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Niepokoj¹cym zjawiskiem ostatnich lat jest sta³y wzrost liczby po¿arów
lasów, drastycznie zak³ócaj¹cych procesy ¿yciowe ekosystemów roœlinnych.
Gdy po¿ar obejmuje swoim zasiêgiem wielk¹ powierzchniê, uznaje siê go za
klêskê ekologiczn¹. Próbuje siê temu przeciwdzia³aæ, np. poprzez celowe
stosowanie ognia, zapobiegaj¹c powstawaniu po¿arów o du¿ej intensywnoœci
(fot. 1). Zagro¿enie po¿arowe lasów Polski (podobnie jest te¿ w wielu innych
krajach) wynika przede wszystkim z uk³adu warunków siedliskowo-drzewostanowych, przewa¿aj¹cego udzia³u drzew gatunków iglastych, w tym g³ównie
sosny, a tak¿e struktury wiekowej lasów.
Decyduj¹c¹ rolê w kszta³towaniu siê zagro¿enia po¿arowego odgrywa
przebieg warunków meteorologicznych. W 2005 r., o wyj¹tkowo ma³ej iloœci
opadów i wysokiej temperaturze w sezonie letnim, powsta³o w Polsce 12 500
po¿arów lasu, podczas których spaleniu uleg³y drzewostany na powierzchni
6860,07 ha. W Lasach Pañstwowych powsta³o 4501 po¿arów, co stanowi³o
36% wszystkich po¿arów. Objê³y one 1196,79 ha powierzchni leœnej, czyli
17% ogólnej powierzchni spalonej. W lasach niepañstwowych w roku 2005
powsta³o prawie dwukrotnie tyle po¿arów, co w Lasach Pañstwowych. Œrednia
roczna liczba po¿arów w ostatnim okresie 5-letnim (2001-2005) zwiêkszy³a siê
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sprawnoœci dzia³ania krajowego systemu ochrony przeciwpo¿arowej, przede wszystkim Lasów
Pañstwowych, w zakresie wczesnego wykrywania i alarmowania o powsta³ych po¿arach.
W 2005 r. najwiêcej po¿arów w LP powsta³o na terenie Regionalnych Dyrekcji w Zielonej Górze
(661), Katowicach (637), Toruniu (465), Szczecinie (366) i Radomiu (349). Najwiêksz¹ powierzchniê objê³y po¿ary na terenie Regionalnych Dyrekcji w Katowicach (248 ha), Radomiu (136 ha),
£odzi (116 ha) i Warszawie (108 ha). Najni¿sz¹ przeciêtn¹ powierzchniê jednego po¿aru zanotowano
na terenie dyrekcji w Zielonej Górze (0,08 ha), Szczecinie (0,12 ha) i Toruniu (0,16 ha), a najwy¿sz¹
– w Kroœnie (0,95 ha) i Lublinie (0,43 ha).
Najbardziej „palne” nadleœnictwa w 2005 r. to: Drewnica (RDLP w Warszawie – 121 po¿arów w
LP, a ponadto 142 w lasach niepañstwowych), W³oc³awek (RDLP w Toruniu – 114 po¿arów),
Skar¿ysko (RDLP w Radomiu), Œwierklaniec (RDLP w Katowicach), Nowa Sól, Lipinki £u¿yckie,
Przytok, Szprotawa, (RDLP w Zielonej Górze). Najwiêksza powierzchnia spalona w czasie po¿aru
by³a w nadleœnictwach: Skar¿ysko (RDLP w Radomiu; 52,44 ha), Drewnica, £ochów (RDLP w Warszawie), Chrzanów, Gidle, Z³oty Potok (RDLP w Katowicach) oraz Przedbórz (RDLP w £odzi).
Najbardziej „palnym” miesi¹cem by³ kwiecieñ (22% po¿arów, tj. 2732), a tak¿e lipiec (16%), w
którym liczba po¿arów by³a 4,5 raza wiêksza ni¿ w okresie wieloletnim 1996-2000. £¹czna liczba
po¿arów wczesn¹ wiosn¹ (kwiecieñ – maj) stanowi³a 31% wszystkich w tym roku (w okresie
wieloletnim – 52%). W ostatnich latach obserwuje siê zmniejszenie liczby po¿arów w maju, natomiast wzrost ich liczby we wrzeœniu. W 2005 r. liczba po¿arów we wrzeœniu by³a zbli¿ona do
bardzo palnego 2003 r. i prawie 2-krotnie wiêksza ni¿ œrednia wieloletnia dla tego miesi¹ca. W 2005
r. 75% po¿arów w lasach powsta³o w okresie kwiecieñ – wrzesieñ i w porównaniu z okresem 19962000 (87%) nast¹pi³o wyd³u¿enie typowego sezonu zagro¿enia po¿arowego.
