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абстракт: направен е обзор на съществуващите класификации на типовете 
горимите материали, разработени и прилагани в европа и саЩ. Характеризирането 
на горимите материали е свързано с определяне на преобладаващата за даден район 
растителност, която способства разпространението на горските пожари. освен 
типа растителност, височината на дървостоите, гъстота на короните, диаметърът 
на клонките, количество на образуваната горската постилка, съдържанието на влага 
са важни характеристики на горимите материали. 
групирането на горимите материали обикновено е свързано с определена цел или 
модел на поведение на горски пожар, а това от своя страна създава трудности при 
картирането. 
освен това, в обзора са дадени по-важни определения, свързани с горимите материaли 
и ролята им за поведение и разпространение на горските пожари.
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въвеДение

горските пожари са природно бедствие, което се очаква да 
се случва все по-често, в резултат на промени в климата, начина 
на ползване на земите и социално-икономическите промени. Често 
повтарящите се периоди на засушаване в съчетание с висока честота 
на пожари, водят до нарушаване функционирането на екосистемите 
или тяхното унищожаване. те повлияват растителните съобщества 
и способността им да се самовъзобновяват. наред с отрицателните 
последствия за околната среда, като трансформация на въглерода 
от засегнатите от пожар горски екосистеми във въглероден оксид/
диоксид, както и отделянето на други оксиди в атмосферата, част 
от които са парникови газове, горските пожари вземат човешки 
жертви. към европейската комисия е създаден спешен координационен 
център, който на европейско ниво подпомага ефективното справяне 
с бедствени ситуации. независимо от това, ежегодно, значителни 
площи с гори в европа (european commission, 2012, 2013 и 2014) и 
света (Williams, 2013) се опожаряват. за периода 1980-2014 г, общо 
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за 5-те най-засегнати от горски пожари европейски държави – 
Португалия, Испания, Франция, Италия, гърция, площите са повече 
от 15 милиона ha (european commission, 2014). В световен мащаб, по 
данни от спътникови снимки, само за 2000 г. около 350 милиона ha са 
засегнатите от пожари площи с горска растителност – територия 
по-голяма от площта на Индия (Fao, 2007). 

засегнатите от пожари горски територии в България за периода 
2001 – 2014 г. са 119 хил. ha. (константинов, 2015). най-голям брой 
пожари и засегнати територии са регистрирани на териториите 
на рдг кърджали, стара загора, сливен, Бургас, кюстендил. 
(константинов, 2015). нанесените материални щети за 2014 г. са 
изчислени на около 76 хил. лв, а средногодишните щети за периода 2000 
– 2013 г. са около 4 млн. лв. (константинов, 2015). През 2012 г. излиза 
наредба № 8 за „ условията и реда за защита на горските територии 
от пожари“ (дВ, бр. 38 от 11.05. 2012 г.), в която ясно са описани 
редът и организацията за защита на горските територии от пожари. 
отчитат се положителни резултати по отношение на предвидени 
и изпълнени противопожарни дейности. като основни причини за 
възникването на пожарите се изтъкват паленето на стърнищата и 
небрежност (константинов, 2012; Velizarova et al., 2014). 

някои дървесни видове се характеризират с пожарен климакс, 
т.е. такива, чийто репродуктивен цикъл зависи от пожарите. 
Шишарките на някои видове бор като например Pinus rigida mill. се 
разтварят по-бързо, когато са изложени на топлина (rundel, 1971; 
Vankat, 1970), а разтварянето на кутийките на семената на някои 
тревни видове като Papver californicum a. gray и Emmenanthe penduliflora 
Benth. се улеснява от образуваните химични съединения в дима по 
време на пожарите (Keeley, 1987; Keeley, Keeley, 1987). установено е, 
че естествената повторяемост на пожарите с интервал до около 
30 г. играе положителна роля за възобновяването горите (Kazanis, 
arianoutsou, 2004), докато пожари с голяма сила и честота се 
отразяват отрицателно, особено на иглолистната растителност 
(Philpot, 1969; Philpot, muth, 1971). 

По-устойчиви на пожари в сравнение с иглолистните видове са 
някои видове дъб, чиито морфологично-адаптивни характеристики 
по отношение на пожарите – като дебела кора и голям брой 
спящи пъпки, осигурява производството на леторасти и издънки, 
в случай, че някаква част от растението е унищожена от пожар. 
Въпреки тази приспособеност, удължаването на периода с летни 
засушавания, понякога до октомври, недостатъчното количество 
валежи, бързото снеготопене, водят до намаляване съдържанието 
на влага в горската постилка и листата, и до възникването на 
пожари. Живата или изгнила дървесина, листа, клони, шишарки, 
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трева, горска постилка са основните компоненти на горимите 
материали (Keane et al., 2001). 

В България не са провеждани достъчно изследвания във връзка с 
характеристиката на горимите материали, от които зависят силата 
и разпространението на горските пожари. от друга страна, данни 
за тях са необходими и важни, тъй като много от разработките по 
оценка на риска от пожари се основават на типа горими материали, 
географски и климатични условия (chuvieco et al., 2004). затова целта 
на настоящия обзор е да се направи анализ на характеристиките 
на горимите материали и показателите за обединяване в типове, 
използвани в различни държави от европа и саЩ и да се установят 
възможностите за тяхната приложимост към условията на горската 
растителност в България.

