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Streszczenie 

W pracy przedstawiono symulację rozprzestrzeniania się pożaru roślinności w wybranym kompleksie leśnym 

w pobliżu Nowogrodu. Analiza rozwoju pożaru roślinności została przeprowadzona za pomocą oprogramowania 

FARSITE. Omówiono sposób kompletowania danych, zależności hipotetycznego rozwoju pożaru od rodzaju 

paliwa powierzchni oraz warunków pogodowych. Pokazano możliwości wykorzystania omawianego 

oprogramowania do prognozowania walki z pożarem przez grupy gaśnicze.   

 

Summary 

The paper presents a simulation of the spread of fire vegetation in the selected forest complex near Novgorod. 

The analysis of fire development of vegetation was carried out using the software FARSITE. The data 

compilation, the hypothetical development fire from fuel type surface and weather conditions were discussed. 

Showing the possibility of using this software to predict the fire-fighting by fire-fighting groups. 

 

Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, pożar, las, pożar lasu; 

Keywords: computer simulation, forest, fire; 
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1. Wstęp 

Pożary lasów są zjawiskami niebezpiecznymi i niszczycielskimi. Szereg 

skomplikowanych procesów, jakie zachodzą w trakcie pożaru praktycznie uniemożliwia 

precyzyjne oszacowanie  rozprzestrzeniania się ognia. Niemniej w obecnej chwili, możliwe 

jest stworzenie wiarygodnej cyfrowej symulacji pożaru roślinności na danym terenie. 

W części I pracy przedstawiono modele matematyczne, które służą do opisania 

zjawiska pożaru lasu [1]. Do symulacji wybrano program FARSITE [2]. Wymienione 

oprogramowanie jest używane przez Urząd Leśny Ministerstwa Rolnictwa USA. FARSITE 

wykorzystuje opisane w poprzednim artykule matematyczne modele pożaru roślinności takie 

jak model pożaru powierzchni podłoża [3], pożaru koron drzew [4,5] oraz model roznoszenia 

płonących fragmentów roślinności [6]. Podstawą implementacji programu jest zastosowanie 

zasady propagacji fali Huygensa do symulacji wzrostu frontu pożaru [7,8]. FARSITE jest 

programem zgodnym z Systemami Informacji Geograficznej GIS (Geographic Information 

Systems). Bezpłatne oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej 

http://www.firemodels.org/ . 

Bieżąca praca obejmuje przykładową symulację rozprzestrzeniania się pożaru 

roślinności w wybranym kompleksie leśnym w pobliżu Nowogrodu. 

 

2. Dane wejściowe 

Aby uruchomić symulację trzeba wczytać szereg przestrzennych i tabelarycznych 

danych wejściowych. Wymagane dane przestrzenne sprowadzają się do znajomości warstw: 

wysokości (określone przez Numeryczny Model Terenu, Digital Elevation Model - DEM), 

nachylenia (Slope), ekspozycje (Aspect), paliwa (Fuel Model) oraz pokrycie terenu koronami 

drzew (Canopy Cover). 

W programie  uwzględniono również dane dotyczące informacji na temat: wysokości 

drzew (Canopy Height), wysokości podstawy koron od ziemi do dołu korony (Crown Base 

Height), gęstości koron (Crown Bulk Density). Warstwy te są istotne przede wszystkim 

w symulacji pożaru koron drzew, ale nie są niezbędne do uruchomienia symulacji. Wszystkie 

te warstwy w programie łączone są w jeden plik o rozszerzeniu *.lcp czyli tzw. plik 

krajobrazu. Bardzo ważne jest, aby wczytywane do programu warstwy spełniały następujące 

podstawowe warunki: 
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• warstwy muszą być kompatybilne (te same jednostki i punkty odniesienia), 

• powinny posiadać identyczną rozdzielczość,  

• dane regionu muszą być takie same, 

• dane muszą być przedstawione w takim samym rzucie,  

• powinna być zapewniona zgodność z systemem współrzędnych bazującym na siatce 

prostokątów (teren opisany za pomocą siatki prostokątów o określonych wartościach 

np. podany w systemie UTM - Universal Transverse Mercator). 

 

Konieczne jest również wczytanie danych opisujących pogodę, w tym wilgotność 

powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru.  

Wszystkie wczytane warstwy tworzą środowisko, w którym przeprowadzana jest 

symulacja pożaru. 

 

2.1. Dostępność danych wejściowych 

We współpracy z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) 

w Białymstoku do symulacji wytypowano kompleks leśny, który znajduje się 

w Nadleśnictwie Nowogród w powiecie Łomżyńskim. Lasy tamtejsze to przeważnie łatwo 

palne sosnowe bory świeże, gdzie gatunkiem przeważającym jest sosna zwyczajna (Pinus 

Sylvestris). Lasy tego nadleśnictwa paliły się w ciągu ostatnich kilku lat już kilka razy, 

dlatego zdecydowano się sprawdzić jakie efekty przyniesie symulacja pożaru dla tego terenu 

z użyciem oprogramowania komputerowego. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

udostępniła kilka podstawowych warstw danych. Dane te zostały opracowane 

z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej jako istotne dla prowadzenia akcji 

ratowniczej w przypadku pożaru danego kompleksu. Udostępniono do obliczeń mapę 

numerycznego modelu terenu opracowaną przy okazji tworzenia projektu planu urządzenia 

lasu. Był to plik rastrowy w postaci prostokątnej macierzy punktów, wykorzystywanych do 

reprezentacji rzeźby terenu. Każdy punkt macierzy reprezentował kwadrat terenu o boku 5m. 

W udostępnionych danych znalazło się również 5 dodatkowych warstw wektorowych 

zapisanych w formacie *.shp.  Wspomniane warstwy opisują: bud_pol.shp – budynki (tylko te 

znajdujące się w obrębie kompleksu leśnego np. leśniczówki), ciek_lin.shp – cieki wodne, 

kom_lin.shp – linie komunikacyjne, ppoz_shp – punktowe obiekty ochrony ppoż, oraz 

wydz_pol.shp – wydzielenie leśne. Warstwa wydz_pol.shp zawiera ponadto szereg informacji 
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dodatkowych dołączonych do niej w postaci pliku bazy danych *.dbf. Do omawianej warstwy 

wprowadzono następujące kolumny atrybutów: 

ADR_LES – adres leśny 

ADR_ADM – adres administracyjny 

TSL – typ siedliska leśnego 

NACHYL – nachylenie 

RODZ_POW – rodzaj powierzchni 

GP_IGL_UDZ – udział gatunków iglastych w górnym piętrze 

GP_LISC_UD – udział gatunków liściastych w górnym piętrze 

GP_WIEK – wiek górnego piętra 

GP_WYS – wysokość górnego piętra 

GP_ZWARCIE – zwarcie górnego piętra 

DP_IGL_UDZ – udział gatunków iglastych w dolnym piętrze 

DP_LISC_UD – udział gatunków liściastych w dolnym piętrze 

DP_WIEK – wiek dolnego piętra 

DP_WYS – wysokość dolnego piętra 

DP_ZWARCIE – zwarcie dolnego piętra 

PODSZYT – podszyt (jest/nie ma) 

 

Otrzymane z Dyrekcji Lasów Państwowych dane niestety nie zapewniały wszystkich 

niezbędnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia poprawnej symulacji rozwoju 

pożaru rozpatrywanego kompleksu leśnego. Niewątpliwie największym problemem podczas 

wykonywania obliczeń był brak wielu istotnych danych, które dobierano na zasadzie dyskusji 

z leśnikami lub porównania z danymi przyjętymi do symulacji w dostępnych publikacjach.  

