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W ciągu ostatnich 10 lat Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL uczestni-
czyło w kilku ważnych projektach międzynarodowych. FIRE PARADOX był najwięk-
szym projektem realizowanym przez 30 partnerów zagranicznych, w wyniku którego 
opracowano m.in. model pożaru lasu oraz założenia strategiczne zintegrowanej ochrony 
przeciwpożarowej w Unii Europejskiej. Założenia te zalecają wykorzystanie ognia do 
gaszenia pożarów lasu oraz do planowanego wypalania nagromadzonych materiałów 



roślinnych, w celu zmniejszenia ryzyka powstawania pożarów katastrofalnych, szczegól-
nie w ekosystemach zależnych od ognia.

W projektach EUFOFINET (13 partnerów) i EFFMIS (11 partnerów), realizowa-
nych w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV, partnerzy pro-
jektów mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami stosowanymi w krajach 
partnerów, dotyczącymi systemów informatycznych wykorzystywanych do wczesnego 
wykrywania pożarów lasów, profilaktyki przeciwpożarowej, organizacji akcji gaśni-
czych, szacowania szkód oraz sposobów zagospodarowania spalonych terenów. Wszyscy 
partnerzy opracowali własne plany działania, których celem było wdrożenie najlepszych 
praktyk do krajowych lub regionalnych systemów ochrony przeciwpożarowej lasu. Pol-
ski plan działania opracowany w ramach EUFOFINET opierał się na doświadczeniach 
partnera francuskiego i zakładał przeszkolenie załóg samochodów patrolowo-gaśniczych 
Lasów Państwowych według opracowanego jednolitego programu szkoleń. Organizacja 
takiego programu szkoleń podyktowana była zarówno względami bezpieczeństwa, jak 
i wymaganiami formalnymi. Plan działania opracowany w ramach projektu EFFMIS 
zakładał wykorzystanie dobrych praktyk stosowanych przez hiszpańskiego partnera i po-
legał na wyposażeniu osób i jednostek biorących udział w akcji ratowniczej w specjali-
styczny sprzęt pozwalający na łatwą lokalizację w terenie i sprawną wymianę informacji.

W projekcie FORFIRE (8 partnerów) utworzono nowy system do wykrywania poża-
rów i zbudowano unikatowy model zintegrowanej kamery składającej się z dwóch rodza-
jów czujników obrazu, tj. typowej kamery CCD oraz kamery VUV, czułej na promienio-
wanie ultrafioletu próżniowego emitowane tylko przez płomienie.

Projekt FOREST FIRE CAUSES (8 partnerów) dotyczył przestrzennego i czaso-
wego występowania pożarów lasu, przyczyn ich powstawania, głównych czynników 
sprawczych wpływających na występowanie pożarów w różnych regionach Europy oraz 
opracowania jednolitej metody ich określania. Opracowany w ramach projektu sposób 
klasyfikacji przyczyn pożarów został wdrożony przez kraje Wspólnoty Europejskiej, 
w tym Polskę. Laboratorium uczestniczyło również w realizacji projektów PROFO-
REST i FOREST FOCUS.