анализ и ДиСкуСия

Основни определения
Все още няма утвърдена терминология в България, свързана с 

оценката и класификацията на горимите материали. Поради това 
е необходимо да се дадат някои определения на термините, които 
се ползват в съществуващата чуждестранна литература. Пожарът 
е неконтролируем процес на горене, съпроводен с унищожение на 
материални ценности и създаващ опасност за живота на хората, а 
горският пожар е неконтролируемо горене, разпространяващо се в 
горска растителност. движеща сила на всеки пожар е процесът на 
горене. горенето е процес на окисление на дадено вещество, при който 
горим материал и кислород реагират в присъствието на топлинен 
източник. когато изгаря горимият материал в горите – т.е. когато 
говорим за горски пожар, протича химична реакция между въздуха, 
растителния материал, смолата и други компоненти в горската 
екосистема. този процес е познат като горене и е последователност от 
химични реакции, подобни на процеса фотосинтеза, но в обратен ред. за 
да започне и протече процес на горене са необходими горим материал, 
загрят до температурата му на възпламеняване, достатъчно топлина 
и окислител (кислород), т.е. трябва да са налице компонентите на 
„триъгълника на пожара“, възприет термин в литературата.

В този процес, част от химичната енергия, която се отделя, се 
трансформира в топлинна. горските пожари стават сами по себе си 
източници на топлина и започват сами да предизвикват запалването 
на допълнителни количества горими материали. Процесът на горене 
ще продължи до тогава, докато има достатъчно количество от 
компонентите на пожара. следователно трите компонента на 
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един пожар, освен че са необходими, трябва да са в достатъчно 
количество, за да се осъществи запалване и поддържане на горенето. 
с изчерпването на който и да е от тях силата на пожара ще отслабва 
или ако липсва един от тях – пожарът ще изгасне.

според определението на Burgan et al. (1998), разширено от 
andrews, Queen (2001), горимият материал е физична характеристика 
на живата или нежива (мъртви остатъци) биомаса, която способства 
разпространението, интензивността и силата на горския пожар. 
тъй като е трудно да се опишат всички физически характеристики 
за всички горими материали, често растителност от определен 
тип се обединява в група, в съответствие с нейното поведение 
по отношение на пожара. тази група се обособява в зависимост 
от видa, размера, структурата и гъстотата на растителността 
(merrill, alexander, 1987). растителност със сходни характеристики на 
биомасата се обединява в по-големи групи, които се наричат типове 
горими материали (Pyne et al., 1996). терминът „модел на пожара“ 
се използва в случаите, когато с математически зависимости се 
описват вероятните характеристики на пожарите по отношение 
моделиране на поведението или въздействието им. andrews, Queen 
(2001) въвеждат термина „модел на горимия материал“, чрез който 
числено характеризират физичните параметри на всеки тип горим 
материал, необходими за моделиране на пожара. моделите на пожара са 
математически уравнения, докато моделите на горимите материали 
са поредица от определен брой параметри, които описват даден тип 
горим материал в съответствие с условията на модела на пожара. 

физико-химична характеристики на горимите материали във 
връзка с оценка на риска от горски пожари

опасността от пожари включва оценка на факторите на 
околната среда, които определят възникването и поведението на 
горските пожари, както и трудностите за тяхното потушаване. 
рискът от пожар се определя като мярка за тази част от горимите 
материали, която е достъпна за запалване (Fao, 2006). типът на 
горимите материали, техният обем, условията, структурата и 
местоположението определят от една страна, лекотата с която се 
запалват, а от друга – трудността на загасяване на пожара. рискът 
от пожар е пряко свързан със запалимостта на горимия материал. 

способността на запалване (flammability) на растителната 
биомаса е основен параметър чрез който се оценява риска от пожари. 
запалимостта е характеристика на растителния материал и 
се определя условно от три компонента: способност за запалване 
(ignitability), способност за горене (combustibility) и поддържане 
на горенето (sustainability). Способността за запалване отразява 
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възможността на горимия материал да се запали и се измерва с 
времето от началото на нагряването до началото на запалването. 
Способността за горене показва как растителният материал гори, 
след като е запален. поддържане на горенето показва възможността 
на горимия материал да гори във времето (продължителност на 
пламъка) (saura-mas, lloret, 2010). martin et al. (1993) добавят още един 
компонент – степен на засегнатост (consumability), който отчита 
степента, до която растителният материал е изгорял в резултат 
от пожара. запалимостта е свойство на горимия материал и включва 
споменатите компоненти, докато рискът от пожар освен тях, включва 
още вида на растителността, количество и местоположение – на 
повърхността на почвата (хоризонтално) или в коронота на дървостоя 
(вертикално). Често такава информация се включва в изготвянето на 
прогноза за пожарен риск в средиземноморските държави.

факторите, които характеризират запалимостта са 
структурата на горимия материал, съдържанието на влага и химичния 
състав. 