W celu wykonania symulacji, należało wygenerować brakujące dane takie jak: 

• mapy nachyleń i ekspozycji, 

• mapę paliw powierzchni, 

• mapę pokrycia terenu koronami drzew, 

• mapę wysokości drzew, 

• mapę wysokości podstawy koron oraz mapę gęstości koron, 

• pliki pogodowe. 
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Aby utworzyć wymagane warstwy danych niezbędne do realizacji symulacji pożaru za 

pomocą programu FARSITE potrzebny był odpowiedni program do przetwarzania danych 

geoprzestrzennych. Do tego celu wykorzystano program GRASS GIS. Rysunek 1 przedstawia 

mapę Nadleśnictwa Nowogród w programie GRASS. Mamy tu nałożone na siebie 3 warstwy. 

Na mapie numerycznego modelu terenu opisanej legendą po lewej stronie (wysokość 

w metrach) nałożone są warstwy kompleksów leśnych (kolor czarny) oraz cieków wodnych 

(kolor niebieski). Mapy mają znaczny rozmiar i samo wczytanie ich do programu FARSITE 

zajmowało dużo czasu, dlatego ograniczono teren na którym przeprowadzono symulację do 

dwóch obszarów, zdaniem pracowników Lasów Państwowych najbardziej interesujących. 

Zaznaczono je na mapie Nadleśnictwa czerwonymi prostokątami i nazwano „KOMPLEKS 1” 

i „KOMPLEKS 2”. Ze względu na ograniczone ramy wydawnicze dalsza analiza będzie 

przedstawiona na przykładzie obszaru leśnego umownie nazwanego „KOMPLEKS 1”. Pełny 

obraz przeprowadzonej symulacji dla dwóch kompleksów leśnych znajduje się w pracy [9]. 

 

 

 

Ryc. 1. Mapa Nadleśnictwa Nowogród z zaznaczonymi analizowanymi 

kompleksami. Opracowanie własne na podstawie danych RDLP w Białymstoku. 

Figure 1. Forestry map with marked Novgorod analyzed complexes. Own study based on 

data RDLP in Bialystok. 
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2.2. Warstwa wysokości (Elevation) 

Numeryczny model terenu Nadleśnictwa Nowogród stanowi pierwszą z warstw 

niezbędnych przy tworzeniu modelu terenu w programie FARSITE. Obróbka mapy ogranicza 

się jedynie do importowania jej do programu GRASS, a następnie ewentualnego wycięcia 

interesującego fragmentu terenu i eksportowania całości do formatu mapy rastrowej 

akceptowanej przez oprogramowanie FARSITE.  

 

2.3. Nachylenia i ekspozycje (Slope, Aspect) 

Do uruchomienia symulacji potrzebne są dodatkowo mapy nachyleń i ekspozycji. 

Mapy nachylenia i ekspozycji wygenerowano korzystając z mapy wysokościowej terenu oraz 

z dostępnej w pakiecie GRASS GIS funkcji r.slope.aspect. 

 

2.4. Pokrycie powierzchni terenu koronami drzew (Canopy cover) 

Pokrycie powierzchni terenu koronami drzew zostało otrzymane na podstawie jednej 

z kolumn tabeli atrybutów GP_ZWARCIE występującej w warstwie wydzielenia leśnego 

wydz_pol.shp opisującej zwarcie górnego piętra drzewostanu dla poszczególnych części 

mapy.  

W kolumnie GP_ZWARCIE zwarcie koron drzew opisane jest szacunkowo za 

pomocą następujących 6 stopni [10]: 

1. zwarcie silne (1,2-1,1), korony wielu drzew napierają na siebie, zachodzą, 

2. zwarcie pełne (1,0-0,9), korony stykają się brzegami, w nielicznych przypadkach 

1. napierają na siebie, zachodzą, 

2. zwarcie umiarkowane (0,8-0,7) korony nie stykają się, ale są rozmieszczone blisko 

siebie, 

3. zwarcie przerywane (0,6-0,5), między koronami istnieją miejscami przerwy, 

w których mogłyby pomieścić się korony pojedynczych drzew, 

4. zwarcie luźne (0,4), korony są od siebie znacznie oddalone, mogą zetknąć się 

w przyszłości, w przerwach mogłyby pomieścić się korony kilku drzew, 

5. brak zwarcia (0,3 i poniżej), gdy drzewa rosną zbyt daleko od siebie aby mogły na 

siebie wpływać. 

 

Zastosowano tu następującą zamianę opisu słownego na dane procentowe: 

• zwarcie pełne – 95%, 

• zwarcie umiarkowane – 75%, 
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• zwarcie przerywane – 55%, 

• zwarcie luźne – 40%, 

• brak zwarcia - 0%. 

 

2.5. Mapa paliw powierzchni 

W oprogramowaniu FARSITE wykorzystuje się zarówno  modele paliwowe opisane 

w części teoretycznej pracy [1] jak i modele zdefiniowane przez użytkownika tzw. custom 

fuel models. Każdy nowy model musi być opisany dokładnie tak samo jak standardowe 

modele. Opierając się na danych z Nadleśnictwa Nowogród udostępnionych przez Regionalną 

Dyrekcję Lasów Państwowych konieczne było opracowanie mapy paliw powierzchni dla 

badanych kompleksów. Jako źródło danych posłużyła wspomniana wcześniej warstwa 

wydz_pol.shp z tabelą atrybutów. W wyniku rozmowy z pracownikiem Lasów Państwowych 

ustalono, że podstawowym kryterium różnicującym paliwa powierzchni jest typ siedliska 

leśnego opisany kolumną TSL w tabeli atrybutów. Zgodnie z tymi danymi w badanym 

nadleśnictwie można wyróżnić 14 różnych typów siedliska leśnego. Są one opisane słownie 

i dlatego też, aby wygenerować mapę siedlisk niezbędne było nadanie każdemu z nich 

identyfikatora. Numery te były dużym ułatwieniem podczas przypisywani modeli 

paliwowych do poszczególnych siedlisk. 

