
 
                                                              

       
 
Единица: ЕФ4: Обука : Примена на рачeн алат за контрола на пожарот на 
вегетација 
 
Вовед: 
 
Овие материјали за обука го подржуваат стандардот за компететност на EuroFire 
ЕФ4  Примена на рачни алати за контрола на пожарот на вегетација. 
 
Овој документ е за луѓето кои треба да користат рачни алати за да го 
контролираат пожарот на вегетацијата. Потребен е во ситуации во кои: 
контролата на огнот е едноставна, нивото на ризик, сложеностa и однесувањето 
на пожарот е ниско и операторот е под директен надзор. 
 
Сите национални и локални закони поврзани со техниките на контрола на огнот 
мора да бидат почитувани. Во прилог на тоа, локалните земјосопственици треба 
да бидат консултирани или да дадат одобрување пред да бидат започнат 
операциите.  
 
Обуката за оваа единица може да биде пренесена преку комбинација на 
формална обука, менторство и тренирање. Само обучувањето треба да биде 
ограничено на знаење и разбирање на материјалот и неговата практична 
примена може да се врши само под директен надзор.  
 
Номиналните часови за оваа едница се 10- 20 часа. 
 
EuroFire е пилот-проект. Едукативниот материјал ќе се оценува како дел од 
тековниот процес. Образецот за повратни информации е прикажан на веб- 
страната www.euro-fire.eu. 
 
Целната публика за овој материјал се луѓето кои работат во противпожарните 
служби, фармерството, шумарството, ловство, заштита и туризам чија улога е да 
помогнат во управувањето со пожарот на вегетацијата, со полно или скратено 
работно време.  
 
 
Врската со EuroFire компететивните стандарди  
 
Повикувањето на стандардите за компетентност бара да се разбере целиот 
спектар на очекуваните резултати од учењето. Стандардите се поделени на: 
името на единицата, името на елементот, клучните зборови и фрази, она што 



треба да го направите, што овој елемент покрива,  и она што мора да го знаете и 
да го разбирате. 
 
Материјалот за поддршка на сите EuroFire- стандарди за компетентност се 
дизајнирани да  поддржат флексибилен пристап на презентацијата на 
материјалот. Тие можат да бидат приспособени или модифицирани за да 
одговараат на одредена целна публика. Материјалот за обука за оваа единица 
треба да биде употребуван со подржувачките материјали за другите единици за 
да се обезбеди дека сите резултати од учењето се во согласност со стандардите.  
 
Во ЕУ постојат различни безбедносни насоки кои се воспоставени како посебни 
здравствени и безбедносни легислативи во секоја земја од ЕУ. Оваа легислатива 
е дизајнирана да ја подобри безбедноста и здравјето на работното место и да ги 
намали несреќите и болестите поврзани со работното место. Сите потребни 
безбедносни легислативи, политики и процедури во управувањето со ризикот, 
за вашата локација, агенција или организацијамора да бидат почитувани. 
 
Подготвително (како предуслов) учење    
 
ЕФ1- Бидете сигурни дека вашите активности на местото на пожарот на 
вегетација го намалуваат ризикот за вас и другите 
ЕФ2- Применете техники и тактики со кои ќе го контролирате пожарот 
 
Комплементарно  учење: 
 
ЕФ3- Комуницирајте во рамките на тимот и со надзорниците на пожарот (да се 
развие) 
ЕФ5- Контролирајте го пожарот со користење на испумпувана вода (да се 
развие) 
 
Цели на учењето: 
- подгответе гo рачниот алат за активности за контрола на пожарот 
- извршете ги операциите за контрола на пожарот со употреба на рачен алат 
 
Клучни зборови и фрази:  
Почетна/сигурна точка, контролна линија, рачен алат, вид на согорување, вид на 
вегетација, вид на пожар 
 
Употреба: 
Рачниот алат се користи во операциите за контрола на пожарот. За обуката за 
ниво 2, покриени се следните активности: 
 
        - Директен напад 
        - Изработка на контролна линија ( против пожарна бариера) 
        - Догаснување на пожарот 
 
Некои видови стандарден рачен алат може да биде многу ефективен во 
противпожарните активности. Рачниот алат најчесто се користи за да се направи 
контролната линија. Многу е важно да се одбере правилниот алат за различните 



типови на горлив материјал. Неколку имаат повеќекратна употреба, додека 
некои се наменети само за одредени задачи. 
Постојат алати за копање, сечење, стружење, прскање и гушење. Секој алат има 
посебна употреба.  
 