Структурата на горимите материали дава информация за това 
колко леко/бързо ще се запалят и е свързана основно с дебелината на 
слоя, който формират. Числено се изразява в отношение на площта 
към обема. установено е, че по-финият горим материал се запалва 
по-лесно (gill, moore, 1996; montgomery, cheo, 1971; rundel, 1981). 
затова от значение е и плътността/компактността на горимия 
материал, измерена като тегло на единица обем, тъй като влияе върху 
количеството на топлината, която частиците могат да адсорбират 
преди да се възпламенят (Papio, trabaud, 1990; rothermel, 1972). освен 
това тя е и мярка за достъпа на кислород до него. При един и същ запас 
на горимите материали, по-доброто аериране способства по-бързото 
разпространение на пожара. според Панов (2007), структурата и 
плътността са характеристики на съвкупността на индивидуалните 
частици горими материали, които формират слой на повърхността на 
почвата. този слой е прието в литературата да се нарича „пожарно 
легло“ и именно в него се разпространява пожарът (Панов, 2007). latham, 
schlieter (1989) установяват, че вероятността да се запали горска 
постилка от иглолистни видове от волтова дъга почти изцяло зависи 
от дълбочината на пожарното легло. очевидно по-голямата дълбочина 
означава по-голямо количество горим материал. запасът на пожарното 
легло е количеството горими материали, разположени върху единица площ 
и се измерва в t/ha. колкото е по-голямо, толкова по-интензивен ще е 
пожарът, поради по-голямото количество топлина, която се отделя. 
ограничаващ фактор за интензивността на пожарите е количеството 
на т. нар. „достъпен“ запас. той се определя като запас, който се включва 
в разпространението на пожара при определени условия. освен размерът 
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и формата на частиците на горимия материал, важна роля играе и 
съдържанието на влага. дървостоите са горим материал и тяхната 
структура е важна за силата и разпространението на пожара. Fernandes 
(2009) установява експериментално, че разпространението на пожарите 
зависи в по-голяма степен от структурата на дървостоя, отколкото 
от вида на растителната покривка. експериментално измерваните 
температури на дървостоя по време на пожар в различни точки на 
моделни опитни площи показват, че структурата на насаждението 
играе по-важна роля в сравнение със запаса на пожарното легло (schwilk, 
2003). за разпространението на пожара е важно местоположението 
на горимите материали, т.е. дали преобладаващата част от тях се 
намират в короните на дървостоите или на повърхността на почвата 
(Zylstra, 2011).

влажността на горимите материали е друг важен фактор, 
който оказва влияние върху запалимостта (massari, leopoldi, 1998; 
trabaud, 1976; Xanthopoulos, Wakimoto, 1993). колко лесно ще се запали 
частица от горимия материал и как ще гори зависи от нейната 
влажност. низовите пожари започват в места със силно разложени 
растителни остатъци (голяма повърхност и достъп до кислород) и 
ниска влажност. Влажността играе важна роля за разпространението 
на пожарите и е един от параметрите, който се отчита във всички 
модели за прогнозиране на разпространението на пожарите (rothermel, 
1972; taylor et al., 1997). за частици с еднакъв размер, но различна 
влажност са необходими различни количества топлина за процеса 
на „предварително нагряване“, докато се достигне необходимата 
температура на възпламеняване. 

редица изследвания показват, че химичният състав на 
растителните материали влияе върху запалимостта и това се 
отнася най-вече до съдържанието на лигнин (mackinnon, 1987) 
и въглеводороди (nimour, 1997). лигнинът и целулозата, които 
изграждат растителните тъкани започват да променят химичната 
си структура при температура 130 – 1900с. отделят се газове като 
въглероден диосид (со2), водни пари и в малка степен въглероден 
оксид (со). с повишаване на температурата над 2000с започва 
ускорено разграждане на лигнина и хемицелулозата, и в този случай се 
увеличават количествата на отделените со2 и со. 

според irvine, hartnett (1974) енергията, необходима да се 
изразходи за да започне процес на пиролиза е важна, поради което, 
същите автори смятат, че лигнинът се пиролизира много по-бавно 
от целулозата, и при по-висока температура от 3400с.

установено е, че ако дървесният материал се нагрее до 
температура по-висока от 3200с, топлината, която се отделя по време 
на този процес е почти постоянна. При тази температура около 65% 
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от излъчваната топлина е в резултат от пиролиза на лигнин и около 
35% – на целулоза. очевидно химичният състав на растителните 
материали и по-конкретно съдържанието и съотношението на 
целулоза:лигнин е важно за прогнозиране на температурата и силата 
на горене и следователно скоростта и посоката на разпространение 
на пожара. 

преглед на характеристиките и типовете горими материали
типовете горими материали са в основата на моделиране 

поведението на горските пожари. Първите модели за характеризиране 
разпространението на горските пожари са създадени в саЩ. 
за нуждите на моделирането на поведението на горски пожари с 
локално значение се прилага моделът BehaVe, който се основава 
на класификация на горимите материали, известна като northern 
Forest Fire laboratory (nFFl) или Behave типове горими материали 
(albini, 1976; Burgan, rothermel, 1984). тази класификация съдържа 13 
типа горими материали, въз основа на характеристиките на четири 
растителни съобщества: тревни горими материали (типове 1-3); 
храсти (типове 4-6); горска постилка под склопа на гората (типове 
8-10); и остатъци от сечища (типове 11-13). групирането на типовете 
горими материали се основава на съдържанието на влага. мъртвите 
растителни остатъци са разделени в класове според времето, което 
е необходимо за тяхното съхнене – съответно – 1 час, 10 часа, 100 
часа и 1000 часа (cohen, deeming, 1982).

