


Гоч

ШУМЕ

Шуме су најсложенији копнени екосистеми у којем је дрвеће 
доминантан облик живота. Пред дрвећа, у шуми живи много 
других врста биљака, животиња, гљива и микроорганизама.

Значај шуме и шумских екосистема за целокупан живи свет на 
планети Земљи је непроцењив. Према подацима Уједињених 
нација, шуме покривају површину од 4 милијарде хектара, што 
чини једну трећину копна на Земљиној површини и имају једну 
од кључних улога у опстанку живота. Средства за живот 1,6 ми-
лијарди људи потичу од шумских ресурса, а живот и опстанак 
60 милиона људи у првом реду зависи од шума.

Србија се сматра средње шумовитом земљом. Укупна површи-
на шума у Србији износи 2.252.400 ha, што је 29,1% од укупне 
површине територије Србије. Шумовитост Србије (29,1%) је 



блиска светској која износи 30%, а знатно је нижа од европске 
која достиже 46%.

 ◊ На подручју града Краљева шумe заузимају 46,8% од уку-
пне површине. Ови подаци показују да је територија града 
Краљева богата шумом. Најзаступљенија врста у Краљеву 
је буква, a на другом месту по заступљености су храстови. 
Удео лишћара у укупној структури износи око 80%,а чети-
нара 20%.

Мешовита шума на Гочу

ЗНАЧАЈ ШУМЕ

Под значајније функције шума убрајају се: заштита и уна-
пређење животне средине, заштита земљишта од ерозије, 
заштита подземних вода и извора, регулација климе, заштита 
саобраћајница, заштита од буке, има естетску функцију , про-
изводња техничког дрвета, обезбеђивање простора за одмор 



и рекреацију, обезбеђивање услова развој ловног, сеоског и 
екотуризма.

Шуме имају непроцењив значај за очување животне средине. 
Оне штите животну средину од загађења, а већа шумовитост 
даје и бољи квалитет ваздуха. У процесу фотосинтезе дрвеће 
апсорбује угљен-диоксид и претвара га у органску материју 
којом се храни. На овај начин шуме складиште угљен-диоксид 
у биомаси, а ослобађају кисеоник. Због тога се и каже да су 
шуме „плућа наше планете“.

 ◊ Високе шуме, у површини од једног хектара, у процесу 
фотосинтезе, ослобађају 3 тоне кисеоника, а потроше око 
4 тоне угљен-диоксида.

 ◊ Само 4 букова стабла кроз 100 година обезбеде кисеоник 
једном човеку за 80 година.

Букова шума



Данас се сматра да су шуме један од кључних фактора у бор-
би против климатских промена и ублажавању глобалног загре-
вања због своје способности да везују и складиште угљеник. 
Тиме шуме спречавају или барем успоравају ефекте „стаклене 
баште“,загревање планетеи мењање климатских услова.

Шума пречишћава ваздух од прашине.

 ◊ За годину дана један хектар четинарске шуме филтрира 30 
до 35 тона прашине, а на хектару лишћарске шуме се за 
годину дана филтрира 50 до 76 тона прашине.

 ◊ Букове шуме, површине 1ha, могу примити чак 68 тона 
чађи и прашине

 ◊ 1ha клеке годишње испушта у атмосферу око 30 kg мате-
рија са бактерицидним дејством, што једовољно за дезин-
фекцију омањег града.

  Клека



Шуме утичу на температуре, лети их смањују, а зими ублажа-
вају ударе ветра и олује.

 ◊ Шума може смањити температиру ваздуха током дана за 
више од 3оС

Од шума зависе и други природни ресурси неопходни за живот, 
као што је вода. Шуме утичу на количину и распоред падави-
на, кружење воде у природи, формирање изворишта, квалитет 
и количину воде.

 ◊ Само један хектар букове шуме задржи око 500 тона воде.

ШТА УГРОЖАВА ШУМЕ?

Неконтролисана сеча – уништавање шума почело је развојем 
људске цивилизације. До данас је у свету уништено више од јед-
не половине шума. Шуме се претежно експлоатишу за потребе 
огрева и дрвне грађе, или се врши сеча ради ширења земљишта 
за пољопривредну производњу, изградњу зграда и 
саобраћајница.

Киселе кише – Кисела киша је киша 
или било која друга падавина загашена 
сумпор-диоксидом, азотним оксидима и 
другим хемијским једињењима. Главни 
узрочници киселих киша су дим и издув-
ни гасови који се стварају као последица 
људског деловања.

Лош утицај на шуме могу имати: штетни 
шумски инсекти, фитопатогене гљиве, 
бактерије, вируси, паразитне цветнице, 
домаћа стока, дивљач, ситни глодари, 
неке птице, шумски корови...

