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Извод: У раду су проучени могући утицаји шумских пожара на букове шуме у Србији. 
Истраживана је варијабилност опожарене површине у овим шумама у зависности од 
утицаја климатских фактора. Анализом података за период 1988-2017. године, уочене 
су изражене осцилације у величини опожарених површина букових шума, које се сме-
њују у складу са временским приликама у наведеном периоду. Највеће опожарене по-
вршине букових шума евидентиране су 2007. године; око 6.100 ha и 2.011; око 3.300 ha, 
што је у корелацији са високим температурама ваздуха и мањком падавина. Од укупне 
опожарене површине у буковим шумама. приземни пожар био је заступљен са 92,4%, а 
високи пожар, са 7,6% од укупног броја пожара у анализираном периоду. Букове шуме 
у државном власништву више су угрожене од шума у приватном власништву.
Кључне речи: буква (Fagus), опожарена површина, Србија. 

VULNERABILITY OF BEECH FOREST IN SERBIA FROM FOREST FIRES
Abstract: This study focuses on the possible impact of forest fires on the threat 
of beech forests on the territory of Serbia. The variability of the irradiated surface 
in beech forests, depending on the influence of climatic factors, was investigated. 
By analyzing the data for the period 1988-2017, there can be noticeable oscillations in the 
size of the deserted beech forest areas, which are shifted according to the weather conditions 
in the mentioned period. In 2007 there were about 6100 hectares of forests that were the most 
polluted areas, and about 3300 ha in 2011, which is in correlation with high air temperatures 
and lack of precipitation. Of the total area burned in beech forests, the ground fire was 92.4% 
and a high fire with 7.6% of the total number of fires in the analyzed period. Beech forests in 
state ownership are more vulnerable to privately owned forests.
Keywords: beech (Fagus), fired area, Serbia.

1. УВОД
Познавање обележја шумског горивог материјала од кључне је важно-

сти за предвиђање и управљање шумским пожаром. На састав шумске ве-
гетације утичу природни и антропогени фактори, те је тешко раздвојити 
њихове ефекте који могу деловати директно, узајамно и индиректно. За на-
станак и ширење пожара у буковој шуми посебно је важна расположива 
количина и стање гориве материје. Živanović, S. (2012) наводи да је монито-
ринг температуре ваздуха и падавина од значаја за праћење стања горивог 
материјала и одређивање степена опасности од пожара у шуми. Опасност 
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од пожара је мања за време изузетно влажних периода (Dimitrakopoulos, 
A.P. et al., 2011; Ćurić , M. et al., 2013; Živanović , S. 2017; Živanović , S. et al., 
2018; Tošić , I. et al., 2019). Шумски пожари углавном настају у току сувог 
летњег периода када је температура ваздуха висока, влажност ваздуха мала 
и смањена влага горивог материјала (Piñol,  J. et al., 1998). Chandler, C. et 
al. (1983) наводе да је гориви материјал у шуми свака материја и мешавина 
материја која се може запалити и горети. 

Састав, врста и структура шумског горива је променљиве вредности у 
простору и времену. На одређеној локацији долази до промене шумског го-
рива након екстракције дрвета или природних поремећаја током сукцесије. 
Буква као горива материја у шуми може се састојати од једног или више сло-
јева у великом броју комбинација с обзиром на количину, облик, позицију 
и распоред живе и мртве органске материје у шуми. Величина површине 
захва ћене пожарима у природи може утицати на одрживо управљање шум-
ским ресурсом. Биолошке разноликости, стабилности и трајности букове 
шу ме условљена је и утицајем пожара у природи јер је природно подмлађи-
вање једини начин обнове букових шума (Stojanović ,  Lj. et al., 2005).

Циљ овог рада је да се утврди повезаност букових шума и пожара отво-
реног простора с више аспеката. Најбитнији фактори шумске вегетације 
утицајни за настанак и ширење пожара су садржај влаге и количина гориве 
материје, тако да је у овом раду посебан нагласак на та два елемента. Они су 
посебно битни за израду модела за предикцију и ширење шумског пожара. 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
За потребе овог рада коришћени су подаци Републичког завода за ста-

тистику за период од 1988. до 2017. године. Штета од пожара исказана је у ha 
опожарене површине, подељене на површине које су оштетили приземни 
пожари и на површине оштећене од високих пожара. Хронологија појаве 
пожара упоређена је са подацима временских услова за период од 1988. до 
2017. године. Анализа временских услова сагледана је на основу климатоло-
шких података о средњим годишњим вредностима температуре ваздуха и 
количине падавина за територију Србије, на основу података Републичког 
хидрометеоролошког завода.