W minionych dwóch 5-leciach (1996-2000 i 2001-2005) g³ównymi przyczynami po¿arów lasu w
LP by³y podpalenia, nieostro¿noœæ osób doros³ych przebywaj¹cych w lesie i przerzuty ognia z
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gruntów nieleœnych. W okresach tych znacznie zwiêkszy³ siê udzia³ po¿arów powsta³ych wskutek
umyœlnych podpaleñ, tj. z 35% do 44%, odsetek zaœ po¿arów bêd¹cych wynikiem przerzutów ognia z
gruntów nieleœnych zmniejszy³ siê z 13% do 9%. Przyczyn¹ tak radykalnego zmniejszenia udzia³u
po¿arów lasu w wyniku przerzutu ognia z przyleg³ych terenów rolniczych sta³a siê najprawdopodobniej groŸba utraty dop³at z funduszy unijnych w razie stosowania wypalania roœlinnoœci na
gruntach rolnych. Udzia³ po¿arów, których przyczyn¹ jest nieostro¿noœæ doros³ych, utrzymywa³a siê
w analizowanych okresach na tym samym poziomie (22%).
W 2005 r. g³ównymi przyczynami po¿arów lasu by³y nadal podpalenia (47%), nieostro¿noœæ
doros³ych (23%) oraz przerzuty ognia z gruntów nieleœnych (5%). Na terenie 12 regionalnych
dyrekcji LP dominowa³y po¿ary powsta³e w nastêpstwie umyœlnych podpaleñ, przy czym w siedmiu
z nich stanowi³y one ponad 50% (RDLP w Radomiu – 68%, Katowicach – 58%, Szczecinku – 57%,
Warszawie – 56%, Gdañsku, Toruniu i Wroc³awiu – po 51%). Po¿ary na skutek nieostro¿noœci
doros³ych dominowa³y na terenie RDLP w Poznaniu (50%), Pile (43%), Krakowie (35%), Szczecinie (31%) i Kroœnie (28%).
Po¿ary lasu najczêœciej powstaj¹ w drzewostanach III i starszych klas wieku (47%), a nastêpnie w
drzewostanach II klasy wieku (19%), w m³odnikach (15%) i na uprawach (10%).
W ubieg³ym roku 52% po¿arów ugaszono w pocz¹tkowej fazie (o powierzchni do 0,05 ha), 43%
jako ma³e (tj. o powierzchni od 0,05 do 1 ha), a 5% jako œrednie (tj. o powierzchni od 1,01 do 10 ha).
W LP powsta³ jeden du¿y po¿ar (11.09.2005 r. na terenie Nadleœnictwa Skar¿ysko w RDLP w
Radomiu), o powierzchni spalonej 15,48 ha, którego przyczyn¹ by³o podpalenie. Najsprawniej
system wykrywania, alarmowania i gaszenia po¿arów lasu funkcjonowa³ na terenie RDLP w
Zielonej Górze, gdzie 80% po¿arów lasu ugaszono w zarodku, oraz w Szczecinie (69%) i Pile (61%).
Najwiêcej po¿arów w 2005 r. powsta³o w województwie mazowieckim – 3617, tj. 29% wszystkich po¿arów, o 10% wiêcej ni¿ w 2004 r., oraz w ³ódzkim 1192 (9%). Powy¿ej 600 po¿arów
zanotowano w województwach lubuskim (878), œwiêtokrzyskim (873), kujawsko-pomorskim (869),
dolnoœl¹skim (828) i wielkopolskim (698). Najmniej po¿arów lasu powsta³o w województwie
opolskim (251), warmiñsko-mazurskim (274) i ma³opolskim (276).
Najwiêksze powierzchnie spalone lasów odnotowano w województwie mazowieckim (1777 ha,
czyli 26% ogó³u), na terenie województwa œwiêtokrzyskiego (721 ha), a w nastêpnej kolejnoœci w

woj. ³ódzkim (579 ha), dolnoœl¹skim (530 ha) oraz œl¹skim (501 ha); najmniej zaœ w pomorskim (132
ha) i opolskim (150 ha).
Na terenach u¿ytkowanych przez wojsko powsta³o 41 po¿arów, które objê³y powierzchniê
287,43 ha, z czego 50% po¿arów w Œwiêtoszowie na terenie RDLP we Wroc³awiu, wœród nich
najwiêkszy, obejmuj¹cy 171,70 ha wrzosowisk, poroœniêtych samosiewem brzozowo-sosnowym. W
Nadleœnictwie Dryga³y (RDLP w Bia³ymstoku) by³y dwa po¿ary (29,70 ha i 20,02 ha wrzosowisk).