Јаја губара

Шумски пожари – Једна од најзначајнијих претњи шумским 
екосистемима јесу шумски пожари, који због изражених 



климатских промена праћених високим температурама и суша-
ма, постају све присутнији и дуготрајнији. Узроци настанка шу-
мских пожара најчешће се приписују неодговорном понашању 
човека. Према расположивим подацима око 5% пожара припи-
сује се природним узроцима, 95% пожара изазвано је људским 
активностима као што је непажња, радови на пољопривредном 
земљишту.

 ◊ Годишње се, према подацима Уједињених нација, у свету 
уништи 13 милиона хектара шуме.

ЗАШТО МОРАМО САЧУВАТИ ШУМЕ!

• од суштинског су значаја за опстанак људи и животиња

• производе кисеоник

• штите од поплава, клизишта, ерозија

• станишта су, склоништа и извор хране за животиње

• смањују ефекат стаклене баште

• корисна су човеку и као извор лековитог биља

Нарушавањем и губитком шума угрожавају се и друге важне ко-
ристи за човека као што су рекреација, туризам и слично.



ШТА ТИ МОЖЕШ ДА УРАДИШ?

 ◊ новогодишњу јелку купуј са кореном па је после пресади

 ◊ папирне кесе за поклоне не бацај него их поново искористи

 ◊ иако су употреба папирних тањира ичаша практично ре-
шење, смањи или у потпуности избаци њихову употребу 
јер тако чуваш шуме

 ◊ штеди енергију у свом дому јер тако смањујеш потрошњу 
дрва

 ◊ размисли да ли ти је штампање заиста неопходно; уколико 
мораш користити штампач, штампај/копирај обострано

 ◊ читај књиге на дигиталним платформама или још боље, ко-
ристи библиотеку

 ◊ придружи се акцијама пошумљавања и ПОСАДИ ДРВО

„Најбоље време да посадиш дрво било је пре 20 година. Друго 
најбоље време је – сад”(стара кинеска пословица)



ШУМСКИ ПОЖАРИ НАНОСЕ ВЕЛИКЕ ШТЕТЕ

Шумски пожари често настају далеко од комуникација због 
чега је потребно време да се пожар открије и дође до њега. 
Проблем представља транспорт људи и средстава за гашење 
пожара. Због недостатка путева често се морају користити и 
хеликоптери.

Најбољи резултати се постижу гашењем почетних пожара уко-
лико се на време открију и ако постоји могућност да се до њих 
дође.

Ширење и развој шумских пожара је различито у зависности од 
врсте, густине и старости шуме, као и од врсте пожара. Ветар, 
суша и положај почетног жаришта могу да убрзају развој и ши-
рење пожара. При јаком ветру пожар се веома брзо шири.

Шумски пожари деле се на:

1.површинске или пузеће
2. подземне
3. крунске



Површински пожари настају у летњим и јесењим данима, али 
су могући и у пролеће. Код ових пожара прво сагоревају лишће, 
трава, грање и други отпаци.Они се касније развијају у велике 
шумске пожаре који захватају круне дрвећа.

Од средстава за гашење најефикаснија је вода, амогу се ко-
ристити и посебна хемијска средства. Мањи пожари се могу 
угасити затрпавањем земљом и ударањем гранама по жаришту 
ватре.

Подземни пожари настају у подземним наслагама тресета. 
Они се споро шире, али се брзо могу претворити у отворени 
површински шумски пожар.

Подземни пожари се гасе копањем дубљег јарка да се запаљено 
подручје изолује од тресета. Јарак се може напунити водом, а 
подручје захваћено пожаромпрекрити земљом.

Крунски пожари захватају круне дрвећа.

Гашење крунских пошара може се вршити просецањем пресека 
довољно широким да се ватра не може преносити на околно 
дрвеће. Стабла се обарају на пресецима према пожару.

ПОЖАРИ МОГУ НАСТАТИ СВУДА У ПРИРОДИ

 ◊ Не палите коров, биљни и други материјал на пољоприв-
редним парцелама, воћњацима и површинама близу шуме

 ◊ Ложење ватре у шуми угрожава животе људи, материјална 
добра и природу. Не ложите ватру близу шуме и у шуми!

 ◊ Из неугашене шибице и цигарете често букне пожар. Не 
бацајте их!

 ◊ Ако палите роштиљ у природи, то мора бити на за то пред-
виђеном месту. Около роштиља уклоните сав запаљив ма-
теријал (суво грање, лишће) у пречнику од 6 метара.