Poniżej przedstawiono listę siedlisk wraz z przyporządkowanymi numerami: 

• BŚW (Bór Świeży) – 1; 

• LWM (Las wilgotny mieszany) – 2; 

• BMŚW (Bór mieszany świeży) – 3; 

• BMW (Bór mieszany wilgotny) – 4; 

• OL (Ols) – 5; 

• BS (Bór suchy) – 6; 

• BW (Bór wilgotny) – 7; 

• OLJ (Ols jesionowy) – 8; 

• LW (Las wilgotny) – 9; 

• LMŚW (Las mieszany świeży) – 10; 

• LMB (Las mieszany bagienny) – 11; 

• BB (Bór bagienny) – 12; 

• BMB (Bór mieszany bagienny) – 13; 

• LŚW (Las świeży) – 14; 
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Głównym siedliskiem leśnym Nadleśnictwa Nowogród jest bór świeży stanowiący 

około 60% lasów w badanym nadleśnictwie. Ten rodzaj lasu pali się najczęściej. W składzie 

gatunkowym zdecydowanie dominuje sosna zwyczajna z małą domieszką brzozy. Obydwa 

rejony wyznaczone do przeprowadzenia symulacji to praktycznie w całości bory świeże 

sosnowe i w zasadzie tylko one są na tym terenie narażone na pożary. W związku z tym 

siedlisko BŚW zostało podzielone na fragmenty w zależności od wieku lasu w danym miejscu 

oraz zwarcia górnego piętra. Autorzy mieli możliwości skorzystania w Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych z modelu obliczającego biomasę pokrywy gleby dla boru świeżego 

stworzonego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Wobec braku odpowiednich danych, 

zgodnie z powyższym modelem obliczeniowym zostały określone przykładowe modele paliw 

powierzchni dla zadanych obciążeń ogniowych biomasy pokrywy gleby. Modele te obliczały 

biomasę drzewostanu żywego, martwego i pokrywy gleby konkretnego typu siedliskowego 

lasu w określonym wieku od 15 do 75 lat w przeliczeniu na jednostkę masy, licząc przy tym 

biomasę spaloną w razie wystąpienia pożaru. Model pozwalał obliczyć biomasę tylko 

i wyłącznie dla kompleksów o pełnym zwarciu. Bory świeże Nadleśnictwa Nowogród to lasy 

w przedziale wiekowym od kilku do nawet 130 lat. W związku z tak dużą rozbieżnością 

wiekową otrzymane wartości dla pokrywy gleby zostały uśrednione. Jednocześnie niezbędne 

było zróżnicowanie obciążenia ogniowego pokrywy powierzchni dla drzewostanu 

w zależności od jego zwarcia. Zastosowano najprostsze kryterium mnożąc wartości 

wyznaczone dla zwarcia pełnego z wartościami utworzonej wcześniej kolumny CANOPY 

z tabeli atrybutów warstwy wydz_pol.shp zawierającej procent zwarcia drzew w konkretnych 

miejscach badanego kompleksu leśnego. 

Kolejnym etapem tworzenia mapy paliw powierzchni było stworzenie własnych 

modeli paliwowych opisujących stworzoną klasyfikację. Program FARSITE daje 

użytkownikowi taką możliwość udostępniając prosty edytor modeli paliwowych. Przy jego 

pomocy wygenerowano 12 nowych modeli paliwowych. 
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Tabela 1.  

Niestandardowe modele paliwowe utworzone na potrzeby symulacji. 

Opracowanie własne na podstawie danych RDLP w Białymstoku. 

 

Table 1.  

Custom fuel models created for the purpose of simulation. 

Own study based on data RDLP in Bialystok. 

  Obciążenie ogniowe (t/ha) Typ SAV* (1/cm) (cm)   % (kJ/kg) 

Nr  Kod 1hr 10hr 100hr Żywe 

zielne 

Żywe 

drz. 

S-D 1hr Żywe 

zielne 

 

Żywe 

drz. 

gł. Wilg. 

wyg. 

Ciepło wł. 

dla 

martwych 

Ciepło wł. 

dla 

żywych 

14 FM14 

16 FM16 

18 FM18 

20 FM20 

22 FM22 

24 FM24 

26 FM26 

30 FM30 

33 FM33 

38 FM38 

41 FM41 

42 FM42 

 8.94    5.45    2.82    7.42      7.15 

 9.93    6.05    3.14    8.25      7.94 

11.03   6.73    3.47    9.17      8.81 

12.26   7.46   3.86   10.20     9.80 

13.63   8.29   4.28   11.34   10.89 

15.13   9.21   4.75   12.60   12.11 

16.81  10.24  5.29   14.01   13.45 

18.67  11.39  5.87   15.58   14.95 

20.74  12.64  5.87   17.31   16.61 

23.02  14.06  6.50   19.23   18.47 

26.18  15.96  7.40   21.86   20.98 

15.96   9.73   5.02   13.32   12.78 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

73        50        40 

22.23      25 

24.11      25 

25.86      25 

27.63      25 

30.06      25 

32.54      25 

34.97      25 

36.45      25 

40.13      25 

43.78      25 

48.05      25 

30.54      25 

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

  18594           18594   

*SAV (Surface Area to Volume - iloraz powierzchni do objętości ładunku paliwa), czasy 1-hr, 

10-hr, 100-hr oznaczają liczbę godzin i określają tzw. timelag czyli liczbę godzin jaką zajmie 

cząstce paliwa osiągnięcie 63% wilgotności równowagi, przy warunkach środowiska 800F 

i 20% wilgotności, typ modelu dynamiczny (D). 

 

Modele paliwowe zawarte w tabeli 1 powstały na podstawie standardowego modelu 

FM9 ze zbioru 13 modeli Andersona [11]. Model FM9 został stworzony do opisania paliw 

powierzchni lasu liściastego jak i lasu iglastego, gdzie ściółka składa się w dużej mierze 

z długich igieł sosny żółtej (Pinus Panderosa). Nie ma on wiele wspólnego z pokryciem 

powierzchni boru świeżego, gdzie dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna (Pinus 

Sylvestris). Wykorzystano go jednak ze względu na podobną charakterystykę spalania igieł 

sosny żółtej i zwyczajnej. Istotny jest również fakt, iż paliwa klasy 1hr, do których można 
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zaliczyć igły stanowią stosunkowo duże obciążenie ogniowe w stosunku do całkowitego 

obciążenia ogniowego paliw powierzchni. Oryginalny model FM9 ze zbioru Andersona nie 

zakłada obecności żywych roślin zielnych i drzewnych w opisie modelu, dlatego 

uwzględniono w utworzonych modelach obciążenie ogniowe tego typu roślinności co 

spowodowało zmianę ich typu ze statycznego oryginalnie na dynamiczny. 

Ogólne obciążenie ogniowe będącą sumą poszczególnych 5 klas dla określonych 

paliw w przybliżeniu odpowiada wcześniej wyznaczonym wartościom z kolumny BSFUEL 

tabeli atrybutów. Aby zastosować tak przygotowaną mapę paliw oraz modele paliw 

powierzchni w programie FARSITE potrzebny jest jeszcze tzw. plik konwersji. Definiuje on 

jednoznacznie jaka wartość na wczytanej mapie paliw odpowiada jakiemu modelowi 

paliwowemu. Takie rozwiązanie zapewnia dużą elastyczność podczas tworzenia map 

paliwowych. Mając zdefiniowaną mapę różnicującą pokrycie terenu dla poszczególnych 

fragmentów można bez większego problemu przyporządkować dowolny zdefiniowany model 

paliwowy. 

