат од контрола или да го променат развојот на 
пожарот во поинтензивен 
- Вкупната површина на пожарот намерно се зголемува. 
- Помеѓу пожарот и тимовите останува несогорен горлив материјал. 
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Слика 2.26. Паралелен напад 

 
 
3. Индиректен напад 
 

i. Се користи против пожари со јак интензитет, голем простор или тежок пристап 
Овој напад често вклучува употреба на оган (како што е контрапожар) како 
офанзивна стратегија. 

ii. Користи постоечки природни препреки или новосоздадена противпожарна 
препрека, која се наоѓа на соодветна оддалеченост од пожарот. 

iii. Растојанието на кое е изградена контролната линија од работ на пожарот зависи 
од однесувањето на пожарот, моменталните и идните временски услови, 
теренот и типот на горливиот материјал помеѓу работ на пожарот и 
предвидената контролна линија 

iv. Во индиректен напад може да се користат два методи на палење. Прво, 
вегетацијата меѓу главниот оган и контролните линии да се изгори, со што се 
елиминира главниот горлив материјал за пожарот. Второ, во согласност со 
условите на теренот и времет, контра пожарот полека се движи од контролната 
линија кон пожаро, и на тој начин го елиминира горливио материјали за 
пожарот. 

v. Бара искусен лидер (одговорно лице). 
 

Набљудување 

Набљудување 

Тим 2

Движење на палењето
Почетна/сигурна 

точка 

Почеток на 
пожарот 

Насока на ветрот 

Капалка

Тим 1

Почетна/сигурна 
точка 
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Методи 
 
- Направете контролна линија со рачен алат, тешки машини или преку постојните 
препреки. 
- Догорувајте ја вегетацијата, со користење на уреди за палење. 
- Користете вода да се излади контролната линија по горењето. 
 
Предности 
- Контролната линија може да се постави на поволен терен. 
- Можете да користете природни или постоечки препреки. 
- Тимовите работат надвор од услови на дим и топлина (висока температура). 
- Има доволно време да се изгради контролната линија и врши горење на горливиот 
материјал без да мора брзо да се реагира на промените во однесувањето на пожарот. 
 
Недостатоци 
 
- Зголемување на површината на пожарот. 
- Контра пожарот може да излезе од контрола поради непредвидени промени на 
временските услови. 
- Изградбата на препрека и пропратните операции да неможе да се завршат пред 
главниот пожар да стигне до противпожарната препрека. 
- Сложеноста на работата се зголемува. 
- Судирот на контра пожарот и главниот пожар може да го зголеми интензитетот на 
пожарот, со што се зголемува можноста за нови пожари. 
 

 
Слика 2.27. Индиректен напад 

Набљудување 

Тим 1 

Контролна линија  

Почетна/сигурна 
точка 

Тим 2 

Противпожарен 
апарат Насока на 

ветрот Набљудување 

Тим 3

Набљудување 

Капалка 

Капалка 
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4. Комбинирани методи 
 
Често се користат комбинации од техники за да го ставиме пожарот под контрола. 
Одлуката за тоа кој метод се користи за совладување на пожарот или некој негов дел 
зависи од: 
 

• Стапката на ширење на пожарот 
• Интензитетот на пожарот 
• Горливиот материјал на фронтот на пожарот и пред него 
• Теренот 
• Ресурсите кои се на располагање 
• Пристапноста до пожарот 
• Опасноста за луѓето или материјалните добра 

 
Пожарите не горат со ист интензитет во сите нивни делови. Тие може да бидат доволно 
големи за да изгорат многу различни видови на вегетација. Времето, рељефот и 
наклонот може да влијаат на огнот на различни начини на едната страна или на другата 
страна од планината. Како резултат на ова е користењето на многу комбинации на 
методи и тактики  за локализирање и гаснење на пожарите. 
 
Дефанзивни стратегии 
 
Тие може да се користат кога главниот пожар е премногу интензивен за безбедно да се 
спроведе напад или пожарот е на голема далечина и недостапен, заради што 
расположивите ресурси тешко можат да се распоредат. Одбранбени стратегии на 
пример вклучуваат: 
 
- Создавање на дефанзивен (буфер) простор околу зградите, населбите или други 
области од големо значење. 
- Распределба ги вработените или тимовите на безбедни позиции за да се оддалечат и 
спасат од пожарот 
- Во оддалечени обласи само набљудување на развојот на пожарот. 
 