моделът Farsite (Fire area simulator) си служи със същата 
класификация на типа горими материали – northern Forest Fire 
laboratory (nFFl). този модел е създаден от Finney (1998) и включва 
моделиране на върхов пожар, обхващащ короните на дърветата и 
на низов пожар – засягащ горимите материали, разпространени на 
повърхностността на почвата – клони, опад, шишарки, семена и др. за 
тази цел моделът изисква допълнителна информация за параметрите 
на горимите материали на короната на дървостоя – като височина 
на короната, височина на основата й и плътност. този модел дава 
информация за нарастване периметъра на пожара (като полигон) и 
може да бъде анализиран с гИс. 

усъвършенстваната класификация на nFFl наречена Fuel 
characteristics Classification system (Fccs) позволява да се създаде каталог 
на „пожарните легла“ в съответствие с тяхната възможност да 
поддържат пожара и съответно да „консумират“ горими материали 
(sandberg et al., 2001; ottmar et al., 2007). класификационната схема 
Fccs определя пожарните легла като относително хомогенни 
единици, които зависят от горимите материали и от средата, в 
която се намират. според посочената класификация те са обособени 
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в шест типа – склоп, храсти, ниска растителност, горим материал 
от дървесни остатъци, от постилка и от приземния слой, като 
всеки от тях може да бъде разделен още на няколко категории, които 
имат специфични характеристики на горене.

най-популярните системи, подпомагащи вземането на решения 
за определяне на категорията пожарен риск в австралия са mcarthur 
Forest Fire danger rating system и mcarthur grass-land Fire danger rating 
system. те са създадени от alan mc arthur през 60-те години на миналия 
век (mcarthur, 1966, 1967). двата модела се основават на два типа 
горими материали, за които се определя риска от пожари – в тревна 
растителност и гори. те описват опасността от възникване на 
пожари за всеки следващ ден, информацията се съхранява в електронен 
вид и въз основа на тези данни се прогнозира степента на пожарна 
опасност и поведението на пожарите. тази система от два типа 
горими материали се доразвива oт marsden-smedley et al. (2001). 

оценката за риск от пожари в канада се основава на 
информацията от експериментални пожари и естествени такива и 
се прилага към растителността на дадена територия. тя се състои 
от две подсистеми – система, оценяща индекса на прогнозата за 
времето (canadian Fire Weather index system (FWi) (van Wagner, Pickett, 
1985; van Wagner, 1987) и система за прогнозиране на поведението на 
пожарите (canadian Fire Behaviour Prediction system (FBP) (Forestry 
canada, 1992). Последната се основава на математически модели, 
които използват физични и експериментални модели, основаващи се 
на експериментално получени данни. Използвани са над 400 обекта, 
в които са провеждани експериментални наблюдения на естествени 
горски пожари и моделни такива. горимите материали са обособени 
в 5 големи групи в зависимост от горската растителност – 
иглолистни, широколистни, смесени, сечища и открити места с 
16 типа горими материали (lawson et al., 1985). типовете горими 
материали от системата за прогнозиране на поведението на 
пожарите (FBP) са описани качествено, използвайки структурата 
и състава на насажденията, горимите материали от повърхността 
на почвата. 

за средиземноморския регион на европа е създадена класификация 
на горимите материали – Prometheus, която е приспособена към 
средиземноморските географски и климатични условия американска 
класификация northern Forest Fire laboratory (nFFl). В Prometheus се 
отчита спецификата на горската растителност в най-засегнатите 
от пожари региони. основният критерий в тази класификация е 
типът и височината на разпространение на пожара, който се определя 
от основния тип растителност. обособени са три основни групи 
растителност, от които зависи разпространението на пожара: треви, 



135

храсти и приземна горска постилка. горимите материали се групират в 
съответствие с тези три категории, като поведението на пожарите 
се моделира в зависимост от височината на горимия материал и 
неговата плътност (riano et al., 2002). тази класификационна система 
обединява седем типа горими материали (фиг. 1).

някои европейски държави като Швейцария, където климатичните 
условия се различават в по-голяма степен от средиземноморските 
държави, най-често засягани от пожари, разработва своя класификация. 
harvey et al. (1997) приспособяват американската класификация 
(Brown et al., 1982) за Швейцарските алпи, като създават шест 
типа горими материали с цел да се приложи модела на rothermel’ 
за прогнозиране поведението на пожарите. други класификационни 
системи се създават в англия и Португалия (Fernandes et al., 2006; 
Kitchen et al., 2006).

В гърция се използва BehaVe модела за прогнозиране 
поведението на пожарите (Burgan, rothermel, 1984; andrews, 1986). 
за целите на този модел се използват няколко характеристики на 
горимите материали, подробно описани от Xanthopoulos et al., (2006). 
основната характеристика е количеството на общата биомаса 
(горска или тревна), която се разделя на две основни групи – жива и 
нежива (дървесна растителност, храсти, постилка, кора). 

Преглед на горимите материали и техните характеристики в 
България е направен от Панов (2007). авторът също обръща внимание 
на размера на горимите частици, тъй като те имат значение за 
поглъщането на топлина, топлообменът и процеса на горене. 