Przyporządkowanie modeli paliwowych poszczególnym fragmentom wcześniej 

stworzonej mapy obrazuje legenda umieszczona na rysunku 2. Głównym celem 

przyporządkowania było pokazanie różnic w rozprzestrzenianiu się ognia powierzchni 

w zależności od ilości dostępnego do spalania paliwa oraz zademonstrowanie bardzo dużej 

elastyczności systemu FARSITE w uwzględnieniu zróżnicowania paliw powierzchni. Mając 

odpowiednie dane można z powodzeniem symulować pożary roślinności, w tym przypadku 

lasów, ale tak samo łąk, traw, krzewów oraz wszelkiego rodzaju roślinności. 
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Ryc. 2. Mapa paliw powierzchni dla analizowanego obszaru KOMPLEKS1. Opracowanie 

własne na podstawie danych RDLP w Białymstoku. 

Fig. 2. Map of fuels for the analyzed surface area KOMPLEKS 1. Own study based on data 

RDLP in Bialystok. 

  

Ze względu na ograniczone ramy artykułu temat modeli paliwowych został 

potraktowany skrótowo. Pełniejszy opis zagadnienia został przedstawiony w pracy [12].   

 

2.6. Wilgotności początkowe paliw 

Każdy model użyty na mapie paliwowej musi mieć zdefiniowaną wilgotność 

początkową. Bez tych danych symulacja nie może być rozpoczęta. Korzystając z dołączonego 

do programu FARSITE edytora plików *.FMS ustawia się wilgotności poszczególnych klas 

paliwa dla każdego modelu Wszystkim modelom na mapie została nadana identyczna 

wilgotność wynoszącą 25%, poza wspomnianym wcześniej modelem 42, który różni się od 

pozostałych bardzo wysoką wilgotnością początkową, gdyż reprezentuje lasy wilgotne, 

bagienne oraz wszystkie inne teoretycznie niepalne w standardowych warunkach siedliska. 

 

3. Pożar koron drzew 

Oprogramowanie FARSITE wymaga do wykonania symulacji pożaru koron drzew 

3 dodatkowych warstw danych opisujących korony lasu na rozpatrywanym terenie. Są to 

wysokość drzew, wysokość podstawy korony oraz średnia gęstość koron. 
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3.1. Wysokość drzew i wysokość podstawy korony CBH ( Crown Base Height) 

Jedyną warstwą jaką dało się wygenerować z danych otrzymanych w Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych była warstwa opisująca wysokość drzew. Na podstawie 

atrybutów GP_WYS i warstwy wydzielenia wygenerowano w programie GRASS GIS mapę 

rastrową określającą wysokość drzew dla badanych obszarów. 

Wysokości podstawy korony CBH nie dało się wyznaczyć na podstawie otrzymanych 

danych. Według pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku 

w badanych kompleksach pali się w zasadzie tylko podłoże lasu, a przejście ognia na korony 

drzew nie występuje z racji dużej różnicy wysokości pomiędzy podłożem a koroną. Przejście 

pożaru z podłoża na korony może nastąpić w zasadzie jedynie w momencie, gdy ogień zajmie 

np. młodnik sosnowy, lub przy bardzo silnych wiatrach. Ponieważ, gatunkiem dominującym 

w analizowanym rejonie jest sosna zwyczajna, las podzielono wiekowo na młodnik i drzewa 

dorosłe. Jako młodnik potraktowano las młodszy od 20 lat a las starszy potraktowano jako las 

dorosły.  W związku z brakiem odpowiednich danych oraz w wyniku obserwacji sosny 

zwyczajnej wyznaczono wysokość pnia drzew dorosłych na 60% wysokości całkowitej 

drzewa, natomiast wysokość pnia drzew młodych na około 20% wysokości całkowitej 

drzewa. W celu wygenerowania warstwy w formacie ESRI ASCII GRID utworzono kolumnę 

CBH w tabeli atrybutów warstwy wydz_pol.shp i korzystając z instrukcji warunkowej 

wypełniono ją wysokościami podstawy korony. Na podstawie tych atrybutów w programie 

GRASS GIS została wygenerowana odpowiednia mapa wysokości podstaw koron drzew.  

 

3.2. Średnia gęstość koron CBD (Crown Bulk Density) 

Trzecią warstwą opisującą korony lasu wykorzystywanego w symulacji jest średnia 

gęstość koron CBD Takie dane również nie były dostępne. Założono, że dla zwarcia pełnego 

95% gęstość wyniesie 0,35 kg/m3, dla zwarcia umiarkowanego 75% będzie to 0,28 kg/m3, dla 

zwarcia przerywanego 55% wyniesie 0,19 kg/m3, natomiast przy zwarciu luźnym będzie to 

0,15 kg/m3. Wartości te są czysto przykładowe i zostały wyznaczone na podstawie opisu 

charakterystyki koron dla sosny żółtej [13], z której wynika, że największy wpływ na gęstość 

korony ma pokrycie koronowe terenu, im mniejsze pokrycie tym mniejsza gęstość. Podobne 

wyniki otrzymano też na drodze pomiarowej w Hiszpanii [14]. 
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3.3. Warunki pogodowe 

Wprowadzanie warunków pogodowych odbywało się za pomocą edytora pogody 

będącego częścią programu FARSITE. Opis wiatrów  realizuje się poprzez edytor plików 

*.WND. 

Do wykonania symulacji pożaru dla wskazanych obszarów zostały zastosowane pliki 

pogody, wygenerowane losowo na podstawie przykładowego pliku załączonego do 

oprogramowania FARSITE z uwzględnieniem warunków pogodowych charakterystycznych 

dla analizowanego obszaru [9].  

 

Tabela 2.  

Tablica wiatrów do symulacji (plik NowogrodW.wnd). 

Table 2.  

Table winds for simulation (file NowogrodW.wnd). 