Избор на стратегии за гаснење 
 
Однесувањето на пожарот директно влијае на стратегијата што се користи во гаснење 
на пожарот. Овој однос може да се толкува како:
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Табела 2.2. Должина на пламенот, алатки и стратегии 
 
Висина на пламенот 

(m) 
Значење 

0-0,5 Пожари кои обично сами згаснуваат 
0,5-1,5 Пожари со низок интензитет 

Рачни алатки може да се користат за директен напад и 
контрола над пожарот 

1,5-2,5 Пожари кои се преинтензивни за директен напад со рачни 
алатки 
Булдожери и пумпи за вода може да бидат потребни 
Се препорачува паралелен или крилен/ страничен напад 

2,5-3,5 Пожар преинтензивен за директен напад од контролната 
линија 
Хеликоптери и авиони може да бидат потребни 
Паралелниот или крилниот напад зависи од должината на 
пламените 

3,5-8 Многу интензивен пожар 
Пристап и гасење од задната страна мозе да ја запре/изгаси 
главата на пожарот 
Препорачливо е крилно / паралелно и индиректно напаѓање, 
во зависност од висината на пламените 

8+ Екстремен пожар 
Се препорачуваат одбрамбени стратегии 

 
Маркираните полиња означуваат дека може да се користи офанзива стратегија во 
борбата против пожарот. 
 
 
 
Тимска работа 
 
Тимската работа е од суштинско значење за успехот во борбата против пожарите. 
Речиси секое работно место околу пожарите се врши како дел од колективна тимска 
работа. Секој член на тимот треба да остане во контакт со другите членови на тимот, 
во живо или преку радио врска, за време на операциите за локализирање и гасење. 
Мора да се запомни : 

- Бидете сигурни дека сте ги разбрале вашите инструкции и инструкциите што се 
поврзани со другите членови на тимот . 

- Често комуницирајте со членовите на вашиот тим и лидерот. 
- Имајте претстава за целокупната цел на вашиот тим. 
- Почитувајте ги потребите на другите членови на вашиот тим. 
- Осигурајте се дека вие и вашиот тим го знаете планот за евакуација во случај на 

таква потреба. 
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Фази на гасење на пожарот 

 
 
Постојат 4 фази на гаснење на било каков оган. Тие се најчесто познати како 
локализирање, задржување на пожарот задржување, контрола и догаснување. 
 
- Локализирањето е почетната работа за да го изгаснете пожарот, која има за цел да го 
намали интензитет на пожарот и го забави или спрежи неговото ширење. Имплицира 
дека проектираниот ризик од пожар е значително намален. 
- Задржувањето се постигнува кога контролната линија е создадена околу 
периметарот на пожарот и е постигнато да престане неговото понатамошено ширење. 
- Контрола на пожарот значи дека контролната линија е подобрена и заштитена до 
ниво на кое не постои можност пожарот да се прошири. 
- Догаснувањето  започнува по ставање под контрола на пожарот и гасење на 
горењето во пожариштето, што подразбира елиминирање на било каква можност за 
повторно палење. Патролирањето по периметарот од пожарот ќе помогне да се 
осигураме дека пожарот нема да избега надвор од контролната линија. Пожарот може 
да се прогласи како „изгаснат“ после завршувањето на оваа фаза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Референци: 
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Одрекување од одговорност 
 
 
Напор е направен за да се осигура точноста на информациите дадени погоре, како и 
фактот дека тоа се базира на верувањето на Глобалниот центар за следење на шумски 
пожари , на Меѓународната асоцијација на службите за заштита од пожари и спасување 
Иницијативи за рурален развој , Ltd ( заедно со партнерите во проектот EuroFire , тоа е 
добра модерна пракса пред датумот на кој таа беше подготвена. Ова не претендира да 
биде крајно во својата содржина и е отворено за ревизија. 
 
Информациите кои се дадени се за општи информативни цели, кои се потпираат на 
одредени цели. Информациите се конфигурирани за употреба со било какви групни 
или сопствени правила, регулативи или препораки и совети на сите релевантни 
комисии или одговорност на секоја група е читањето на оваа информација, да се 
осигура дека какви било ризици кои се релевантни за одредена активност, целосно се 
разгледуваат. 
 
EuroFire проектни партнери и нивните вработени или агенти исклучуваат одговорност 
(пред проширената рамка дозволена со закон ) за било какви грешки, пропусти или 
лажни изјави содржани во информацијата, ниту за било каква загуба, штета или 
непријатности доживеани од било кое лице што дејствува со потпирање на овие 
информации. 
 
[Информациите се заштитени со авторски права и закони за интелектуална сопственост 
и изразени во изјавите или поинаку договорено во писмена форма, можете да ги 
користите и да ја копирате информацијата за ваша лична, некомерцијална употреба, 
под услови на соодветно признание.] 
 
Обезбедувањето на информации и вашето нивно користење ќе биде регулирано  и 
толкувано во согласност со законите на Шкотска и сите корисници на информациите 
непроменети да ги остават на шкотските судови во однос на било какви побарувања 
или активности поврзани со информации или неговата употреба. 
 
 
 