Период анализе довољно је дуг за спровођење поуздане анализе и про-
цене и износи 30 година. У раду су коришћене метода анализе, метода си-
нтезе и компаративна метода на више до сада проведених истраживања те 
на њиховој међусобној компарацији. 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

3.1 Основни подаци о буковим шумама у Србији 
Буква ( sp ) је род листопадног дрвећа која може да нарасте до 35 m са 

дебљином дебла и преко 0,9 m прсног промера. У Србији се, према Јова нови ћ, 
Б.  (2000), јављају мезијска буква (Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott.), 
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европска буква (Fagus sylvatica L.) и источна буква (Fagus orientalis Lipsky) 
(Jovanović , B., Cv jet ićanin, R., 2005). На територији Србије доминира 
посебна врста, балканска односно мезијска буква (Fagus moesiaca (Domin, 
Maly) Czeczott.), која је и најзаступљенија лишћарска врста шумског фонда 
(Stojanović , Lj. et al., 2005). Од свих врста дрвећа у Србији, буква има нај-
ширу висинску амплитуду, најниже се јавља у шумама поред Неготина, на 
40 m надморске висине, а највише на Проклетијама, до 2.100 m надморске 
висине. 

Према састојинској припадности, шуме букве су на 660.400,0 ha што 
представља 29,3% укупно обрасле површине шумом у Србији (Banković , 
S. et al., 2009), од чега је 57,9% у државном власништву. Запажа се да бу-
ква према врстама дрвећа чини 20,6% укупног броја стабала шумског фонда 
Србије (Banković , S. et al., 2009). Буква гради преко 50 шумских заједни-
ца у Србији, имајући у многима улогу едификатора или субедификатора, 
а у некима и доминантне врсте (Mišić, V., Dinić , A., 2004). Цвје т и ћа ни н 
(2003) наводи да је буква у Србији врло распрострањена у хоризонталном и 
вертикалном распореду и да с обзиром на велику просторну заступљеност, 
гради чисте и мешовите шумске заједнице почевши од појаса храстова, па 
све до субалпијског појаса вегетације. Мешовите шуме букве, храстова и 
других лишћара, као и мешовите шуме букве и четинара заузимају површи-
ну од 379.302 ha, односно 16,4% обрасле површине (Banković , S. et al., 2009). 
У односу на порекло у појасу букових шума срећемо високе, природно об-
новљене састојине на 53,1% површине и изданачке букове шуме на 46,9%. 
Садашња густина израженија је у изданачким састојинама и износи 953 ста-
бла по ha у односу на високе шуме у којима је 530 ком·ha-1. Просечна запре-
мина у високим буковим шумама је изражено већа и износи 269 m3·ha-1, а у 
изданачким је такође знатна и износи 192 m3·ha-1. Запремински прираст у 
високим шумама је 5,0 m3·ha-1, а у изданачким је 3,8 m3·ha-1. 

У шумама Србије доминира буква која у укупној запремини шумског 
фонда учествује са 40,5%, а у запреминском прирасту са 30,6%. У буко-
вим шумама Србије очуване састојине заузимају 59,8%, разређене 37,4% и 
девастиране 2,8% површине ове састојинске категорије. Ова чињеница је 
документована знатним разликама у густини састојина која износи 1.049 
ком·ha-1 у густим и очуваним, у девастираним састојинама до 74 ком·ha-1. 
Захвајујући повољнијој старосној структури просечна запремина нешто је 
већа у разређеним састојинама у односу на густе шуме и износи 254 m3·ha-1, 
а у девастираним састојинама је 153 m3·ha-1. Разлике у вредности запремин-
ског прираста и процента прираста у корист очуваних састојина уносе више 
светла у квалитативне односе наведених категорија по очуваности. Буква 
на највећем делу површине изграђује чисте састојине тако да оне покривају 
86,3%, док су мешовите шуме релативно скромно заступљене на 13,7% повр-
шине (Banković ,  S. et al., 2009).