 

MO     DY     HR     SPD     DIR     CL MO    DY    HR     SPD    DIR   CL MO   DY    HR     SPD    DIR   CL 

8       9        000         1          54        0 

8       9        400         3        319        0 

8       9        800         4        116        0 

8       9      1200       12        103        0 

8       9      1600       11        241        0 

8      9       2000        4        105         0 

8    10        000         1          54         0 

8    10        400         3        319         0 

8    10        800         4        116         0 

  8       11       000       3        252     0 

  8       11       400       2        227     0 

  8       11       800     17        274     0 

  8       11     1200     68          88     0 

  8       11     1600     13        213     0 

  8       11     2000     14        194     0 

  8       12       000       2        255     0 

  8       12       400       2        225     0 

  8       12       800       3        263     0 

   8      13       000     2       315     0 

   8      13       400     2       214     0 

   8      13       800     3       202     0 

   8      13     1200     3       218     0 

   8      13     1600     6         97     0 

   8      13     2000     8       117     0 

   8      14       000     2       315     0 

   8      14       400     2       214     0 

   8      14       800     3       202     0 
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 W tabeli 2 ujęto założenia pogodowe. Kolumny MO, DY, HR opisują kolejno miesiąc, 

dzień i godzinę, natomiast parametry SPD, DIR opisują kolejno prędkość (m/s) i kierunek 

wiatru (stopnie w stosunku do kierunku N). Parametr  CL określa procentowe pokrycie nieba 

chmurami. Tabela 2 przedstawia interwały czterogodzinne (w przeprowadzonej symulacji 

dane były podawane w przedziale jednogodzinnym). 

 Tabela 3 przedstawia parametry pogody wykorzystane do symulacji w określonym 

dniu. Kolumny MO, DY opisują kolejno miesiąc i dzień, kolumna RN opisuje całkowitą 

dobową ilość opadów (mm), kolumny AM, PM opisują godzinę wystąpienia minimalnej 

temperatury powietrza, oraz godzinę wystąpienia maksymalnej temperatury. Kolumny  TLo, 

THi, HLo, HHi  opisują odpowiednio minimalną oraz maksymalną temperaturę (0C) 

zarejestrowaną danego dnia oraz minimalną i maksymalną procentową wilgotność powietrza 

zarejestrowaną danego dnia. Ostatnia kolumna ELV to wysokość  na której dokonany został 

pomiar (m). 

 

Tabela 3. Tablica parametrów pogody  (plik NowogrodM.wtr).  

Table 3.  Table of weather parameters (file NowogrodM.wtr).  

 

    MO           DY             RN            AM             PM             TLo             THo             HLi            HHi             ELV 

      8                9                0              600             1700               14                28                84               12               115     

      8              10                0              600             1500               17                29                94               11               115 

      8              11                0              600             1500               14                26                78               14               115 

      8              12                0              600             1600               15                30                74               14               115 

      8              13                0              600             1500               13                34                76               19               115 

      8              14                0              500             1600               16                31                78               16               115 

 

4. Parametry przebiegu procesu symulacji  

 

Po wczytaniu do programu FARSITE wszystkich niezbędnych danych możliwe jest 

8    10      1200       12        103         0 

8    10      1600       11        241         0 

8    10      2000        4         105         0 

  8       12     1200       6        310     0 

  8       12     1600       9        306     0 

  8       12     2000       7        290     0 

   8      14     1200     3       218     0 

   8      14     1600     6         97     0 

   8      14     2000     8       117     0 
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rozpoczęcie symulacji. Jednak zanim program rozpocznie obliczenia należy ustawić kilka 

opcji modelu. Na początku należy ustawić w oknie „Model Parameters” parametr „Time 

Step” oznaczający odstępy czasu, dla których będą generowane parametry pożaru. Parametry 

„Visible Steps” oznaczają kroki czasowe, dla których na mapie będzie rysowana linia frontu  

pożaru. Obydwa kroki różnią się na mapie kolorami. „Perimeter Resolution” określa 

maksymalny odstęp punktów projekcji wzdłuż obwodu pożaru, a „Distance Resolution” 

definiuje maksymalną odległość jaką pożar może pokonać w kroku czasowym nie pobierając 

nowych informacji o terenie z pliku *.lcp.  

 Niezbędne jest również ustawienie czasu trwania symulacji. Służy do tego okno 

„Simulation Duration”, gdzie w prosty sposób wprowadza się miesiąc, dzień, godzinę i 

minutę rozpoczęcia i zakończenia symulacji. Można wprowadzić tylko daty, dla których 

zdefiniowano pliki pogody i wiatru.  

FARSITE jest oprogramowaniem, które służy do symulacji pożaru lasu na  

rzeczywistej mapie cyfrowej w systemie GIS. Dane wyjściowe, czyli efekt działania  

programu składają się z kilku plików w formacie rastrowym ASCII, z których każdy 

odpowiada za konkretny parametr pożaru i jego umiejscowienie na mapie. Tak więc, ostatnią 

czynnością jaką należy wykonać przez rozpoczęciem symulacji jest wybranie danych 

wynikowych jakie mają być wygenerowane. 

Wygenerowane przez program mapy można bez problemu nakładać na mapę 

kompleksu leśnego w programie FARSITE, w celu zobrazowania efektów  przeprowadzonej 

symulacji. 

Aby rozpocząć symulację pożaru  trzeba zaznaczyć punkt, lub punkty zapłonu, jeśli 

jest ich więcej. Jest to operacja bardzo prosta. Za pomocą narzędzia do zaznaczania ognisk 

zapalnych wystarczy kliknąć dwukrotnie na miejsce na mapie, gdzie pożar ma się zacząć. Na 

rysunku 3 pokazano zaznaczenie strzałką punktu zapłonu. 
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Rysunek 3. Mapa KOMPLEKSU 1 z zaznaczonym punktem zapłonu.  

Figure 3. Map of  KOMPLEKS 1 with the selected point of ignition.  

 

5. Wyniki symulacji 

 

Program FARSITE, jak wcześniej wspomniano, umożliwia wygenerowanie 

wyników opisujących przeprowadzoną symulację w różnych formach np. wykresów i tabel. 

 

 

 

5.1. Powierzchnia i obwód pożaru 

Po wykonanej symulacji program pozwala wygenerować wykresy spalonej 

powierzchni lasu (rys. 4). 
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Rysunek 4. Zmiana spalonej powierzchni lasu w funkcji czasu dla terenu KOMPLEKS1. 

Figure 4. Change in fire area as a function of time for land KOMPLEKS1.  

 

Na wykresie przedstawionym na rysunku 4 wyraźnie widać wpływ wiatru. 08/11 

po godzinie 08:59 powierzchnia pożaru rośnie przez kilka godzin gwałtowniej, po czym 

wraca do normy, gdy wiatr ustaje.  

Analogiczną sytuację obserwujemy na wykresach przedstawiających zmiany obwodu  

obszaru pożaru w funkcji czasu. 

 

Rysunek 5. Zmiana obwodu obszaru pożaru w funkcji czasu dla terenu KOMPLEKS1.  

Figure 5. Change in fire perimeter as a function of time for land KOMPLEKS1.  

 

5.2. Mapy wynikowe 

Efekt wykonanej symulacji najlepiej przedstawiają mapy wynikowe zawierające 

rozkład poszczególnych parametrów symulowanego pożaru na mapach kompleksów. 

 

5.2.1. Czas przejścia linii ognia 
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Parametr określa, po jakim czasie od momentu rozpoczęcia pożaru linii frontu pożaru 

znalazł się w danym miejscu na mapie. Czas trwania symulowanego pożaru wyniósł 95 

godzin. 