Табела бр. 1: Видови на алати 
 
Копање  

 
Стружење 

 
Сечење 

 
Распрскување 

 
Гушење 

A{ov 
Lopata 
Kopa~ 
Komb.-Gorgue 
 

Greblo
Motika 
McLeod 
Komb.-Gorgue 
 

Sekira
Pulaski 
Komb.-
Gorgueu 
 

Grbna prskalka 
 

^eli~na 
metla 
Lopata 
A{ov 
 

 
 
 
 
 
 
Методи на гаснење 
 
Прекинување на снабдувањето со кислород- Намалување на температурата- 
Отстранување на горливиот материјал 
 
Постојат три методи на гаснење на пожарот, секој дизајниран за да го прекине 
пожарниот триаголник. Вие можете: 
 

1. Да го прекинете снабдувањето со кислород со цел да се угуши пожарот 
2. Да ја намалите температурата за да го ИЗЛАДИТЕ пожарот 
3. Да го отстраните горливиот материјал од патеката на движење на 

пожарот за да го „огладнете“  
Или коросте КОМБИНАЦИЈА на овие методи за да го изгаснете пожарот.  
         



 
Слика ЕФ2  2.4 Прекин на пожарен тријаголник (горлив материјал) 

Операциите кои вклучуваат копање, сечење и стружење го разбиваат 
пожарниот траголник преку одделување на топлината од горливиот 
материјал. Прскањето со вода успева преку разладување на огнот и 
задушувањето преку отстранување на кислородот. 

 
 
Табела 2: Должина на пламенот, водич за тактики и техники 
 
Должина на 
пламенот (м) 

Значење 

0-0,5 Пожарите најчесто сами се гасат 
0,5-1,5 Пожари со мал интензитет  

Рачните алати може да се користат преку директни методи за да се 
стави пожарот под контрола. 

1,5-2,5 Премногу интензивен пожар за директна употреба на рачните алати 
Можеби ќе бидат потрени вода и булдожери 
Препорачливи се странични/паралелни делувања 

2,5-3,5 Премногу интензивен оган за директно влијание од контролната 
линија 
Хеликоптери & авиони може ќе бидат потребни 
Странични/паралелни делувања во зависност од  должината на 
пламенот 

3,5-8 Многу интензивен оган 
Контрапожар може да го изгасне пожарот 
Странични/ паралелни и индиректни делувања се препорачливи во 
зависност од должината на пламенот 

8+ Екстремно однесување на огнот 
Препорачливи се одбранбени стратегии 

 
*Засенчените делови го покажуваат распонот на огнот за кој може да се 
користат рачните алати за да се контролира пожарот, преку директно 
или индиректно делување. 

Горлив материјал 

Топлина 
Кислород 
(воздух) 



 
Постојат четири фази на гаснење на огнот кои можат да се искористат за било 
кои пожари. Овие фази се најчесто познати како соборување, задржување, 
контрола,  догаснување и патролирање.  
 

- Локализирањето (спречувањето на ширењето на пожарот е првата 
работа која треба да се направи за да се намали интензитетот на пожарот 
и да се забави или запре ширењето на пожарот. Наведува дека 
предвидената опсност од пожарот е значително намалена. 

 
- Задржувањето (локализирањето) е постигнато кога противпожарната 

бариера е воспоставена околу периметарот на пожарот и спречено е 
неговото понатамошното проширување.  

 
- Со контролата на пожарот контролните линии се подобрени и 

обезбедени до степен кој не предвидува никаква можност за ширење на 
пожарот.  

 
- Догаснувањето и патролирањето започнува откако пожарот е ставен под 

контрола и вклучува гаснење на опожарената област додека не се 
одстранат сите можности за повторно запалување. 

 
Сите фази од гаснењето на пожарот се еднакво важни. Клучната работа е да се 
избегне повторното запалување. Постојат значајни опсности кои треба да бидат 
избегнати. На пример, повторното палење се случува во области за кои се смета 
дека се изгаснати, пожарот носен од ветрот може да претставува опасност за 
тимовите кои се движат понатаму. Друг пример е кога постојат жаришта блиску 
до контролната линија кои можат да пламнат и огнот може да ја премине 
линијата. 
 
Физичка форма (кондиција): 
 
Употребата на рачни алати во противпожарните активности претставува 
напорна работа која бара сила, флексибилност, физичка кондиција и 
издржливост на гасначот.  
 
Потребно е да ги следите упатствата за ниво на физичката кондиција потребна 
за рачна работа.    
 
Рачни алати  
 
Секој рачен алат е напавен да постигне посебен ефект на најефикасен начин.  
Често пати, најдобар начин е да се работи во тим со различни рачни алати со 
што различните видови на вегетација и теренските услови можат да бидат 
ефикасно совладани.  
 
Голем број на алати можзат да бидат употребени за повеќе од една цел, особено 
McLeod  и Gorgui комбинираната алатка.  
 



Видовите на горлив материјал за кои се погодни рачните алати се: мали гранки, 
грмушки, гранки, трева, трупци, корени и тресет.  
 
Опис на рачните алати и нивната употреба во контролата на 
пожарот: 
 
Секира /   Косир 
 

                             
Слика 1.1 Косир 
 
 
 

                          
 
Слика 1.1а Секира 
 
 Секирата и косирот најчесто се употребуваат за расчистување на почетниот пат 
низ вегетацијата и догаснувањето. Може да се употребуваат за: 

- Сечење на мали дрва и отстранување на гранките 
- Расчистување на области на ниска вегетација 
- Отстранување на жар и цепење на дрва, со цела да се изладат 
- Отстранување на трупците (пенушка)  

 
Мора да бидете внимателни за да се избегне неправилна употреба и по 
користењето тие треба да бидат наострени.  
 