според размера на горимите материали Панов ги класифицира 
като леки (фини) и тежки (груби). към леките се отнасят треви, 

фиг. 1. типове горими материали по класификацията Prometheus (arroyo et al., 2006)
Fig. 1. Prometheus fuel types (arroyo et al., 2006)
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листа, иглолиста, клони и др., с диаметър по-малък от 1,25 сm. към 
тежките се причисляват клони и стъбла, при които всяка част е с 
диаметър над 1,25 сm. 

според съдържанието на влага горимите материали са 
разделени на просушени и зелени. към просушените („мъртви“ 
растителни части) се отнасят опад, шишарки, клони, паднали стъбла. 
зелените горими материали са треви, храсти, корони на дърветата. 
Влажността на просушените горими материали не надхвърля 30%, 
докато при зелените тя може да варира от 50% до 300%. Влажността 
на горимите материали е от значение не само за възпламеняването, 
но и за загасянето на пожара (влажност на загасване на горските 
пожари). Подобно на разглежданите по-горе класификации на горимите 
материали, просушените горими материали се разделят на групи 
според скоростта им на съхнене, която от своя страна зависи от 
техния размер – паднали клони с диаметър < 0,64 сm; от 0,64 сm до 
2,54 cm и от 2,54 cm до 7,62 сm. 

Панов (2007) идентифицира следните видове горими материали 
– подземни, приземни и надземни. към подземните горими материали 
се отнасят тези, които се намират под повърхността на мъртвата 
горска постилка – корени, гниещи стъбла, клони. Приземните 
обхващат лежащите растителни остатъци – листа, иглолиста, 
клони, шишарки, дънери, ниски храсти. надземните горими материали 
са всички, разположени над земната повърхност – стъбла, корони 
на високите дървета, високи храсти и др. свързващите горими 
материали са тези, които осигуряват връзка между приземните 
и надземни горими материали – мъхове, лишеи по стъблата на 
дърветата. Идентифицират се още горими материали в зависимост 
от типа растителност – тревен тип, храстов тип, както и горска 
постилка и сечищни отпадъци.

В таблица 1 е представен анализ на основните характеристики 
и принципи за класифициране на горимите материали, използвани в 
европа, както и в саЩ. анализът показва, че в повечето случаи като 
горими материали са характеризирани само тези, които се намират 
на повърхността на почвата, тъй като първоначално създадените 
математически модели са описвали само низови пожари (rothermel, 
1972; albini, 1976). след усъвършенстване на съществуващите 
модели се отчита и поведението на върховите пожари. Въвежда се 
горим материал в „короната“, като се взема под внимание от една 
страна – горим материал на ниво индивидуално „дърво“ и такъв – 
на ниво „склоп“, в случаите, когато се характеризира насаждение. 
някои автори показват, че горимите материали от горите от 
средиземноморския регион се различават от тези в други региони, 
посочвани в литературата, както по отношение на състава – 
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различни дървесно-храстови и тревни видове, така и по „натоварване“ 
(количество биомаса, формирана на единица площ (dimitrakopoulos, 
Panov, 2001). 

като основен принцип за групиране на горимите материали 
във всички класификации е типът растителност – треви, храсти, 
гора. разположените непосредствено на повърхността на почвата 
горими материали (нежива биомаса) включват горска постилка, кори, 
шишарки, семена и др. зелените горими материали включват листа, 
иглолиста, клони от короните на дърветата с дебелина до 2,54 cm, 
както и надземните части на храстите и тревните съобщества.

ограниченията, които възпрепятсват създаването и 
приложението на унифицирана система за групиране на горимите 
материали се дължат на: 1) всеки отделен тип горими материали 
е приложим само за географски места с подобни характеристики, за 
които е създаден; 2) групирането на горимите материали обикновено 
е свързано с определена цел, затова има и ограничена приложимост. 
например, типове горими материали, създадени да описват 
разпространението на низови пожари, трудно могат да бъдат 
приложени към такива, които преминават във върхови; 3) съществува 
противоречие между различните типове горими материали и модели 
за прогнозиране на разпространението на пожарите; 4) трудности 
при картирането.

анализът показва, че посочените характеристики и принципи на 
групиране на горимите материли в различните страни и различните 
модели, описващи тяхното разпространение и прогнозиране, са 
твърде разнородни. това се дължи най-вече на голямото разнообразие 
от горска и тревна растителност, характерна за различните 
страни. В преобладаващата част от изследванията основен принцип 
на групиране на горимите материали е типът на растителността 
– тревна, храстова, горска. освен това, височината на дървостоите 
също се взема под внимание, когато се характеризира горимият 
материал, способстващ разпространението на върховите пожари. 
съдържанието на влага в горимите материли, скопеност, диаметър 
на клонките, запас на постилката, също са важни характеристики. 
ето защо характеризирането и групирането е необходимо да се 
прави в зависимост от спецификите на растителността за даден 
географски район. обобщаване на литературата за съществуващите 
типове горими материали и техните характеристика служи за основа 
за характеризиране, идентифициране и създаване на класификация 
на най-разпространените типове горими материали за горите на 
България. 
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таблица 1. основни характеристики и принципи на групиране на горимите  
материали в зависимост от модела за прогнозиране на разпространението  

на горските пожари
table 1. main characteristics and principals for grouping of fuel materials depending  

on the model for prediction and spread of forest fires

модел/model Характеристики на горимите материали,
Characteristics of fuel materials

саЩ
usa

BehaVe, (albini, 
1976; Burgan and 
rothermel, 1984) 