 

  

 

Rysunek 6. Mapa czasu przejścia linii ognia (godziny) dla obszaru KOMPLEKS 1. 

Figure 6. Time map transition line of fire (hours) for the area KOMPLEKS 1.  

 

5.2.2. Intensywność linii ognia 

Mapy ukazują jednoznacznie, że w drugim dniu pożaru intensywność linii ognia 

jest najwyższa. Ma to związek z najwyższą wartością prędkości wiatru założoną drugiego 

dnia pożaru.  

 

Rysunek 7. Mapa intensywności linii ognia (kW/m) dla obszaru KOMPLEKS 1.  

Figure 7. Map of the fire line intensity (kW/m) for the area KOMPLEKS 1.  
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5.2.3. Wysokość płomienia 

Wysokość płomienia, również przyjmuje wartość najwyższą dla drugiego dnia 

pożaru. Również mocno zależy od założonej prędkości wiatru. 

 

 

Rysunek 8. Mapa wysokości płomieni (m) dla obszaru KOMPLEKS 1.  

Figure 8. Map of flames height (m) for the area KOMPLEKS 1.  

 

 

5.2.4. Szybkość przesuwania się linii frontu pożaru 

Szybkość przesuwania się linii frontu pożaru osiąga najwyższą wartość wtedy, gdy 

wiatr ma największą prędkość, czyli również w drugim dniu pożaru (umownie 11.08). 
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Rysunek 9. Mapa szybkości przesuwania się linii front pożaru  (m/min) dla obszaru 

KOMPLEKS 1.  

Figure 9. Map of the movement speed of the fire front line (m / min) for the area 

KOMPLEKS 1.  

 

5.2.5. Ilość ciepła wydzielana na jednostkę powierzchni 

Ilość ciepła wydzielana na jednostkę powierzchni osiąga najwyższą wartość dla paliw 

o największej wartości kalorycznej. Zjawisko to przedstawia rysunek 10. Pola oznaczone na 

mapie najjaśniejszymi kolorami (największa ilość wydzielanego ciepła) pokrywają się z 

umiejscowieniem paliw o największym obciążeniu ogniowym na mapie paliw powierzchni. 
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Rysunek 10. Mapa ilość wydzielanego ciepła na jednostkę powierzchni (kJ/m2) dla obszaru 

KOMPLEKS 1.  

Figure 10.  Map of heat production per unit area (kJ/m2) for the area KOMPLEKS 1.  

 

5.2.6. Intensywność reakcji 

Intensywność reakcji zależy przede wszystkim od jakości spalanego paliwa. 

Intensywność reakcji spalania paliw powierzchni podczas pożaru lasu jest wyższa dla paliw, 

których współczynniki tłumienia wilgoci oraz minerałów są niższe. 

 

 

Rysunek 11. Mapa przedstawiająca intensywność reakcji (kW/m2) dla obszaru 

KOMPLEKS 1.  

Figure 11. Map showing the reaction intensity (kW/m2) for the area 

KOMPLEKS 1.  

 

5.2.7. Rodzaje pożaru koron drzew 

Tak jak wspomniano w części teoretycznej [1], ze względu na sposób 

rozprzestrzeniania można wyróżnić 3 rodzaje pożaru koron drzew. Zgodnie z legendą map 

umieszczonych na rysunku 12 są to: 1 – pożar powierzchni, 2 – pasywny pożar koron, 3 – 

aktywny pożar koron 

 Tak jak pokazuje mapka 12, pożar kompleksów leśnych Nadleśnictwa Nowogród 

ogranicza się przeważnie jedynie do pożaru pokrywy gleby, co potwierdzają pracownicy 

Lasów Państwowych. 
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Rysunek 12. Rodzaje pożaru koron dla obszaru KOMPLEKS 1.  

Figure 12. Types of crown fire for the area KOMPLEKS 1.  

 

 O ile w pierwszym kompleksie można zaobserwować kilka pasywnych pożarów 

koron, oraz nieliczne punkty aktywne, o tyle w drugim pożar koron praktycznie nie wystąpił. 

W przypadku pierwszego kompleksu korony zapaliły się, gdy pożar wszedł w młodnik, ale 

jak widać warunki nie sprzyjały przeniesieniu na korony innych drzew i dalszemu rozwojowi 

pożaru koron. 

 

5.2.8. Kierunki rozprzestrzeniania się pożaru. 

Kierunki rozprzestrzeniania ognia (przemieszczania się linii ognia) zależą przede 

wszystkim od rodzaju paliwa oraz wiatru. Jeśli paliwo jest jednorodne, jedynie wiatr 

wyznacza kierunek i jest on przeciwny do kierunku, z którego wieje wiatr. 
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Rysunek 13. Mapa kierunków rozprzestrzenia się pożaru dla obszaru KOMPLEKS 1. 

Figure 13. Map direction of fire spread for the area KOMPLEKS 1. 

 

6. Symulacja działań gaśniczych 

 

Program FARSITE oprócz symulacji rozwoju pożaru pozwala również na prostą 

symulację działań gaśniczych. Istnieje możliwość symulacji kilku sposobów 

powstrzymywania oraz gaszenia pożaru. Najważniejsze z nich to: budowa bariery, atak 

bezpośredni z ziemi oraz atak pośredni z ziemi. Budowa bariery jest symulacją zwykłej 

przeszkody, która ma za zadanie powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. W programie 

nie ma możliwości edycji parametrów takiej bariery. Jest to metoda całkiem skuteczna w 

przypadku pożaru paliw powierzchni, ale w przypadku wystąpienia przenoszenia płonących 

fragmentów roślinności (spotting) nie spełnia swojej roli. 
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Rysunek 14. Efekt działania bariery na pożar lasu. Pokazana intensywność reakcji (kW/m2). 

Figure 14 The effect of barriers on a forest fire. Shown the reaction intensity (kW/m2). 

 

Aby zasymulować efekty gaszenia pożaru, w programie FARSITE należy zdefiniować 

najpierw tzw. zasoby naziemne, które można interpretować jako zespoły strażaków. Zespoły 

gaśnicze umieszczane są w konkretnych miejscach na mapie w celu ugaszenia pożaru. Każdy  

definiowany zespół charakteryzuje się określoną efektywnością gaszenia konkretnych paliw. 

Tworząc każdy zespół należy podać efektywność gaszenia dla każdego paliwa użytego na 

terenie gaszonym oraz maksymalną wysokość płomieni przy jakich gaszenie w ataku 

bezpośrednim będzie dla danego zespołu efektywne. W celu zademonstrowania symulacji 

gaszenia pożaru Nadleśnictwa Nowogród utworzono 3 przykładowe zespoły strażaków: 

GRUPA1, GRUPA2 i GRUPA3. GRUPA1 charakteryzuje się efektywnością gaszenia 

1m/min dla każdego paliwa oraz maksymalną wysokością płomienia równą 2m. GRUPA2 

charakteryzuje się efektywnością gaszenia 2m/min dla każdego paliwa oraz maksymalną 

wysokością płomienia równą 3m, natomiast GRUPA3 charakteryzuje się efektywnością 

gaszenia 3m/min dla każdego paliwa oraz maksymalną wysokością płomienia równą 4m. 

