
 

 

Stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL) 

Forest fire risk degree 

Jest on ustalany dla strefy prognostycznej, będącej gru-

pą nadleśnictw zbliżonych pod względem warunków 

drzewostanowych, klimatycznych i antropogenicznych. 

Określa on prawdopodobieństwo zaistnienia pożaru 

w danym dniu w zależności od dynamicznych zmian wa-

runków meteorologicznych i wilgotności ściółki. W zależ-

ności od aktualnego, wyrażonego w skali czterostopnio-

wej, stopnia zagrożenia, podejmowane są określone za-

dania i przedsięwzięcia ochronne przez jednostki organi-

zacyjne Lasów Państwowych, zmierzające do wczesne-

go wykrycia pożaru i podjęcia skutecznej akcji ratowni-

czo-gaśniczej.  
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Rycina 1. Nadleśnictwa według kategorii zagrożenia pożarowego lasu (stan na 31.12.2014 r.) 

Figure 1. Forest Districts according to the forest fire risk category (actual condition on 31.12.2014) 

Wstęp 

Introduction 

Wielkość strat gospodarczych i ekologicznych powodo-

wanych przez pożary lasu zależy w znacznej mierze od 

efektywności funkcjonowania systemu ochrony przeciw-

pożarowej lasu. Powinno być ono adekwatne do istnie-

jącego ryzyka, którego podstawę stanowi monitoring za-

grożenia pożarowego lasu. Obejmuje on ocenę poten-

cjalnego zagrożenia pożarowego danego obszaru le-

śnego (metoda zaliczania lasów do kategorii zagrożenia 

pożarowego) oraz zagrożenia dynamicznego przez 

oznaczenie prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru 

w danym dniu (metoda oznaczania stopnia zagrożenia 

pożarowego lasów). Obie metody zostały opracowane 

w Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu 

i wdrożone do praktyki leśnej rozporządzeniem Ministra 

Środowiska, w sprawie szczegółowych zasad zabezpie-

czenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006r. nr 58 

poz 405). 

Kategoria zagrożenia pożarowego lasu 

Forest fire risk category 

Obejmuje ona lasy o podobnym poziomie podatności na 

pożary. Określana jest na okres 10 lat w planach urzą-

dzenia lasu, uproszczonych planach urządzenia lasu 

lub planach ochrony parku narodowego na podstawie 

obiektywnych kryteriów obejmujących: występowanie 

pożarów w minionym okresie, udział najbardziej palnych 

siedliskowych typów lasu, warunki klimatyczne i warunki 

antropogeniczne. Zaliczenie danego obszaru do jednej 

z trzech kategorii jest podstawą do ustalenia zasad za-

bezpieczenia danego obszaru pod względem przeciw-

pożarowym. Decyduje ono między innymi o sposobie 

obserwacji lasów w celu wykrycia pożaru, organizacji 

zaopatrzenia wodnego, planowania sieci dojazdów po-

żarowych oraz wyposażenia nadleśnictw w sprzęt do 

gaszenia pożarów lasu. 

W celu sprawnego przekazywania informacji o zagroże-

niu w Lasach Państwowych funkcjonuje sieć prognozo-

wania, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Labora-

torium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. Dla usprawnie-

nia pracy tej sieci powstał system informatyczny do zbie-

rania, weryfikowania i udostępniania informacji o SZPL. 

Pozwala on na szybkie przekazywanie niezbędnych da-

nych do służb ratowniczych oraz informowanie społe-

czeństwa o aktualnym zagrożeniu pożarowym lasów. 

W ostatnich latach została opracowana nowa metoda 

prognozowania, która trafniej ustala zagrożenie pożaro-

we, z wyprzedzeniem do 24 godzin. 

 

Rycina 2. Widok strony internetowej z aktualnym stopniem zagrożenia pożarowego lasu 

Figure 2. Web page view with current forest fire risk degree 

Rycina 3. Automatyczna stacja meteorologiczna wykorzystywana do ustalania 

stopnia zagrożenia pożarowego lasu 

Figure 3. Automatic meteorological station used for determination of forest  

fire risk degree 
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