модел на разпрос-
транение на низов 

пожар
model of the surface 

fire spread

групиране според типа растителност 
grouping according type of vegetation: 
треви (4 типа) grass cover (4 types);

храсти (3 типа) shrubs (3 types); 
мъртви листа под склопа на гората (3 типа) 

dead leaves under the forest canopy (3 types)
остатъци от сечища (3 типа) 
residues from logging (3 types). 

national Fire 
danger rating 

system (nFdrs) 
(deeming et al., 

1972). 
 модел за риск от 
пожари model for 
risk assessment

групиране според съдържание на влага в живите  
и мъртвите материали. 

grouping according moisture content in live and dead materials
живите материали са разделени на треви и храсти.

living materials are divided into grasses and shrubs
мъртвите материали са разделени в класове според времето, 

което е необходимо за тяхното съхнене – съответно
1-, 10-, 100-, и 1000-h (cohen, deeming, 1982). 

dead materials are divided into classes according to the time required for 
the drying – respectively- 1-, 10-, 100-, и 1000-h (cohen, deeming, 1982).

моделът Farsite 
Fire area simulator 
модел за разпрос-
транение на гор-

ски пожари – низов 
и върхов 

model, describing 
distribution of forest 
fires – surface and 

crown

Характеристика на повърхностните горими материали и на 
короната – включва моделиране и на върхови пожари 

резултатът може да се представи в гИс среда 
characteristics of the surface and crown fuel materials,

includes modelling of the crown fires
the result could be present with gis

Fuel characteristics 
classification system 

(Fccs) 
Широко прило-

жима
Widely applicable

Шест компонента на горимите материали
six components of combustible materials

склоп, (canopy)
храсти, (bushes)

ниска растителност, (low vegetation) 
дървесни остатъци, (woody residues)

постилка (forest litter)
земен слой earth layer 

горимите материали могат да бъдат оцени количествено. 
Fuel materials could be assessed quantitatively

европа
europe

Prometheus -
средиземномор-

ския регион
mediterranean 

region

групиране според типа растителност
grouping by type of vegetation

треви, храсти– процентно разпределение
grasses bushes – percentage of distribution

BehaVe – гърция
BehaVe – greece

количество на общата биомаса – жива и разложена
amount of the total biomass – living and decomposed

България, Bulgaria
размер на фракциите/size of fractions

съдържание на влага – просушени, зелени
moisture content – decomposed, green
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извОДи 

Характеризирането на горимите материали е свързано с 
определяне на преобладаващата растителност за даден район – тревна, 
храстова или дървесна, която способства разпространението на 
горските пожари. Височината на дървостоя, диаметъра на клонките, 
запасът на горската постилка, склопеността на короните са важни 
характеристики на горимите материали. 

горимите материали са специфични за различните географски 
райони както по отношение на състава на растителността, така 
и по натоварване – количество биомаса, формирана на единица 
площ. Характеризирането и групирането на горимите материали 
е необходимо да се прави в зависимост от спецификите на 
растителността в даден географски район. 

благодарност: авторът на статията изказват благодарност на Фонд „научни 
изследвания“ за финансирания проект дФнИ-И01/0006 „симулиране поведението на 
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и анализирани материалите.

литература
константинов, Вл. 2015. опазване и защита на горските територии от пожари през 

2014 г. гора, 12-14.
константинов. Вл. 2012. Пожари в началото на годината – нов феномен в горските 

територии на страната. гора, 6-7.
Панов, к. 2007. ръководство за гасене и превенция на горски пожари. Изд. минерва, 

с., 207. 
albini, F.a. 1976. estimating wildfre behavior and effects. rep. no. gtr int-30. usda, 

Forest service, intermountain Forest and range experiment station, ogden, ut, 98. 
andrews, P. l. 1986. BehaVe: Fire behavior prediction and fuel modeling system – Burn 

subsystem, Part 1. usda For. serv. gen. tech. rep. int-194, 130. 
andrews, P.l., l.P. Queen. 2001. Fire modeling and information system technology. 

international J. of Wildland Fire. 10, 343-352.
arroyo, l.a., s.P. healey, W.B. cohen, d. cocero. 2006. using object-oriented classifcation 

and high-resolution imagery tomap fuel types in a mediterranean region. Journal of 
geophysical research. 111, g04s04, 1-10.

Brown, J.K., r. d. oberheu, c. m. Johnson. 1982. handbook for inventorying surface 
fuels and biomass in the interior west. rep. no. gtr int-129. usda Forest service, 
intermountain Forest and range experiment station, odgen, ut, 129.

Burgan, r., r. Klaver, J. Klaver, 1998. Fuelmodel and fre potential fromsatellite and surface 
observations. international Journal of Wildland Fire. 8, 159-170.

Burgan, r., r.c. rothermel. 1984. BehaVe: Fire Behaviour Prediction and Fuel modeling 
system—Fuel subsystem. rep. no. gtr int-167. intermountain Forest and range 
experiment station, ogden, ut, 126.

cambridge advanced learner’s dictionary (third ed.). cambridge university Press. 2008. 
isBn 978-0-521-85804-5, 385. 

chuvieco, e., d. cocero, d. riano, P. martin, J. martı´nez-Vega, J. riva, F. Perez. 2004. 
combining ndVi and surface temperature for the estimation of live fuel moisture 
content in forest fre danger rating. remote sensing of environment, 92, 322-331.