Mając utworzone zasoby naziemne można przeprowadzić ataki gaśnicze bezpośrednie i 

pośrednie. Atak bezpośredni polega na walce z pożarem bezpośrednio na linii frontu ognia, 

natomiast pośredni na wcześniejszym utworzeniu linii obrony do walki z nadchodzącym 

pożarem. 
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Rysunek 15. Rozłożenie sił gaszących pożar lasu. Pokazana intensywność reakcji (kW/m2), 

histogram jak na rysunku 14.  

Figure 15. The distribution of forces extinguishing a forest fire. Shown the reaction intensity 

(kW/m2), the histogram as in Figure 14. 

 

Zgodnie z rysunkiem 15  GRUPA1 i GRUPA2 wykonuje atak bezpośredni na linię 

ognia, natomiast GRUPA3 wykonuje atak pośredni oczekując na nadejście pożaru. 

 

 

 

Rysunek 16. Efekt działań gaśniczych, pożar prawie ugaszony. Pokazana intensywność 

reakcji (kW/m2), histogram jak na rysunku 14.  

Figure 16. Effect of fire fighting, fire almost extinguished. Shown the reaction intensity  

(kW/m2), the histogram as in Figure 14. 

 

Po kilkunastu godzinach widać, że pożar jest już opanowany. Czarna linia oznacza 
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ugaszoną linię ognia. Jako, że GRUPA1 i GRUPA2 wykonywały akcję gaśnicza w 

odwrotnych kierunkach, pozostawiając lukę pomiędzy sobą, na mapie widać jak pożar 

wydostał się przez tą lukę. Po upływie 5 godzin pożar jest już ugaszony. 

 

 

 

Rysunek 17. Pożar całkowicie ugaszony.  Pokazana intensywność reakcji (kW/m2), histogram 

jak na rysunku 14.  

Figure 17. The fire completely extinguished. Shown the reaction intensity (kW/m2), the 

histogram as in Figure 14 

 

 

 

Rysunek 18. Wykres przedstawiający zmiany powierzchni pożaru w funkcji czasu z 

uwzględnieniem akcji gaśniczej.  

Figure 18. Graph showing changes in the fire area over time with regard to fire fighting. 

 

Wykres na rysunku 18 przedstawia zmianę powierzchni pożaru w funkcji czasu. 

Ukazuje on wyraźnie efekt akcji gaśniczej. Powierzchnia pożaru po godzinie 16 dnia 12.08 



TECHNIKA I TECHNOLOGIA 

stabilizuje się i osiąga wartość stałą, co oznacza, że pożar został ugaszony, a jego 

powierzchnia nie rośnie. 

 

7. Podsumowanie 

 

Wykonana symulacja jednoznacznie ukazuje jak bardzo złożonym zjawiskiem jest 

pożar lasu. Symulacja wykonana na mapie terenu Nadleśnictwa Nowogród, a konkretnie 

dwóch obszarów leśnych zaznaczonych na mapie z rysunku 1 ukazuje możliwy, lecz nie do 

końca pewny schemat zachowania pożaru lasu na tym terenie. Zdecydowanie największy 

wpływ na zachowanie ognia, jego siłę i intensywność ma rodzaj paliwa powierzchni. 

Wielkość obciążenia ogniowego, wilgotność, grubość warstwy to cechy, które mają 

największy wpływ na palność danego paliwa. Granice powierzchni pożaru zarysowane przez 

program FARSITE np. na rysunku 6 uzyskane w wyniku  wykonanej symulacji mają 

nierówne krawędzie, z wybrzuszeniami lub wgłębieniami. Jest to efekt różnego tempa 

rozprzestrzeniania się pożaru w różnych paliwach powierzchni. Prawdą oczywistą jest fakt, że 

mokre paliwa powierzchni (mokra ściółka, runo leśne) nie będą się palić. Las pali się 

zazwyczaj w okresie suszy, gdy pokrywa gleby jest przesuszona, a tym samym łatwopalna.  

Bardzo duży wpływ na rozprzestrzenianie się pożaru ma wilgotność poszczególnych 

paliw powierzchni w lesie. Im mniejsza wilgotność tym większy współczynnik 

rozprzestrzeniania ognia. Prawie wszystkie paliwa wykorzystane do potrzeb symulacji miały 

nadane bardzo niskie wilgotności początkowe tak aby ogień mógł się rozprzestrzeniać. 

Jedynie kilka paliw siedlisk leśnych wilgotnych na początku symulacji miało bardzo wysoką 

wilgotność, z racji na swoją potencjalną niepalność. Rysunek 6 obrazuje wyhamowanie 

pożaru na południowej stronie kompleksu, z powodu wystąpienia tam boru wilgotnego - 

siedliska leśnego o nadanej dla potrzeb symulacji dużej wilgotności początkowej, 

oznaczonego kolorem brązowym i numerem 7. W tym przypadku symulowany pożar bardzo 

powoli postępuje osuszając paliwa znajdujące się przed jego frontem, ale odpowiednia 

wilgotność paliwa przed frontem pożaru może go skutecznie ugasić.  

Istotny jest również wiatr, którego wystąpienie niesie dla pożaru lasu zazwyczaj 

dramatyczne skutki. Wiatr według symulacji wyznacza przede wszystkim kierunki 

rozprzestrzeniania ognia (rys. 13), czyli w bardzo znaczący sposób wpływa na kształt 

powierzchni spalonej. Wiatr o odpowiedniej prędkości prowadzi do wystąpienia zjawiska 

przenoszenia płonących fragmentów na duże odległości powodując często nowe ogniska 

zapalne pożaru. Na mapie KOMPLEKSU1 np. rysunek 6, poprzez środek lasu przebiega 
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droga asfaltowa. Przyglądając się powierzchni pożaru będącej wynikiem przeprowadzonej 

symulacji widać wyraźnie, że początkowo pożar, który swój początek miał po lewej stronie 

drogi, nie przekroczył jej i nie rozprzestrzeniał się po prawej stronie. Dopiero w czasie gdy 

zaczął wiać wiatr o dużej prędkości, płonące fragmenty zostały przeniesione na drugą stronę 

drogi i pożar zaczął się rozprzestrzeniać również za drogą.  

W przypadku wykonanej symulacji bardzo duży wpływ na początkowe 

rozprzestrzenianie się ognia, ma forma pożaru lasu. Całkowity pożar lasu, w przebiegu 

którego pali się powierzchnia oraz korony drzew dużo łatwiej przenosi się na większe 

odległości i jest znacznie trudniejszy do ugaszenia.  