Челична / гумена метла: 



Челичната/гумената метла се користат за: 
- Соборување на огнот со низок интензитет со директен напад на работ на 

оганот 
- Често се користи за странични делувања 
 

                                    
 
 Слика 1.4  Гумена метла – рамна глава 
 
 
 

                     
 
Слика 1.4б Челична метла – мрежаста глава 
 
 

                        
 
Слика 1.4 в Метла со целосно метална глава 



 
Метлата е големо парче од гума, пластика или метал прикачен на долга, 
права рачка. Корисникот го удира пламенот со рамниот дел од ‘главата‘, 
остранувајќи го кислородот од огнот.  
 
Топлината од огнот се намалува со зголемување на растојанието. Важно е да 
имате долга рачка за да се намали изложеноста на висока температура. 
 
Метлата често се користи со лесно „тапкање“, или со влечење директно или 
на работ на оганот во расчистувачката акција. Силно, вертикално  тапкање 
може да го распали огнот и да предизвика повторно запалување на жарот, 
ширејќи го огнот наместо да го изгасне.  
 
Ако метлите со рамна глава се употребуваат во тим, доколку се поклопуваат 
и работат во ритам, тие се исклучително ефикасни со лесно горливи 
материјали, како тревата.  
 
Различните видови на  метли еволуирале за да одговараат на локалната 
вегетација и различните видови на пожар. Метлата со рамна глава 
функционера добро на тревни површини. Челичните или мрежастите метли   
функционираат најдобро на запалени грмушки.  
Како и  да е, изберете го вашиот модел внимателно затоа што 
карактеристиките што го прават корисен за една ситуација, може да го 
направат некорисен за друга. На пример, мрежастите метли или метли со 
рмна глава со прикачени ланци не треба да се користат на тревни површини 
затоа што запалените жарчиња може да се закачат и да го разнесат огнот. 
Гумените метли  може да изгорат и да го распламнат огнот, наместо да го 
изгансат, во оган со  посилен интензитет.  
Кога висината на огнот е надвор од препорачаниот опсег ( 1,5 метри) во 
Табела 2 за рачни алати,  треба да запрете и да ги проверите алатите и 
тактиките кои ги користите. Друга ситуација во која е потребно ревидирање 
е случајот на суша. Во ваква ситуација, употребата на мели во комбинација 
со вода од нараменици, може да биде многу ефикасно. Често, 
најефективната техника е да се прска вода на вегетацијата веднаш пред 
метлите. Со тоа се смалува интензитетот на пожарот до ниво со кое 
пожарникарите можат да се справат.  
 
Алати за копање, стружење и сечење 
 
Копач-Секира/Копач/Пуласки 
 
Копачот-секира и копачот се шумарски алатки кои можат да бидат 
употребени во противпожарните активности. Пуласки е специјализирана 
противпожарна алатка. Овие алати најдобро одговараат на терени со: трева, 
карпи, дрва, трупци, корени и тресет.  
 
Овие алати се користат за: 
- директен и страничен напад на пожари со мал интензитет 
- паралелен и индиректен напад на пожари со среден и јак интензитет 



- расчистување на пожарната и  контролната линија на вегетацијата, 
гранките и ѓубрето, корените и тресетот 

- локализирањето и догаснувањето, гаснењето на скоковите/новите 
пожари и летачки жарчиња   

                         
 Слика 1.2 КОПАЧ-СЕКИРА 

                  
Слика 1.2 а  КОПАЧ 
 
 

                       
Слика 1.3 ПУЛАСКИ СЕКИРА  
 
 
 



Мотика Гребло-  Mc LEOD: 
 
Овој алат со кој се собира, струже, соголува е корисен за лесно запллив 
горлив материјал, кора и одпад. Греблото-мотика е составено од запци за 
собирање, на едната страна, и остар раб за сечење, соголување и стружење 
на минералната почва.   
 

                        
 
Слика 1.5 Mc LEOD ГРЕБЛО МОТИКА 
  
 
Комбинирана алатка- GORGUI: 
 
Овој алат е дизајниран за борба со шумските пожари. Претставува 
комбинација на функциите на Пуласки, Mс LEOD, Секира  и  Копач. Со него 
може да се копа, струже и сече.  
                         

                          
 
Слика 1.6 GORGUI КОМБИНИРАНА  АЛАТКА 
 
Главна карактеристика на овој алат е неговата разновидоност. Ги комбинира 
некои од најчесто употребуваните протовпожарни алати во еден алат, со што 
може да совлада широк спектар на вегатција и теренски услови.  
 



