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Rycina 1. Próba celowego zastosowania ognia, rozwiązania zalecanego w projekcie 

FIRE PARADOX, do czynnej ochrony wrzosowisk (Nadl. Przemków 18.03.2015 r.) 

Figure 1. Test of prescribed burning application, solution recommended in FIRE PARADOX 

project, for active protection of heather land (Forest District Przemków 18.03.2015) 

Najważniejszymi projektami międzynarodowymi, w któ-

rych realizacji w ciągu ostatnich 10 lat uczestniczyło  

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu były:  

FIRE PARADOX, FORFIRE, EFFMIS, EUFOFINET, 

FOREST FIRE CAUSES. 

FIRE PARADOX był największym projektem realizo-

wanym przez 30 partnerów zagranicznych, w wyniku 

którego opracowano m.in. model pożaru lasu oraz zało-

żenia strategiczne zintegrowanej ochrony przeciwpoża-

rowej w Unii Europejskiej, zalecające wykorzystanie 

ognia do gaszenia pożarów lasu oraz do planowanego 

wypalania nagromadzonych materiałów roślinnych,  

w celu zmniejszania ryzyka powstawania katastrofal-

nych pożarów, szczególnie w ekosystemach zależnych 

od ognia. 

Projekt FOREST FIRE CAUSES (8 partnerów) doty-

czył przestrzennego i czasowego występowania poża-

rów lasu, głównych czynników sprawczych wpływają-

cych na występowanie pożarów w różnych regionach 

Europy, przyczyn powstawania pożarów oraz opraco-

wania jednolitej metody ich określania. Opracowany 

w ramach projektu sposób klasyfikacji przyczyn poża-

rów został wdrożony przez kraje Unii Europejskiej,  

a także Polskę. 

W projektach EUFOFINET (13 partnerów) i EFFMIS 

(11 partnerów), realizowanych w ramach Programu 

Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, 

ich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dobry-

mi praktykami stosowanymi w krajach partnerów, doty-

czącymi systemów informatycznych, wykorzystywa-

nych do wczesnego wykrywania pożarów lasów, profi-

laktyki przeciwpożarowej, organizacji akcji gaśniczych, 

szacowania szkód oraz sposobów zagospodarowania 

spalonych terenów. 

W projekcie FORFIRE (8 partnerów) stworzono nowy 

system do wykrywania pożarów i zbudowano unikato-

wy model zintegrowanej kamery, składającej się 

z dwóch rodzajów czujników obrazu, tj. typowej kamery 

CCD oraz kamery VUV, czułej na promieniowanie ul-

trafioletu próżniowego emitowane tylko przez płomie-

nie. 

Rycina 2. Schemat systemu do wykrywania pożarów lasu na podstawie wychwytywa-

nia promieniowania ultrafioletu próżniowego emitowanego przez płomienie 

Figure 2. Scheme of forest fire detection system based on vacuum-ultraviolet part  

of spectrum emitted by  flames 

 

Wszyscy partnerzy opracowali własne plany działania, 

których celem było wdrożenie najlepszych praktyk do 

krajowych lub regionalnych systemów ochrony prze-

ciwpożarowej lasu. Polski plan działania opracowany 

w ramach projektu EUFOFINET opierał się na do-

świadczeniach partnera francuskiego i zakładał prze-

szkolenie załóg samochodów patrolowo-gaśniczych 

Lasów Państwowych, według opracowanego jednolite-

go programu szkoleń. Organizacja takiego programu 

szkoleń podyktowana była zarówno względami bezpie-

czeństwa, jak i wymogami formalnymi. Natomiast plan 

działania opracowany w ramach projektu EFFMIS za-

kładał wykorzystanie dobrych praktyk stosowanych 

przez hiszpańskiego partnera i polegał na wyposaże-

niu osób i jednostek biorących udział w akcji ratowni-

czej w specjalistyczny sprzęt, pozwalający na ich łatwą 

lokalizację w terenie i sprawną wymianę informacji. 

Laboratorium uczestniczyło również w realizacji projek-

tów PROFOREST i FOREST FOCUS. 

Rycina 3. Grupa pracowników Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego 

Leśnictwa podczas wizyty w Sorii (Hiszpania) w ramach projektu EFFMIS 

Figure 3. Group of State Forests and Forest Research Institute employees during visit  

in Soria (Spain) in the framework  of EFFMIS project 