Wszystkie te po¿ary powsta³y na poligonach w wyniku prowadzonych tam æwiczeñ wojskowych.
Straty spowodowane przez po¿ary lasu (dotycz¹ce tylko surowca drzewnego i nieuwzglêdniaj¹ce
szkód ekologicznych i socjalnych) w minionym roku na terenach LP wynios³y 3505 tys. z³. Œrednia
wartoœæ 1 ha spalonego lasu wynios³a 7087 z³ (najwiêksza w RDLP w Olsztynie – 9846 z³, a
najmniejsza w RDLP w Szczecinku – 4925 z³).
Lasy Pañstwowe prowadz¹ szereg dzia³añ maj¹cych na celu poprawê stanu ochrony przeciwpo¿arowej w lasach, do których nale¿¹ m.in. ró¿ne formy przedsiêwziêæ informacyjno-propagandowych, a tak¿e przedsiêwziêcia z zakresu budowy infrastruktury przeciwpo¿arowej. W 2005 r.
odnowiono 15 367 km pasów przeciwpo¿arowych i wykonano 165 km nowych; oczyszczono z
materia³ów ³atwopalnych powierzchniê 54 232 ha. Na terenie niektórych regionalnych dyrekcji LP
celem zapobie¿enia przerzutom ognia z wypalanych ³¹k i nieu¿ytków wykonywano tak¿e pasy
zabezpieczaj¹ce na granicy polno-leœnej.
Jednostki administracji LP doskonali³y swój system obserwacyjny, na który sk³ada³o siê 610
punktów obserwacji naziemnej (w tym 164 telewizyjnych), 2500 patroli przeciwpo¿arowych, a tak¿e
10 samolotów patrolowych. W ubieg³ym roku wybudowano, przy znacznym wsparciu finansowym
NFOŒiGW, 51 nowych wie¿ po¿arowych. Sieæ obserwacyjna LP w 2005 roku wykrywa³a œrednio
rocznie 55% po¿arów, w tym 38% z punktów obserwacyjnych. Najwy¿sz¹ wykrywalnoœæ po¿arów
odnotowano na terenie RDLP w Zielonej Górze (61%), Pile (56%) i Radomiu (52%). Patrole
przeciwpo¿arowe i pracownicy LP wykryli 15% zaistnia³ych po¿arów, a samoloty i œmig³owce – 2%.
W ramach zwiêkszenia skutecznoœci gaszenia po¿arów lasu jednostki Lasów Pañstwowych wykona³y w 2005 r. ponad 160 nowych punktów poboru wody na potrzeby gaœnicze. Aktualnie na
terenach leœnych jest 6266 naturalnych punktów przystosowanych do poboru wody oraz 1972
sztucznych zbiorników wodnych. Dziêki znacz¹cemu dofinansowaniu ze œrodków NFOŒiGW poprawi³o siê wyposa¿enie jednostek LP w sprzêt umo¿liwiaj¹cy skuteczniejsze dzia³ania ratowniczogaœnicze w pierwszej fazie powstania po¿aru, a tak¿e przy jego dogaszaniu. LP dysponuj¹ obecnie
356 samochodami po¿arniczymi, tj. 329 lekkimi (w tym 315 patrolowymi z modu³em gaœniczym), 21
œrednimi i 6 ciê¿kimi.
Bez udzia³u jednostek stra¿y po¿arnych nadleœnictwa gasz¹ œrednio ok. 10% ogó³u zaistnia³ych
po¿arów lasu. Najwiêcej po¿arów zosta³o ugaszonych si³ami w³asnymi jednostek administracji LP
na terenie RDLP w Zielonej Górze (23%) oraz w Szczecinie i Pile (po 16%). Ponadto s³u¿by LP
interweniowa³y w 2740 wypadkach likwidacji zapaleñ powsta³ych na granicy polno-leœnej, zagra¿aj¹cych bezpoœrednio lasom. W ograniczaniu rozprzestrzeniania siê po¿arów lasu istotne znaczenie
ma równie¿ udzia³ sprzêtu lotniczego, czarterowanego rokrocznie przez Lasy Pañstwowe. W roku
2005 dysponowano 28 samolotami gaœniczymi i 8 œmig³owcami ze zbiornikami bambi bucket.
Corocznie na ochronê lasu przed po¿arami Lasy Pañstwowe przeznaczaj¹ œrednio ok. 60 mln z³, w
tym na lotnicze patrolowanie lasów i stosowanie samolotów do gaszenia po¿arów 13 mln z³.

Opracowano na podstawie danych uzyskanych z rocznych sprawozdañ regionalnych
dyrekcji Lasów Pañstwowych oraz Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