 
НАРАМЕНИЦА: 
 

                                            
Слика 1.7 НАРАМЕНИЦА 
 

Нараменицата е пренослива пумпа за прскање која содржи и до 20 литри вода и 
има прерамки со кои може да се носи на грб. Има рачна пумпа која може да 
биде искористена за аплицирање на вода, како млаз или распрскувач. Повеќето 
модерни нараменици имаат флексибилни наместо цврсти садови. Можете да ја 
користите за да: 

-Делувате директно на пожри со слаб интензитет 
-Го подржите тимот кој ја прави одбранбена линија блиску до работ на огнот 
-Помош при операциите на догаснување 
 

Делот за пумпање има прскалка (дизна) која може да биде прилагодена за да 
исфрли прав млаз на поголема далечина или распрскувач за делување во 
близина. 

 
Најголемо внимание треба да се посвети при поставување на прскалката на 
вашиот грб. Доколку сте во можност замолете некој од вашите пријатели за 
помош. Исто така, треба да бидете претпазливи кога работите на нерамен терен 
или стрмни падини каде што постои опсност од губење на рамнотежата при 
спрепнување или паѓање. 

 
Подготовка на рачните алати за локализирање и гаснење на 
пожарот кој ја зафаќа вегетацијата 

 
Проверка на алатот, острење и чување 
 

Секој пат кога ке го земете алатот, проверете го за да се осигурате дека е во 
добра состојба и е безбеден за употреба. Проверете ги сите делови за да се 



осигурате дека тие не се лабави, напукнати или скршени. Бидете сигурни дека 
сечилото е остро и дека алатот е соодветно склопен и дека ги имате сите 
додатоци кои ќе ви бидат потребни за правилна употреба. Тестирајте ја рачката 
со ставање на главата на земја, рачката под агол од 45 степени и притиснете.  

Повеќето рачни алати  треба да бидат наострени рачно со турпија.  

            
Слика 2.1 Одржување на лопата  
 
-Секогаш следете ја процедурата и користете соодветна опрема за заштита 
при острење на рачните алати 
- Користете рамна турпија со безбедносна заштита за да ги наострите 
алатите 
- Носете ракавици 
- Сите движења со турпијата правете ги нанапред, држејќи ја турпијата под 
ист агол за секое движење  
- Користите долги, мазни движења, употребувајќи еднаков притисок, и 
ослободете го притисокот наназад (стружење наназад) 
-При острење на секирата, Пуласки и косирот стружењето секогаш треба да 
биде подалеку од очите, кон работ за сечење за да се намали можноста за 
повреда 
- Исчистете ја турпијата со жичана четка или  шмиргла  помеѓу две 
употребувања 
- Заштитете го работ со маскирна лента. Со тоа ќе го заштитите работ од 
оштетување додека е во магацин. Исто така, можете да користите кутии, 
старо пожарникарско црево, обвивки, стара внатрешна гума  и подвижни 
ленти за заштита на алатите додека се во складиште  
-Кога ги складирате алатите во возило, бидете сигурни дека заштитините 
мерки се превземени и алатот е сместен во соодветниот дел. Ако треба да 
бидат пренесени со авион, бидете сигурни дека тие се правилно подредени. 

 Стега 



Многу од рачките на алатите се направени од дрво, кое е лесно и цврсто, лесно 
за употреба и ефтино. Дрвените рачки треба да бидат правилно одржувани за да 
се продолжи нивниот животен век и да бидат побезбедни за употреба.  

- Рачките треба да бидат мазни и без нерамнини, иглички и пукнатини. 
Измазнете ги нерамните рачки и  нанесете тенок слој на зовриено ленено 
масло како заштита. Никогаш не ја бојадисувајте или лакирајте рачката.  

- Рачките кои се свиткани, напукнати, со трнчиња или на било кој друг 
начин се оштетени треба да бидат заменети пред повторна употреба на 
алатот. Некои алати може да имаат рачки направени од метал, фиберглас 
или друг синтетички материјал кој може да бара посебна нега.. 

- Главата на алатот треба да биде добро прицврстена на рачката со помош 
на метални клинови. 

 
Кога ги носите рачните алати: 

- Носете ги блиску до вашето тело со рачките поставени паралелно со 
земјата. 

- Не ги носете преку рамо. Ако замавнете со алатот може да удрите друг 
човек или ако се лизнете може сериозно да се повредите.  

- При движење по стрмни падини алатитот треба да го носите од страната 
на надолницата. На овој начин, доколку се лизнете ќе паднете на земја, а 
не на вашиот алат. 

 
 
Безбедност 
 

Рачните алати се едноставни и ефикасни, но можат да бидат опасни доколку со 
нив не се ракува правилно. 