Буква припада сциофилним врстама дрвећа и добро подноси засену, за 
разлику од многих врста дрвећа. Према температури ваздуха буква припада 
еколошкој групи мезотермних биљака, које најбоље успевају на стаништима 
са умереним температурама. Према подацима које у монографији: ,,Буква у 
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Србији“ дају Крс т и ћ,  М.,  Цвје т и ћа ни н,  Р.  (2005), просечна годишња 
температура ваздуха у појасу букових шума у Србији креће се између 4,2-
8,3 оC. Екстремне температуре могу бити штетне и доводе до оштећења или 
сушења стабала букве. Према средњој годишњој релативној влажности ва-
здуха мезијска буква има ширу еколошку амплитуду (65-80%), у односу на 
источну (70-80 %) и европску букву (75-85%).

Главне карактеристике генофонда букве у Србији су висока индивиду-
ална и групна варијабилност бројних морфолошких, генетичких и физио-
лошких карактеристика (Šijačić Nikol ić , M. et al., 2010). 

Количина мртвог дрвета у шумама веома је значајан показатељ стања шу-
ма и као обновљиви шумски ресурс представља велику количину горивог ма-
теријала који може интензивирати настанак и ширење пожара у шуми. Према 
подацима Инвентуре шума, укупна запремина мртвог дрвета у шумама Ср-
бије износи 16.260.414 m3 (Ba n kov ić , S. et al., 2009). Просечна дубећа запре-
мина сувих стабала износи 4,05 m3 ha-1, а суве лежевине је 3,17 m3 ha-1, односно 
укупна концентрација мртвог дрвета у нашим шумама је 7,22 m3 ha-1, у централ-
ној Србији 7,18 m3 ha-1, а у Војводини 7,75 m3 ha-1, што је знатно изнад потребне 
норме од 2 до 3 m3 ha-1. Ова количина мртвог дрвета омогућава континуитет и 
одрживост стабилности станишта (биотопа), посебно за орнитофауну и енто-
мофауну која насељава наше шуме и чије је станиште понекад ограничено на 
ситне комаде мртвог дрвета појединих врста.

3.2 Букова шума као горива материја
Параметри горивог материјала утицајни на развој пожара у шуми су: 

количина горива (kg/m2, или t/ha), величина горивих честица (mm, cm), 
енергетска вредност горива (kЈ/kg), температура паљења (oC) и количина 
минерала, воскова и уља у горивом материјалу. Параметри шумског гори-
вог материјала су променљиве вредности у простору и времену, условље-
ни врстом и старошћу дрвећа као и услова станишта, те је и угроженост од 
пожара различита у току године. У зависности од врсте шумске вегетаци-
је, старости, начина узгоја, намене и др. различити су и степени опасности 
(Živa nov ić ,S. 2010). 

Шумска горива се обично разврставају у три основна слоја: слој 
подземних горива (енгл. ground fuels), слој приземних горива (енгл. surface 
fuels) и слој горива крошања (енгл. conopy fuels) (Keane, R.E., 2015; Nelson, 
R.M. Jr., 2001). Количина и стање приземног горива је променљиве вредности 
у простору и времену, што је посебно важно за настанак и ширење пожара 
у иницијалној фази горења. Различитост масе сувих органских отпадака 
букове шуме у зависности од старости шуме је приказана у табели 1 (Ber to-
v ić ,S. et al.,1997). Количина органских отпадака у шуми зависи од количине 
падавина у одређеној години. Ако је година влажнија, органских отпадака 
је више и обрнуто, у сушној години органских отпадака је мање. Зависно од 
старости шумског дрвећа, осетљивост на пожар је већа код млађих стабала 
са разређеним склопом тако да слој топлог ваздуха, непосредно изнад 
површине земље, може достићи температуру и до 50 oC. 
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Табела 1.  Маса сувих органских отпадака букове шуме
Table 1.   Mass of dry organic waste of beech forest

Врста шуме /
Type of forest

Старост шуме (год) /  
Age of forest (yеаr)

Маса сувих органских отпадака (kg/ha) / 
Mass of dry organic waste (kg/ha)

Буква /  
Beech

Мање од 30 -
30÷60 4104
60÷90 4106

90÷130 3988

Сваке године на шумско земљиште падне огромна количина лишћа и 
осталих надземних делова дрвећа и жбуња што повећава угроженост шума 
од пожара. На површини од 1 ha у буковој шуми старој 100 година, у просе-
ку, сваке године падне до 3 тоне лишћа. 

