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Pożary lasu to jedne z głównych czynników powodujących długotrwałe i negatywne zmiany 
w ekosystemach roślinnych. W latach 1990-2014 w naszym kraju powstało 212 560 pożarów 
na powierzchni 189 589 ha. Możliwości przeciwdziałania temu zagrożeniu należy upatrywać 
w działaniach prewencyjnych oraz w optymalizowaniu działań ratowniczych. Służby pożar-
nicze i leśne mogą być efektywnie wspomagane narzędziami informatycznymi opracowany-
mi w Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu i wdrożonymi do praktyki. 

Model pożaru lasu, dający możliwość symulacji rozprzestrzeniania się pożaru oraz 
planowania akcji gaśniczej. Opracowana aplikacja umożliwia wykonanie obliczeń dla po-
żarów pokrywy ściółkowej, trawiastej, wrzosowej i pożaru całkowitego drzewostanu. Za-
leżnie od prędkości wiatru, wilgotności materiału palnego, jego masy oraz czasu trwania 



pożaru obliczana jest prędkość frontu, powierzchnia i obwód pożaru. Podając spodziewane 
przyrosty powierzchni, obwodu i prędkości frontu pożaru, model umożliwia służbom ra-
towniczym właściwe dysponowanie sił i środków oraz wybór optymalnej taktyki gaszenia. 
Oprogramowanie może być wykorzystane do prognozowania możliwości rozprzestrzenia-
nia się pożarów zależnie od parametrów meteorologicznych pozyskiwanych z sieci leśnych 
stacji meteorologicznych, do analiz zaistniałych pożarów i do celów szkoleniowych.

Krajowy System Informacji o Pożarach Lasu (KSILP) będący częścią Europej-
skiego Systemu Informacji o Pożarach Lasu (European Forest Fire Information System), 
gromadzący dane o wszystkich pożarach lasów, bez względu na rodzaj własności. Umoż-
liwia m.in. sporządzanie raportów o sytuacji pożarowej, zarówno na potrzeby użytkowni-
ków krajowych (Ministerstwo Środowiska, DGLP, RDLP, nadleśnictwa, parki narodowe, 
Państwowa Straż Pożarna, Główny Urząd Statystyczny), jak i Unii Europejskiej.

Metody teledetekcyjne wykorzystywane do oceny zagrożenia pożarowego lasów, 
charakteryzujące drzewostany pod względem podatności na powstanie pożaru. Metoda 
modelowania udziału wybranych typów siedliskowych lasu na podstawie map pokrycia 
terenu Corine Land Cover i numerycznych modeli terenu, pozwala na ustalenie kate-
gorii zagrożenia pożarowego drzewostanów, dla których nie ma szczegółowych map 
siedliskowych (lasy prywatne). Sposób szacowania obciążenia ogniowego drzewosta-
nów sosnowych na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat dostarcza dokładne dane do 
modelowania pożarów lasu.

Obecnie realizowany jest kolejny projekt, wykorzystujący wysokorozdzielczą metodę 
teledetekcyjną – Lidar, używającą skoncentrowanej wiązki promieni (bliska i średnia pod-
czerwień) do tworzenia modeli przestrzennych terenu. Prace te zmierzają do określenia przy-
datności naziemnego skaningu laserowego do opracowania metody określania obciążenia 
ogniowego drzewostanów sosnowych młodszych klas wieku, rosnących na najbardziej pal-
nych siedliskach. W tym celu skanuje się wybrane powierzchnie w drzewostanach, a następ-
nie wykonuje fizyczny pomiar elementów biomasy palnej, dostarczający dane referencyjne.