 
За намалување на ризикот од повреди: 
 
1. Подготовка 
- Користете ја соодветната алатка за работа 
- Осигурајте се рачките да бидат прицврстени и да немаат трнчиња- 

некористете оштетени алати 
- Користете турпија со рачка за да го одржите сечилото остро-  тапите 

алати се неефективни и опасни 
- Покријте ги сечилата кога алатите не се употребуваат 
2. Движење до местото на работа 
- Најпрво подајте ги рачките 
- Одржувајте растојание од 3 метри при пренесување на алатите 
- Држете ги алатите на нивното тежиште покрај вашето тело со сечилото 

насочено напред и острицата држете ја подалеку од телото 
- Обезбедете ги алатите при нивен транспорт 
3. Безбедна употреба на алатите 
- Користете ги алатите само за нивната предвидена намена  
- Работете на меѓусебна одалеченост од 3 метри 
- Проверете дека позади вас нема никој и зоната на дејствување е чиста 
- Одстранете ги надвиснатите гранки кои можат да ви пречат кога ке 

замавнете со алатот 



- Бидете особено внимателни на падините 
- Кога не се користат, поставете ги алатите испаравено, со 

сечилото/главата на земја 
4. Ефикасна употреба на рачните алати 
- Држете ги цврсто алатите на безбедно ниво 
- Користете природно балансирана позиција со простор за замавнување 
- Започнете со свиткување на колената и повлечете ја алатката кон вашето 

тело 
- Со едната рака цврсто држете го крајот на рачката 
- Со другата рака, држете ја рачката блиску главата (тежиштето) во 

моментот на замавнување нагоре 
- Контролирајте ја силата на вашето замавнување наназад за да не ја 

изгубите рамнотежата 
- На надолното замавнување поместете го вашето држење подалеку од 

главата и фатете го алатот цврсто со двете раце 
-  Фокусирајте се на поставување на главата (тежиштето) на посакуваната 

точка на удар 
- Имајте добар тајминг и техника за минимизирање на заморот 
- Слични акции се користат за искорнување, копање и собирање, но има 

помалку движење затоа што рачката се држи пред телото 
5. По употреба 
- Покријте го сечилото кога не се користи алатот 
- Не ги оставајте алатите на места на кои можат да бидат нагазени 
- Проверете го алатот дали е во добра состојба пред да го вратите во 

складиштето 
 
Конструирање на Контролна линија/  Пожарна линија 
 
Контролната линија е сложен поим кој се користи за сите бариери направени на 
природно постоечки противпожарни бариери и третирани рабови за контрола на 
огнот. Примери за веќе постоечки контролни линии се: потоци, езера,  лизгање 
на земјиштето, област со ретко распореден запаллив горлив материјал, патишта, 
канали или претходно изгорени ( наквасени) противпожарни линии.  
 
Под противпожарна линија се подразбира секоја расчистена линија или дел од 
контролна линија од која со гребење или со копање до минералната почва е 
отстранет горливиот материјал. Се прави заради две намени: да се креира 
„безбедносна зона“ од  која ќе започне горењето за да се отстрани горливиот 
материјал помеѓу противпожарната линија и фронтот на пожарот и да се 
изолира изгорената од неизгорената површина. Целта е да се создаде 
дисконтинуитет на горливиот материјал кој ќе го спречи проширувањето на 
огнот. Противпожарната линија може да се направи со помош на рачен алат или 
механизација.  



 

Слика 3.1 Конструкција на противпожарна линија- Одвојување на горливиот   
                  материјал од почвата 
 
Секоја контролна линија мора да започне со почетна/сигурна точка. Тоа е веќе 
постоечка повшина со мала количина горлив материи ( пат или стаза, камена 
површина, поголем поток или веќе изгорено земјиште ) која ке го спречи 
горењето на крајот на контролната линија. Почетна/сигурна точка треба исто 
така да обезбеди безбедна зона за пожарникарите во случај на зголемување на 
интензитетот на пожарот.  
 
Основна техника за креирање на противпожарна линија: 3-8 пожарникари 
работат како тим: 
 
 
Чекор                       Акција 
 
1                 Вегетацијата се сече на ниво на почвата 
2                 Отстранете ја отсечената вегетација далеку од краевите на пожарот 
3                     Исчистете го горливиот материјал од површината на почвата 
4                     Пресечете го органскиот слој 
5                     Одстранете го органскиот слој 
6                     Дојдете до минерална почва 
 
 
Тимска изградба на противпожарната линија 
Секој член на тимот сече, копа или ја струже вегетацијата или друг тип на 
горлив материјал настрана за да создаде линија до минералната почва. (види 
слика 3.2). 

1 ½ x висина

Минерална  
почва 



 
 
 
 
 
Слика 3.2 Изградба на противпожарна линија со рачен  алат 
 
Често пати во различни фази од работата се користи различен алат. Најпрво  се 
прави патека расчистена од мали дрва, грмушки и гранки. Потоа  
противпожарната линија се прави до минералната почва. Материјалите треба да 
бидат отстранети од противпожарната линија која е најблиску до огнот.  
 