 ◊ Забрањено је палити ватру на мање од 200 м од шуме

 ◊ Не палите роштиљ у природи ако временски услови 



погодују настанку и ширењу пожара (висока температура, 
ветар) и обезбедите довољну количину воде за гашење ро-
штиља после употребе

 ◊ Не остављајте за собом неугашену ватру након пикника и 
не остављајте отпатке, већ их одложите у канте и кесе за 
смеће

Ово је лош пример

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

 ◊ Немојте потценити мали и почетни пожар. Почетни пожар 
можете угасити песком, влажним ћебетом или земљом. На 
отвореном простору пожар гасите низ ветар

 ◊ Да би до горења уопште могло доћи потребна су три еле-
мента: материјал који може да гори, кисеоник и топлота 
довољна да запали гориви материјал. Уклањањем јед-
ног од ова три елемента онемогућава се настанак пожа-
ра, односно омогућава се његово гашење!



 ◊ Уколико приметите шумски пожар, НЕ ОКЛЕВАЈТЕ, ВЕЋ 
ОДМАХ ПОЗОВИТЕ ВАТРОГАСЦЕ-193

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ И ОВО

• На тавану и у подрумима не држите лако запаљиве пред-
мете. Новине, картонске кутије, боје и лакови, разређи-
вачи, одећа, стари намештај и слично у поткровљима и 
подрумима угрожавају домаћинство; не држите гориво и 
друге запаљиве материјале у близини куће.

• Редовно чишћење димњака смањује опасност за настајање 
пожара и експлозије; вратанца на димњаку морају бити 
исправна, приступачна и увек затворена; никад не треба 
затварати папиром или другим лако запаљивим материја-
лима и никада уз њих не треба нагомилавати запаљиве 
ствари.

• Не бацајте врући пепео са жаром и неугашене опушке у 
посуде које се могу запалити.

• Еектрични уређаји морају бити исправни; сви велики кућ-
ни апарати попут шпорета, фрижидера и машине за прање 
веша морају бити директно укључени у своју утичницу, а 
не спојени преко продужног кабла; ако неколико великих 
апарата укључујете у струју преко једног кабла, ризикујете 
настанак кратког споја који може проузроковати  пожар; 
не остављајте електричне апарате да раде кад излазите 



из куће; када одлазите на годишњи одмор све електричне 
апарате треба да искључите из струје (телевизор, рачунар, 
лампе, машину за прање веша, климе) нарочито ако сте 
одсутни дуже време; обавезно искључујте из струје пуњаче 
за телефон или рачунаркада их не користите.

• Не користите старе и оштећене продужне каблове; врући-
на и искре које стварају „отворене“ жице у каблу могу доћи 
у додир са било којим запаљивим предметом (тепих, ку-
хињска крпа) и у року од 30 секунди узроковати пожар.

• Запамтите да упаљене свеће могу да узрокује велики по-
жар; лако се преврну или их кућни љубимци могу срушити.

• Противпожарна степеништа морају бити чиста и проходна.

КАКО СЕ ПОНАШАТИ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА?

• Ако приметите пожар, а немате аларм за случај опасности, 
изађите на прозор или у ходник и вичите: „Пожар“, како би 
пробудили укућане и комшије.

• Позовите број 193, дајући конкретне податке о локацији 
пожара, адресу, спрат и број стана.

• Уколико је пожар захватио само једну просторију вашег 
стана, затворите врата те просторије и искључите струју и 
напустите стан.

Ако се појави велика количина дима и ватре, треба изаћи из 



просторије пузећи по поду, јер ће се тако избећи топлота и 
отровни гасови.

• Ако је пожар већег обима, напустите стан затварајући сва 
врата за собом. У супротном ће се, због дотока свежег вазду-
ха, пожар брзо проширити на цео стан.

• Спремите се за сусрет са густим димом и врелином, ако 
имате времена, обујте ципеле са дебљим ђоном, обуците ка-
пут и вежите крпе и пешкире натопљене водом преко носа и 
уста.

• Никада не користите лифт зато што се у току пожара ос-
лобађа густ дим који садржи отровна испарења која брзо 
испуне кабину лифта и могу узроковати гушење.

• Уколико нисте непосредно угрожени пожаром, најбоље је 
да останете иза затворених врата свог стана. Натопите пеш-
кире и крпе водом, ставите их на кључаонице и места где 



може ући дим, како би спречили продор дима у стан. Ако је 
спољашњи ваздух чист, изађите на терасу затварајући бал-
конска врата за собом и сачекајте да ватрогасци заврше га-
шење пожара.

ЗАПАМТИТЕ!

Немојте користити воду:
 ◊ да бисте угасили пожар на електричним инсталацијама и 
апаратима – можете бити изложени струјном удару;

 ◊ да бисте угасили запаљене масти или уља, јер ове супстан-
це плутају на површини воде и могу да изазову ширење 
пожара;

 ◊ да бисте угасили димњаке, јер се, због цепања воде на 
кисеоник и водоник при високим температурама, ствара 
праскави гас.
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