У односу на тип шумског горивог материјала разликујемо:
• фино мртво гориво (пречник честица ≤5 mm);
• средње крупно гориво (пречник честице од 5 mm до 2 cm);
• велико (крупно) мртво гориво (пречник честице већи од 2 cm);
• живо гориво (садржи 50÷300% више воде од мртвог горива те се теже 

пали и спорије гори).
Стварање погодних услова за појаву пожара је условљено и садржајем 

влаге у горивој материји. Садржај влаге горива је препознат као један од 
најкритичнијих фактора који утичу на настанак и ширење пожара (Va n 
Wag ner,  C .E .1977;  Cha nd ler,  C .  et  a l . ,  1983;  A nd re ,  J .C . S .  et al., 
1992;  Viegas ,  D.X .  et al., 1998;  Ag ree ,  J .K .  et al., 20 02;  Pol le t ,  J . 
20 03;  Ca rl son,  J .D. ,  et al., 20 03;  Chuv ieco,  E .  et al., 2004). На повећање 
или смањење садржаја влаге у гориву утичу временски услови (Si ma rd , A.J. 
1968), као и физиолошке и хемијске карактеристике горива (Rot her mel , 
R .C .  1972;  Cast ro,  F.X .  et al., 2003; Ag uado, I. et al., 2007).

Многе студије (Massa r i , G. et al., 1998; Di m it ra kopou los , A.P. et 
al., 2001; Pel l i zz a ro, G. et al., 2007) указују да постоји велика повезаност 
запаљивости медитеранских врста и садржаја влаге у њима. Сув гориви 
материјал садржи мање влаге те се, из тог разлога, раније пали и брже 
сагорева. Дрво са садржајем влаге од преко 30% тешко ће се запалити 
(A lek sić , L.Ž. et al., 1982). Достизање равнотежног садржаја влаге се најбрже 
дешава код уситњеног горива, услед чега је ова врста горивог материјала 
најподложнија паљењу и брзом ширењу пожара. Средње крупно и крупно 
гориво спорије губи слободну влагу те је и мање пожарно угрожено. 

Мртва шумска простирка може апсорбовати више воде од минералних 
маса које су под њом у земљи и може да задржи велику количину воде, која 
у облику падавина допре до ње. Количина воде коју шумска простирка 
може да упије знатно је виша од њене тежине. Простирка букове шуме може 
примити и до 8 пута више воде од своје тежине. Наиме, 1 m3 буковог лишћа 
упија 176,7 kg воде. Количина воде у мртвој органској простирци битно 
утиче на запаљивост сваког горивог материјала у шуми. Већа количина воде 
у мртвој шумској простирци смањује запаљивост и ширење ватре горивим 
материјалом.
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Температура паљења дрвета зависи од више фактора. Повећани садржај 
влаге у дрвету захтева извесну латентну топлоту испаравања која је потре-
бна да најпре вода испари из дрвета, а створена водена пара смањује садржај 
кисеоника непосредно уз површину дрвеног елемента, што повећава темпе-
ратуру паљења. Температура паљења дрвета букве је 275 oC. Паљење дрвета 
је могуће и на много нижим температурама (нпр. 150 oC) уколико је комад 
дрвета био дуго изложен топлоти (Aleksić, L.Ž. et al., 1982). Температуре из-
над 100 oC, али и много ниже температуре суше дрво.

3.3 Основни подаци о климатским условима у Србији 
Клима Србије се може описати као умерено-континентална са мање 

или више израженим локалним карактеристикама (Ducić, V. et al., 2005). 
Највећи део територије Републике Србије је са елементима аридне климе 
(Živa nov ić , S. et al., 2013; Ž iva nov ić , S., 2017). Западни део Србије има од-
лике хумидне климе, као и подручја са већом надморском висином. Про-
сечна годишња температура ваздуха за период 1961–1990. за поручја са над-
морском висином до 300 m износи 10,9 oC. Подручја са надморском висином 
од 300 до 500 m имају просечну годишњу температуру ваздуха око 10,0 oC, а 
преко 1.000 m надморске висине око 6,0 oC. Апсолутни максимум темпера-
туре у периоду 1961–1990. измерени су у јулу, и крећу се у интервалу од 37,1 
до 42,3 oC у нижим пределима, док се у планинским подручјима крећу од 
27,6 до 34,0 oC ( ). 