Понекогаш се користи моторна пила за да се исечат дрвата и да се расчисти 
вегетацијата. Само оние гасначи кои се обучени и ги имаат потребните 
квалификации, може да користат моторна пила. При работа со неа, кога се сечат 
дрва, треба да се одржува минимум растојание кое е еднакво на висината на две 
дрва и 5 метри кога моторната пила се користи за сечење на материјали блиску 
до земјата.  
Последниот член на тимот мора да провери дали противпожарната линија е 
правилно направена и да се осигура дека огнот не ја поминува (прескокнува) во 
ниеден нејзин дел. Добрата комуникација со соработникот („другарски 
систем“), надзорникот и другите членови на тимот е неопходна за цело време.  
   
 
Треба да копате за се разбие под-површинскиот горлив материјал. Вообичаено, 
главниот пожар најпрво ке ја погоди контролната линија. Како и да е, мора да 
бидете сигурни дека сте ископале, преку корени и било какви други органски 
материи, до минералната почва. Со тоа спречувате огнот кој тлее под 
површината да ја премине контролната линија.  

(5) Проверка 

(3 и 4) Тим за расчистување 
на линијата 

(2) Лидер на  
тимот 

(1) Насочување 
на линијата 



Слика 3.3 Изградба на противпожарна линија- Сечење/ отстранување на 
горливиот материјал и тлеечкиот оган 
 
Ширина на противпожарната линија  
Се она што може за влијае на начинот на кој гори оганот мора да биде земено во 
предвид при определување на ширината на линијата потрбна да го контролира 
истиот. Колку огнот е поинтензивен и побрз, толку линијата треба да биде 
поширока. Постојат 6 фактори кои влијаат на ширината на противпожарната 
линија: 
 -Горливиот материјал- видот, висината, густината, димензиите и состојбата 
ќе  влијаат на ширината 
-Наклонот или рељефот- Кога противпожарната линија треба да биде 
направена на падина, колку е пострмна падината толку поширока треба да биде 
линијата. Причината е тоа што вообичаено огнот гори побрзо и со поголема 
јачина на стрмни падини. Кога треба да се направи линија под огнот, ширината 
не зависи од падината туку од потребата за ров/канал. Колку падината е 
пострмна,толку ровот треба да биде подлабок и поширок. Ровот е потребен за да 
спречи тркалање на горлив материјал што гори преку противпожарната линија.  
-Временските услови- Тие влијаат на јачината на огнот. Колку е огнот посилен 
толку поширока треба да биде линијата. 
-Деловите од пожарот кои треба да бидат контролирани- Огнот е најсилен, 
со долги пламени јазици, на фронтот од пожарот. Страничните делови на 
пожарот горат со помал инетензитет. Ова диктира поширока противпожарна 
линија на фронтот на пожарот.  
-Интезитетот на пожарот кој се контролира- Количеството на топлина влијае 
на ширината на линијата потребна за да се контролира пожарот. Поинтензивен 
пожар-поширока линија. 
-Можноста за ладење- Ширината на линијата ќе се намали доколку има вода на 
располагање за ладење на горливиот материјал.  
 
Табела 4: Водич за ширината на противпожарната линија 

Вид на горлив 
материјал 

Ширина на 
расчистената област 

Ширина на 
минералната почва 

Трева/ посев 0,5-1 м 0,5 – 1 м 
Грмушки 1-3,5 м 0,2-1 м 
Дрва 6 м 1 м 

Тресет/корени 0,5 м 0,5 м 

 Листинец 

Корени/  Тресет 

Минералн
а почва 



 
Слика 3.4 Контрола на ширината на линијата 

 
Табела 5: Влијание на горливиот материјал на ширината на линијата 
Во предвид се 
земаат: 

Грижа/интерес 

Вид на горливиот 
материјал 

Некои видови горлив материјал  горат посилно од 
останатите поради маслото кое го содржат. Колку 
посилно гори,толку поширока треба да биде контролната 
линија. 

Висина и густина 
на горливиот 
материјал 

Колку се повисок и погуст горливиот материјал,толку 
побрзо гори и има повисок пламен. Поради тоа, и 
ширината на контролната линија треба да биде поголема. 

Димензија на 
горливиот 
материјал 

Крупниот горлив материал, дрва,гранкии грмушки,не се 
палат лесно. Како и да е, еднаш запалени, горат силно, 
долго време и потребни се пошироки контролни линии.  

Состојба на 
горливиот 
материјал 

Состојбата на горливиот материјал ( жив или сув) влијае 
на јачината на огнот. Колку е тој посув,толку огнот е 
посилен и потребна е широка контролна линија за да го 
спречи неговот ширење.  

 
 
Локација на противпожарната линија 
 
Локацијата на линијата најчесто ја определува водачот на групата, кој ќе 
одговори на следниве прашања: 

Да се исече со шириночина 
во износ од 1,5 височини на 

Да се исече и оддстрани со 
шириночина во износ од 1,5 
височини на грмушките

Да се исече и оддстрани со 
шириночина во износ од 1,5 
височини на тревата 



-Каде треба да биде изградена? 
- Колку широка треба да биде? 
- Кој метод ќе биде употребен за нејзина изградба? 
- Дали ги имате потребните ресурси за изградба и задржување на линијата? 
- Колкава е стапката/брзината на ширење на огнот и неговата јачина? 
- Што има пред него? 
- Кој е најлесниот начин на изградба на линијата за пожарникарите? 
- Дали има веќе постоечки препреки? 
- Каков е видот на вегетацијата и теренот? 
 