140

cohen, J.d., J.e. deeming. 1982. the national Fire danger rating system: basic equations. rep. 
no. PsW-82. Pacifc southwest Forest and range experiment station, Berkeley, ca. 26.

cruz, m.g. 2005. guia fotográfico para identificação de combustíveis florestais – região 
centro de Portugal. ceiF, adai, coimbra, 90. 

cruz, m.g., m.e. alexander, r.h. Wakimoto. 2003. assessing canopy fuel stratum 
characteristics in crown fire prone fuel types of western north america. international 
Journal of Wildland Fire. 12, 39-50. 

dimitrakopoulos a.P., P.i. Panov. 2001. Pyric properties of some dominant mediterranean 
vegetation species. international Journal Wildland Fire, 10, 23-27.

european commission. 2012, Forest Fires in europe, middle east and north africa 2011, 
25483 en, Publications office of the european union, luxembourg, 108.

european commission. 2013. Forest Fires in europe, middle east and north africa 2012, 
26048 en, Publications office of the european union, luxembourg, 109.

european commission. 2014. Forest Fires in europe, middle east and north africa 2013, 
eur 26791 en, Publications office of the european union, luxembourg, 107.

Fao. 2006. Fire management: voluntary guidelines. Principles and strategic actions. Fire 
management Working Paper 17. rome. available at www.fao.org/forestry/site/35853/en.

Fao. 2007. Fire management – global assessment 2006. Fao forestry paper № 151. 135 (also 
available at: http://www.fao.org/docrep/009/a0969e/a0969e00.htm).

Fernandes, P.m. 2009. combining forest structure data and fuel modelling to assess fre hazard 
in Portugal. annals Forest science, 66, 415, 1-9.

Fernandes, P., a. luz, c. loureiro, P. Ferreira-godinho, h. Botelho. 2006. Fuel modelling 
and fre hazard assessment based on data from the Portuguese national Forest inventory. 
Forest ecology and management, 234-229.

Finney, m.a., 1998. Farsite: fre area simulator–model development and valuation. rep. 
no. Paper rmrs-rP-4. usda Forest service, ogden, ut, 47.

gill, a.m., P.r. moore. 1996. ignitability of leaves of australian plants. csiro division of 
Plant industry, canberra, 34.

harvey, s., m. ruegsegger, m., B. allgower. 1997. Fuel models for switzerland (swiss 
national Park). rep. no. BBWnr. 94.0177, ec nr. eV5Vct-0570. department of 
geography, Zurich, 24.

irvine, t.F., J.P. hartnett. 1974. advances in heat transfer. V. 10. academic Press, inc. new 
york, 317.

Kazanis, d., m.  arianoutsou. 2004. long-term post-fire vegetation dynamics in Pinus 
halepensis forests of central greece: a functional group approach. Plant ecology, V 
171,(1), 101-121.

Keane, r.e., r.e. Burgan, J. van Wagtendonk. 2001. mapping wildland fuel for fre 
management across multiple scales: integrating remote sensing, gis, and biophysical 
modeling. international Journal of Wildland Fire, 10, 301–319. 

Kitchen, K., P. marno, c. legg, m. Bruce, g.m. davies. 2006. developing a fre danger rating 
system for the united Kingdom. Forest ecology and management, 234, 21.

latham, d.J., J.a. schlieter. 1989. ignition probabilities of wildland fuels based on simulated 
lightning discharges. us Forest service, intermountain Forest and range experiment 
station, research Paper int-411, ogden, ut, 63.

lawson, B.d., B.J. stocks, m.e. alexander, c.e. van Wagner. 1985. a system for predicting 
fre behaviour in canadian forest. in: eighth conference on Fire and Forest meteorology. 
society of american Foresters, detroit. detroit, michigan, april 29-may 2, 1985, 6-16.

mackinnon, a.J. 1987. the effect of the composition of wood on its thermal degradation. 
strathclyde university, glasgow , 37.

marsden-smedley, J.B., W.r. catchpole, a. Pyrke. 2001. Fire behaviourmodelling in tas-
manian buttongrass moorlands. iV sustaining versus non-sustaining fres. international 
Journal of Wildland Fire, 10, 255-262.

martin, r.e., d.a. gordon, m.a. gutierrez. 1993. assessing the flammability of domestic and 
wildland vegetation. – in: Proceedings of the 12th conference on Fire and Forest meteorol-



141

ogy, oct. 26-28, 1993, usa. soc. of amer. For., Jekyll island, georgia, Bethesda, 130-137. 
massari, g, a. leopaldi. 1998. leaf fl ammability in mediterranean species. Plant Biosystems. 

132 (1), 29-38.
mcarthur, a.g.. 1966. Weather and grassland fre behaviour. australian Forestry and timber 

Bureau Leaflet, 100, 23.
mcarthur, a.g.. 1967. Fire behaviour in eucalypt forests. australian Forestry and timber 

Bureau Leaflet, 107, 26.
merrill, d.F., m. e. alexander. 1987. glossary of Forest Fire management terms, fourth edn. 

national research council of canada, canadian committee on Forest Fire manage-
ment, ottawa, ontario. on. Pub. nrcc no. 26516, 91.

montgomery, K.r., P.c. cheo. 1971. effect of leaf thickness on ignitibility. Forest science, 
17, 475-478.

nimour, n.e. 1997. Inflammabilité de la végétation méditerranéenne. thesis report. université 
de Provence, marseille, France of fuel type maps from landsat tm images and ancillary 
data in mediterranean, 135. 

ottmar, r.d., d.V. sandberg, c.l. riccardi, s.J. Prichard. 2007. an overview of the fuel 
characteristics classifcation system-quantifying, classifying, and creating fuelbeds for re-
source planning. canadian J. of Forest research. 37, 2383-2393.