Комбинација климатске и шумске покривености доводи до велике по-
тенцијалне опасности за пожар у јужној и источној Србији, посебно у најто-
плијим и сувим месецима године, односно у јулу и августу. Годишње суме 
падавина у просеку расту са надморском висином. У нижим пределима го-
дишња висина падавина се креће у интервалу од 540 до 820 mm. Подруч-
ја са надморском висином преко 1000 m просечно имају 700 до 1000 mm 
падавина. Неки планински врхови на југозападу Србије имају падавине до 
1.500 mm. Већи део Србије има континентални режим падавина, са већим 
количинама у топлијој половини године, изузев југозападних крајева где 
се највише падавина измери у јесен. Најкишовитији је јуни, када у просеку 
падне 12 до 13 % од укупне годишње суме падавина ( ). 

Многе студије (Un k a šev ić , M., Tošić , I. 2009; 2011; Tošić , I., Un k a šev ić , 
M. 2013;  B. et al., 2015) указују да су максималне температуре вазду-
ха у Србији забележене у јулу 2007. године. Рекордна вредност максималне 
дневне температуре од 44,9 °C је забележена 24. јула 2007. године у Смеде-
ревској Паланци ( ). Екстремно јак талас топлоте у Србији 
је регистрован у јулу 2007. године (Tošić ,  I . ,  Un k a šev ić ,  M.  2013). У лет-
њем периоду 2007. године је забележен двоструко већи број тропских дана 
у односу на последњи стандардни климатолошки период. Un k a šev ić ,  M., 
Tošić ,  I .  (2015) наводе да су током лета 2012. године забележени најдужи 
топли таласи и најгора суша од почетка бележења у Србији. Трендови тра-
јања екстремних температурних услова најизраженији су у летњој сезони 
(Malinov ić Mi l ićev ić , S. et al., 2016), када је и повећан ризик од појаве 
шумских пожара. 
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Укупна годишња количина падавина за 2014. годину била је највиша за 
период 1961-2014. на скоро свим станицама у Србији (Zarić , M. 2014; Tošić , 
I. et al., 2017). Stanojev ić , G. (2012) запажа да је у Србији на највећем броју 
метеоролошких станица. током 2000. године, забележена најмања сума па-
давина за период 1951-2010. година. Количине падавина током 2007. године 
биле су знатно испод вишегодишњег просека и неравномерно распоређене 
током године. 

3.4 Шумски пожари у буковим шумама
На територији Србије у периоду 1988-2017. године у пожарима опожаре-

но је 18.550 ha букове шуме (webrzs.stat.gov.rs). У буковим шумама у Србији 
најчешће се јављају приземни пожари, који су захватили 92,4% опожарене 
површине. Високи пожари, који захватају круне шумског дрвећа, захватају 
око 7,6% опожарене површине. Године са највећом опожареном површином 
у буковим шумама су 2000, 2007. и 2011. година (слика 1). На слици 1 запажа 
се да је најмања опожарена површина букових шума регистрована 2005. го-
дине, свега 2 ha. У државним шумама букве приземни пожар је заступљен 
на 57,1% укупно опожарене површине, док су у приватним шумама присут-
не на 35,3%. Високи пожар у буковим шумама је заступљен са 4,8% у држав-
ним, односно 2,8% у приватним шумама. Вреди запазити да у извештајном 
периоду 1988-2017. године није било опожарених површина од високих по-
жара 14 година, а од приземних само једна 2014. год. (табела 2).
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Слика 1. Опожарена површина букових шума (ha) 
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Табела 2.  Опожарена површина у буковим шумама (ha)
Table 2.   Foul surface in beech forests (ha) 

(http://webrzs.stat.gov.rs/”http://webrzs.stat.gov.rs)