Успехот на вашата акција најчесто зависи од тоа каде е поставена и како е 
направена противпожарната линија.  
  
Доколку е можно, треба да се избегнуваат крупен запаллив материјал и стрмни 
падини. Онаму каде што работ на пожарот е неправилен, подобро е да се 
направи кратка, права линија отколку да се следи работ на пожарот. 
 
Ефикасноста на линијата зависи од нејзината локација и врската со  видот 
на горливиот материјал и теренот.  
Да знаете што има 
пред вас 

Треба да бидете свесни за условите со што се намалува 
можноста за трошење на силата на тимот 
- Често е потребно претходно истражување 

Следете ја линијата 
на најмал отпор  

Времето е многу важно и мора да ја зачувате вашата 
енергија 
- Често најважниот фактор во изградбата на линијата е 
длабочината до минералната почва 
- Барајте места со плитки органски слоеви 

Користете ги веќе 
постоечките 
препреки 

Потоци, патишта или природни места со слаба 
застапеност на горлив материјал- ова заштедува време и 
ја зголемува ефикасноста 

Избегнувајте горлив 
материјал со големи 
димензии 

Доколку сте во можност, поставете ја линијата помеѓу 
крупниот горлив материјал  и пожарот. 

Избегнувајте ги 
најстрмните делови 
на падините 

Длабоки и широки ровови спречуваат тркалање на 
горлив материјал    

Пресечете ги 
џебовите на пожарот 

Онаму каде неправилното ширење на пожарот формира 
делови со незапален горлив материјал, најдете го 
најлесниот начин од врвот на еден  до друг крак. 
- Незапалениот горлив  материјал може да биде изгорен 
и со тоа линијата ќе биде намалена. 

 
 
 
 
 



Резиме на основните правила 
 
- Расчистете ја вегетацијата во ширина од 1,5 пати од висината на околната 
вегетација и/или 2,5 пати од очекуваната должина на главниот пожар.  
- Ровот, кој треба да досега до минерална почва, треба да биде од 30-60 цм 
широчина. 
- При густа вегетација потребно е пошироко расчистување. 
- Кога станува збор за интензивен оган, треба да биде отсранета поголема 
површина на горлив материјал  со што линијата ќе биде поефикасна. 
- Посипете минерална почва ископана од линијата на спротивната страна од 
пожарот на самата линија, со што ќе се зголеми нејзината широчина. 
- Кога правите противпожарна линија на работ на пожарот, неизгорените стебла 
и гранки ставете ги настрана од пожарот и истружете ја површината во 
изгорениот дел (го намалува ризикот од проширување на жарчињата во 
неизгорената област) 
- Доколку горливиот материјал во крошните е лесно запаллив, исечете го и 
отсранете ги пониските гранки, на неколку метри далечина од страните на 
линијата. 
 
Точки кои треба да бидат запазени при изградба на линијата: 
 

- Најпрво справете се со оние делови каде што е најверојатно дека 
пожарот ќе се прошири (жаришта) 

- Ако е возможно, линијата нека биде кратка 
- Избегнувајте остри агли 
- Постоечките природни или направени од човекот бариери како патеки, 

гребени и потоци треба да се користат секогаш кога е возможно 
- Кога можете, направете ја линијата во отворени области, без густ и 

запаллив горлив материјал со големи димензии 
- Обрнете внимание на дневните промени на ветерот 
- Кога можете, блокирајте ги опсниот горлив материјал, како дрва 

расфрлани од ветрот или разнесените остатоци, оставајќи ги надвор од 
линијата 

- Заобиколете ги областите со бројни жаришта ако правењето линија 
околу секое е непрактично 

- Ископајте ров за да го задржите горливиот материјал кој се тркала 
- Ставете ги дрвата паралелно со падината за да го спречите нивното 

тркалање 
- Внимавајте на искри (запален горлив материјал што лета во воздухот)  
- Тие лесно горат  и се нестабилни 
- Линиите треба да бидат копани подалеку од огинот, за кога жарчињата 

кои летаат ќе паднат, да паднат во линијата 
- Завршете ја линијата со поврзување на деловите од линијата и кога е 

можно, поврзете ги постоечките бариери за да го спречите ширењето на 
огнот 

 
 
 
 
 



Догаснување и патролирање 
 
Догаснувањето е начин на гасење на пожарот откако тој е локализиран. Важно е 
да бидете сигурни дека пожарот е изгаснат пред да го напуштите местото. 
 
Ова често вклучува употреба на рачни алати. Откако пожарот е локализиран во 
одреден периметар, патролирањето треба веднаш да започне. 
 