Papió c, l. trabaud. 1990. structural characteristics of fuel components of f ve mediterra-
nean shrubs. Forest ecology and management. 35, 249-259.

Pyne, s.J., P.l. andrews, r.d. laven. 1996. introduction to Wildland Fire, second edn. John 
Wiley & sons, inc., new york. 455.

riano, d., e. F. chuvieco, J. salas, a. Palacios-orueta, a. Bastarrica. 2002. generation of 
fuel type maps from landsat tm images and ancillary data in mediterranean ecosystems. 
canadian Journal of Forest research, 32, 1301.1315.

rothermel, r.c., 1972. a mathematical model for predicting fre spread in wildland fuels. rep. 
no. rP int-115. sda Forest service, ogden, ut, 40.

rundel, P. W. 1971. community structure and stability in the giant sequoia groves of the 
sierra nevada, california. americam midland naturalist, 85, (2), 478-492.

sandberg, d.V., r.d. ottmar, g.h. cushon. 2001. characterizing fuels in the 21st century. 
international Journal of Wildland Fire, 10, 381–387.

saura-mas, s, s. Paula, J. g. Pausas, F. lloret. 2010. Fuel loading and fl ammability in the 
mediterranean Basin woody species with different post-fre regenerative strategies. inter-
national J. Wildland Fire, 19, 783–794. 

saura-mas, s., F. lloret. 2010. Foliar stable carbon and nitrogen isotopes in woody med-
iterranean species with different life form and post-fire regeneration. Plant Biology. 
12, (1), 125-133.

schwilk d.W. 2003. Flammability is a niche construction trait: canopy architecture affects fre 
intensity. american naturalist, 162, 725–733. 

taylor, s.W., r.g. Pike, m.e. alexander. 1997. Field guide to the canadian forest f re behavior 
prediction (FBP) system. special report 11, Fire management network, northern Forestry 
centre, canadian Forest service, natural resources canada. edmonton, alberta. 60. 

trabaud, l. 1976. Inflammabilite et combustibilite des principales especes mediterraneennes. 
oecol Plant, 11(2), 117-136.

Vankat, J. l. 1970. Vegetation change in sequoia national Park, california. Phd thesis, 
univ. of’ calif., davis, 197 

Velizarova, e., i. marinov, i. nikolov. 2014. Forest fires in the struma river watershed region 
– dynamics, impacts and reasons. silva Balcanica. 15(2), 16 -25. 

Williams, J. 2013. exploring the onset of high-impact mega-fires through a forest land man-
agement prism. Forest ecology and management. 294, 4-10.

Xanthopoulos, g., d. caballero, m. galante, d. alexandrian, e. rigolot, r. marzano. 2006. 
Forest fuels management in europe. in ‘Proceedings of the conference on Fuels manage-
ment: how to measure success’, 28–30 march 2006, Portland, or. (eds Pl andrews, BW 
Butler), usda Forest services, rocky mountain research station, rmrs-P-41, 29-46.



142

Xanthopoulos, g., r.h. Wakimoto. 1993. a time-to-ignition – temperature – moisture relation-
ship for branches of three western conifers. canadian J. Forest research. 23, 253–258. 

Zylstra, P. 2011. Forest flammability: modelling and managing a complex system. Phd thesis, 
school of Physical, environment and mathematical sciences, the university of new 
south Wales, the australian defence Force academy, canberra, nsW, australia, 434.

ChARACtERIStICS OF FUEL mAtERIAL tYpES  
IN FORESt ECOSYStEmS  

(A REVIEW)

E. Velizarova
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUmmARY)

a review of the available literature regarding the characteristics and 
classifications of the types of fuel materials, developed and implemented in 
europe and usa is presented. the analysis shows that fuel materials are 
complex systems and vary depending on the physical characteristics of the 
materials and their impact on the forest fires behaviour. the characterization 
of fuel materials is related with identifying the main type of vegetation, which 
supports the spread of forest fires – grass, bushes, trees. in addition, the 
height of vegetation, moisture content, branches diameter, forest litter stocks, 
and canopy density are also important characteristics of fuel materials.

characterization and grouping of fuel materials should be performed 
depending on the specifics of the vegetation in a given geographical area. Fuel 
materials from the mediterranean region forests differ from those in other 
regions, in terms of composition of the vegetation – different tree, shrub and 
grass species as well as in terms of “load” (amount of biomass, formed per 
unit area). no universal designation could be given to the fuel types, because 
due to their limited applicability only for geographic areas with similar 
characteristics, for which they have been developed. Furthermore, grouping 
of fuel materials is commonly related to a particular purpose or a pattern of 
forest fire behavior, and this, in turns, creates difficulties in mapping.

in the review, the most important definitions related to the fuel materials 
characteristics, their modeling and role in fire behavior and propagation are 
presented. 
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