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku potwierdzili, 

że pożar lasu na analizowanym terenie to przede wszystkim pożar paliw powierzchni. Wpływ 

na to ma przede wszystkim typ siedliskowy - bór świeży, nie posiadający dolnego piętra 

drzew. Drzewa górnego piętra są bardzo wysokie, a paliwa koron tych drzew znajdują się na 

znacznej wysokości nad paliwami powierzchni, co uniemożliwia przeniesienie ognia z 

powierzchni ziemi na korony. Taka możliwość przeniesienia ognia istnieje jedynie w 

przypadku młodników, które mają dużą zwartość, a ich korony zaczynają się bardzo nisko. 

Płonący młodnik może przenieść ogień na korony drzew dorosłych, co jednak nie 

potwierdziła przeprowadzona symulacja.  

Pogoda jest kolejnym czynnikiem wpływającym znacząco na zachowanie pożaru. 

Uwzględniona w symulacji wskazuje na sprzyjający wpływ w rozprzestrzenianiu się pożaru. 

Mała wilgotność powietrza, wysokie temperatury, brak opadów oraz nieustannie bezchmurne 

niebo to warunki, w których pożar na pewno będzie się szybko rozwijał. Program FARSITE 

dynamicznie uwzględnia wilgotność paliw powierzchni w zależności od aktualnych 

warunków pogodowych, lub zbliżającego się frontu pożaru i jego promieniowania cieplnego. 

Analizując wyniki symulacji zauważa się również bardzo duży wpływ wiatru na 

intensywność reakcji oraz ilość wydzielanego ciepła. Silny wiatr prowadzi do zwiększenia 

intensywności reakcji oraz wydzielania ciepła przez front pożaru (rys. 10 i 11). 

Przedstawiona symulacja ukazuje realny wpływ poszczególnych czynników na 

rozprzestrzenianie się pożaru. Z powodu braku niektórych danych i konieczności określenia 

ich w sposób szacunkowy przedstawione dane mają jednak jedynie charakter poglądowy 

wskazujący na możliwości adoptowania oprogramowania  FARSITE do prognozowania 

rozprzestrzeniania się pożaru lasu w polskich warunkach. W celu wykonania jak najbardziej 

realistycznej symulacji pożaru konieczne są dokładne pomiary lasów pod kątem określenia 

wszystkich danych na podstawie których przeprowadzana jest symulacja. Brak tu miedzy 
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innymi określonych modeli paliw powierzchni oraz charakterystyk paliw korony. Są to 

zadania do wykonania przez specjalistów z Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Technika symulacji pożaru lasu przedstawiona w pracy może być bardzo przydatna 

zarówno instytucjom takim jak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych jak i Państwowej 

Straży Pożarnej w planowaniu strategii gaszenia pożaru podczas ćwiczeń oraz w warunkach 

rzeczywistych zagrożeń pożarowych. 

 Autorzy artykułu dziękują  kierownictwu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Białymstoku oraz pracownikom tej instytucji, a w szczególności mgr inż. Pawłowi 

Chojnowskiemu i mgr inż. Marcinowi Sołogubie za udostępnienie danych niezbędnych do 

realizacji pracy oraz fachową pomoc. 
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Modelowania pożaru lasu. Część II. Symulacja komputerowa pożaru 

wybranego kompleksu leśnego 

 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono symulację rozprzestrzeniania się pożaru roślinności w wybranym 

kompleksie leśnym w pobliżu Nowogrodu. Analiza rozwoju pożaru roślinności została 

przeprowadzona za pomocą oprogramowania FARSITE. Omówiono sposób kompletowania 

danych, zależności hipotetycznego rozwoju pożaru od rodzaju paliwa powierzchni, 

ukształtowania terenu oraz warunków pogodowych. Zaprezentowano warunki niezbędne do 

ewolucji pożaru paliw powierzchni (dolnego piętra lasu) do pożaru koron drzew, a co za tym 

idzie pełnego pożaru kompleksu leśnego. Uwzględniono wpływ wysokość płomieni palących 

się paliw powierzchni oraz wpływ wysokości drzew i wysokości podstaw koron na zapłon 

górnego piętra lasu. Omówiono czynniki, które poza warunkami pogodowymi mogą mieć 

znaczący wpływ na tempo rozprzestrzeniania się pożaru w koronach drzew, takie jak gęstość i 

zwarcie koron drzew danego kompleksu leśnego. Przeprowadzona symulacja rozprzestrzenia 

pożaru ukazała wpływ poszczególnych warunków na tempo oraz intensywność 

rozprzestrzeniania pożaru lasu, oraz znaczący wpływ rodzaju siedliska leśnego występującego 

na danym terenie na rodzaj i formę pożaru. W wyniku przeprowadzonej symulacji 

wygenerowano szereg wykresów i map obrazujących charakterystykę pożaru w wybranym 

kompleksie leśnym. Przedyskutowano wpływ poszczególnych czynników omówionych w 

pracy na symulowany pożar w zależności od upływu czasu i miejsca, w którym w danym 

momencie znajdowała się linia ognia. W pracy pokazano również możliwości wykorzystania 

oprogramowania FARSITE do prognozowania walki z pożarem przez grupy gaśnicze, z 

uwzględnieniem przewidywanej efektywności symulowanych działań gaśniczych w stosunku 

do intensywności rozprzestrzeniającego się pożaru. Symulacja ukazała szerokie możliwości 

wykorzystania tego typu oprogramowania w planowaniu strategii gaszenia pożaru podczas 

ćwiczeń strażackich oraz w warunkach rzeczywistych zagrożeń pożarowych. 
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Forest fire modelling. Part II. Computer simulation of the selected 

complex forest fire 

  

Abstract 

The paper presents a simulation of the spread of vegetation fires in the selected forest 

complex near Novgorod. Analysis of vegetation fire development was carried out using the 

FARSITE software. Discusses how to assemble the data, according to a hypothetical 

development of a fire on the type of surface fuel, terrain and weather conditions. The paper 

presents the conditions necessary for the evolution of fire fuel surface (bottom floor of the 

forest) to crown fire, and thus full of fire forest complex. Takes into account the impact of the 

height of the flames burning the surface fuels and the impact of tree height and crown base 

height in the ignition of the upper floor of the forest. Discusses factors that beyond the 

weather conditions can have a significant impact on the rate of spread of fire in the crowns of 

trees, such as density and short crown of the forest complex. A simulation of fire appeared to 

spread the influence of particular conditions on the pace and intensity of forest fire spread and 

the significant influence of the forest habitat type occurring in the area of the nature and form 

of fire. As a result of the simulation generated a series of charts and maps showing the 

characteristics of fire in the selected forest complex. Discussed the impact of various factors 

discussed in the work of the simulated fire, depending on the passage of time and place where 

at that moment there was a line of fire. The paper also shows the possibility of using software 

to predict the FARSITE fire fighting by groups of firefighting, including the anticipated 

effectiveness of simulated firefighting activities in relation to the intensity of the fire 

spreading. Simulation showed extensive possibilities of using this type of software in 

planning strategies during practice fire fighting and fire in real fire hazard. 

 