Година /  
Year

Чиста састојина буква / Pure beech stand
Државно /  

State
Приватно /  

Private
Укупно /  

Total
Приземни / 

Ground
Висок  
High

Приземни / 
Ground

Висок  
High

Приземни / 
Ground

Висок  
High

Укупно / 
Total

2017. 148 0 52 0 200 0 200
2016. 206 0 17 0 223 0 223
2015. 172 7 32 0 204 7 211
2014. 0 0 0 85  0 85 85
2013. 283 10 3 0 286 10 296
2012. 209 404 172 20 381 424 805
2011. 2745 0 562 0 3307 0 3307
2010. 143 0 3 0 146 0 146
2009. 13 0 168 0 181 0 181
2008. 41 0 9 26 50 26 76
2007. 2002 71 3999 85 6001 156 6157
2006. 201 0 0 0 201 0 201
2005. 2 0 0 0 2 0 2
2004. 14  0 8 1 22 1 23
2003. 83 0 102 0 185 0 185
2002. - - - - - - -
2001. 48 0 44 0 92 0 92
2000. 2086 8 930 113 3016 121 3137
1999. 10 0 8 0 18 0 18
1998. 329 45 30 0 359 45 404
1997. 7 0 5 0 12 0 12
1996. 266 0 33 0 299 0 299
1995. 4 0 109 0 113 0 113
1994. 252 0 61 0 313 0 313
1993. 850 102 72 0 922 102 1024
1992. 21 242 1 0 22 242 264
1991. 20 0 4 1 24 1 25
1990. 362 8 112 0 474 8 482
1989. 13 1 4 0 17 1 18
1988. 70 0 1 180 71 180 251

Укупно 10600 898 6541 511 17141 1409 18550
Годишњи 

просек 353,3 29,9 218,0 17,0 571,4 47,0 618,3

% 57,1 4,9 35,3 2,7 92,4 7,6 100
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4. ЗАКЉУЧАК 
Пожари у буковим шумама све су учесталији и постају значајан фактор 

нарушавања животне средине у Србији. Постоји потреба за бољим разу-
мевањем утицаја временских услова за очување букових шума од утица-
ја пожара. Анализом података за период 1988-2017. године, могу се уочи-
ти изражене осцилације у величини опожарених површина букових шума 
у Србији. Временски услови на територији Србије били су доминантни у 
односу на учесталост појаве пожара и величине опожарених површина. 
Постоји значајна корелација између временских услова и опасности од по-
жара. Године са израженим високим температурама ваздуха и смањеним 
количинама падавина су са највећим опожареним површинама букових 
шума. Изражено мале површине захваћене пожаром су у годинама са изу-
зетно влажним условима. Забрињавајући је податак величине опожарених 
површина у државним шумама што указује да досадашњи систем заштите 
шума од пожара није адекватан, да је недовољно функционалан и не даје 
резултате. Предузимање одговарајућих мера у управљању шумама може, у 
извесној мери, да смањи површине захваћене пожаром. Редовно праћење, 
проучавање и анализа временских услова омогућавају сагледавање угроже-
ности шума од пожара и предузимање мера на сузбијању појаве и ширења 
пожара у природи. 
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VULNERABILITY OF BEECH FOREST IN SERBIA FROM FOREST FIRES
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Summary

Beech (Fagus) is the most represented hardwood species of forest fund in the terri-
tory of Serbia. Understanding the vulnerability of beech forests is essential in managing 
the risk of forest fire. Although valuable efforts have been made to prevent forest fires, for-
est vulnerability to fire is increasing. The aim of the research and the tasks of the paper were 
to determine the impact of climate conditions on the distribution of fires in beech forests. 
In this study, the variability of the number of forest fires and the size of the 
burned area in beech forests was investigated depending on the influence of cli-
matic factors. The results obtained are presented in tables, charts and analyzes. 
Analyzing the data for the period 1988-2017, it can be seen that the oscillations in the size of 
the burnt areas of beech forests are changing, which change in accordance with the weath-
er conditions in that period. The largest burnt areas of beech forests in 2007 were about 6100 ha 
and in 2011 about 3300 ha, which is correlated with high air temperatures and lack of precip-
itation. Extremely small areas affected by fire are in years with extremely humid conditions.  
Investigation of the size of the burned area in beech forests revealed the following: - Ground fire is 
accounted for by 92.4% and high fire by 7.6% of the total number of fires; - State-owned beech forests 
are more endangered than privately owned forests.