 Патролирање 

• користете ги сите ваши сетила ( вид, слух, мирис и допир) за да ги 
откриете остатоците од пожарот, особено внимание треба да му 
посветите на тлеечкиот оган. 

• Работејќи од надвор кон внатре, прво проверете дека на ниедно 
место пожарот не ја преминува линијата, тогаш движете се 
навнатре се додека соодветен дел од областа внатре во линијата не 
е комплетно изгасен. 

• Користете го т.н. „партнер систем“ и комуницирајте и работете 
тимски 

• Додека патролирате избегнувајте ги жариштата и дупките 
направени од пожарот 

• Продолжете да патролирате во наредните 48 часа за време на 
суша и правете периодични посети на подолго време, особено ако 
има ветер.  

 
 

 
Слика ЕФ2 1.15а Опасности од тлеечкиот оган 
 
 
Догаснување 
 
 
Процесот догаснување, после операцијата на локализирање, е да се изгасне 
огнот што е можно побрзо . Тоа е тешка , валкана , но важна работа. Се користат 
сите 3 методи за разбивање на пожарниот триаголник : одстранување на 

Минерална почва 



горливиот материјал , ладење на горливиот материјал (вода) и фрлање на почва 
за да се отстрани/изолира кислородот од горливиот материјал. Подобрување на 
противпожарната линија , исто така, може да биде корисно . 
 
Кога се работи навнатре од противпожарната линија се користат алатки за 
копање, соголување , сечење, прскање и полевање. 
 
- Исчистете го сиот преостанат горлив материјал од противпожарната линија: 
отстранете ги сувите дрва, особено изгорената трева и грмушки , како и сета 
околна вегетација. 
- Проверете ја противпожарната линија за да бидете сигурни дека тоа нема да се 
повтори. 
- Отстранете го сиот горлив материјал во близина на противпожарната линија, 
овозможувајќи му да изгори надвор од линијата. 
- Изгасете го жариштето околу противпожарната линија. 
- Отстранете го тлеечкиот горлив материјал од противпожарната линија на 
изгорена површина. 
.- Копајте и намалете го жарот од огнот со слој од почва. Потоа изладете го 
жарот со вода или целосно прекријте го со  почва. 
- Проверете ги трупците, корените, од присуство на оган при крајот, внатре или 
под кората . 
- Копајте ја минералната почва околу жариштето за да се изолира од другиот 
горлив материјал. 
- Користете рачни алатки и вода за разладување на огнот 
- Да се стабилизира горливиот материјал на падините, за тој да не се стркала 
назад надолу и да не ја премине противпожараната линија.  
-Проверете ја топлината пред да заминете 
 
 
Прирачник за локација на противпожарната линија 
 
 
Лоцирајте ја линијата по разгледување на следните точки: 
 
- Да се обезбеди безбедноста на персоналот. 
- Поставете ја линијата на соодветно растојание од огнот, така што работата 
може безбедно да се заврши, да се спаси или изгори површина според 
предвидената стапка на ширењето на огнот и неговото однесување. 
- Имајте доволно време за да поставите линија како и други неопходни работи, 
како што се отстранување на мртвите дрвја и паднатите дрвја, пред почетокот 
на тешки услови кога ќе се приближи пожарот . 
- Направете ги патеките кратки и прави, практични, и користете ги топографски 
предности 
- Употребете ги најлесните правци за борба против огнот , но не жртвувајте:  
+одржувајте ја практичноста 
+премногу површина или вредност на ресурсите 
- Одстранете ги можните опасности од деловите под оган и обезбедете 
соодветно безбедно растојание помеѓу патеката и факторите на ризик кои може 
да се наоѓаат во областите со пожари. 
- Користи ги постоечките природни и вештачки бариери. 



- Користете тешка опрема каде што е можно . 
- Изгорете ги неизгорените места ако е можно. 
- Земете ги во предвид влијанието врз животната средина и политиката на 
надлежните органи. 
 
 
Водич за конструкција на противпожарна линија 
 
- Не ја правете лентата поширока од потребното и земете ја во предвид висината 
на вегетацијата  
- Исчистете ги сите патеки до минерална почва каде што тоа е потребно. 
-  Ослободете се од недогорен горлив материјал надвор од линијата на пожарот. 
- Посипете јагленисан или  запален горлив материјал на изгорената површина . 
- Под оган на стрмна падина, конструирајте линија на ровови да го спречите  
Лизгањето/тркалањето надолу на горливиот материјал. 
- Зголемете ја ефикасноста на противпожарната линија со користење вода за 
ладење или почва 
- Направете безбедносни линии толку блиску до работ на огнот колку што тоа е 
безбедно . 
- Изгорете ја противпожарната линија како контролна мерка (ако е дозволено со 
закон ). 
- Во текот на изградбата на линијата на падините кои одат нагоре , горете ги 
материјалите од врвот до дното , 
- Секогаш најмалку една нога да ви е на безбедно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Референци: 
 

 
 
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. 
 


