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Large-area Forest Fires in Poland 
 

 
Streszczenie 

Pożary lasów są jedną z głównych przyczyn szkód ekologicznych. Szczególnie pożary katastrofalne, których 

powierzchnia przekracza 500 ha powodują silne zaburzenia w środowisku naturalnym, powodując długotrwałe 

i szkodliwe zmiany, przyczyniając się także do powstawania efektu cieplarnianego. Średnio w roku, na świecie 

powstaje kilkaset tysięcy pożarów lasu, w wyniku których niszczone są zasoby leśne na powierzchni 10 mln ha. 

Polska na tle państw europejskich odznacza się średnim ryzykiem zagrożenia pożarowego, ale cechą 

charakterystyczną jest dla niej duża liczba powstających pożarów lasu na stosunkowo małej powierzchni. 

Zdarzają się jednak lata (rok 1992), kiedy Polskę nękały pożary katastrofalne i służby ratownicze stawały przed 

trudnymi zadaniami opanowania żywiołu. W artykule przedstawiono charakterystykę zagrożenia lasów Polski 

i występowania pożarów w latach 1990-2009, z omówieniem problematyki wielkoobszarowych pożarów, 

przyczyn ich powstawania oraz zasad przeciwdziałania im. 

Summary 

Forest fires are one of the main causes of ecological damage. Especially catastrophic fires, the area of which 

exceeds 500ha cause strong disturbances in the natural environment, resulting in long-term and detrimental 

changes and contributing to the greenhouse effect. On average, several thousand forest fires occur annually all 

over the world, as a result of which forest resources are destroyed in the area of 10 million ha. Among European 

countries, Poland is characterised by medium forest fire risk, but also by a high number of forest fires in 

a relatively small area. However, there are years (1992), when Poland is plagued by catastrophic fires and 

emergency services have to face the difficult task of suppressing the fire. The article describes fire danger 

characteristics concerning Polish forests and occurrence of fires in the years 1990-2009, discussing the issue of 

large-area fires, their causes and principles of fire prevention. 

 

Słowa kluczowe: pożar lasu, pożary katastrofalne, zagrożenie pożarowe lasu, przyczyny, 

profilaktyka; 

Keywords: forest fire, catastrophic fires, forest fire risk, causes, prevention 
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Wstęp 
 Pożary lasu są jedną z głównych przyczyn szkód wyrządzanych w środowisku leśnym. 

Ze względu na obserwowaną od wielu lat tendencję wzrostową liczby pożarów oraz rozmiar 

strat powodowanych zwłaszcza przez pożary wielkoobszarowe uznaje się je coraz częściej za 

klęskę ekologiczną. Klęskę, która nie tylko powoduje długotrwałe, szkodliwe zmiany 

w ekosystemie leśnym, ale również powoduje pogorszenie jakości życia społeczeństwa 

(w tym szczególnie zdrowia) wokół spalonych terenów. 

 W skali globalnej pożary lasów powodują zmiany w atmosferze wskutek emisji 

produktów spalania, przyczyniając się do powstawania efektu cieplarnianego. Średnio w roku 

powstaje kilkaset tysięcy pożarów lasu, w wyniku których niszczone są w różnym stopniu 

zasoby leśne świata na powierzchni 10 mln ha. Bywały też lata, że powierzchnia ta była 

zdecydowanie większa między innymi wskutek trudno wyobrażalnych dla polskich leśników 

pojedynczych pożarów wielkoobszarowych obejmujących powierzchnię kilkuset tysięcy ha 

i więcej. Największym odnotowanym pożarem był pożar na przełomie lat 1982/83 na wyspie 

Borneo (Indonezja), który strawił lasy na powierzchni 3,5 mln ha. W 1987 roku w Chinach 

pożar objął powierzchnię 1,33 mln ha lasów. W ostatnich latach, w zasadzie co roku, tylko 

w różnych częściach naszego globu dochodzi wręcz do masowych pożarów o powierzchniach 

kilkuset ha, w wyniku których spaleniu ulegają obszary leśne, zabudowania, giną ludzie, 

niszczona jest cała infrastruktura na drodze rozprzestrzeniającego się ognia.  Latem 2010 roku 

doszło do pożarów lasów w Rosji na ogromnych powierzchniach, w wyniku których zginęło 

kilkadziesiąt osób, a spaleniu uległo około 2000 domów, w tym niejednokrotnie zniszczeniu  

uległy całe wsie. Z zagrożonych terenów ewakuowano 86 tysięcy osób. Podobne zdarzenia 

rozgrywały się w latach 2003 i 2005 w Portugalii i Hiszpanii, a później w Grecji.  
 Polska w Unii Europejskiej zaliczana jest do krajów o średnim ryzyku zagrożenia 

pożarowego lasu, chociaż według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasu 

(European Forest Fire Information System – prowadzonego przez Wspólnotowe Centrum 

Badawcze w Isprze [2009, Report No 10, Forest Fires in Europe]  plasuje się na trzecim 

miejscu (po Portugalii i Hiszpanii) pod względem średniej rocznej liczby pożarów, a na 

ósmym miejscu, biorąc pod uwagę powierzchnię nim objętą – ryc. 1. Polską specyfiką jest 

stosunkowo duża liczba pożarów na zdecydowanie mniejszej powierzchni. W najbardziej 

zagrożonych pożarami państwach basenu Morza Śródziemnego przeciętnie rocznie powstaje 

50 tysięcy pożarów, powodujących zniszczenie blisko 0,5 mln ha lasu. 
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Ryc. 1. Średnia roczna liczba pożarów lasu i powierzchnia spalona w wybranych krajach 
Europy 

Fig. 1. Annual average number of forest fires and burned area in selected European 

countries 

 
Według klasyfikacji pożarów pod względem ich wielkości, za pożary katastrofalne 

uznaje się te, których powierzchnia przekracza 500 ha. Te właśnie pożary dla prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych są najbardziej skomplikowane i angażują duże ilości sił 

i środków. 

 

1. Czynniki wpływające na zagrożenie pożarowe lasów w Polsce 

i występowanie pożarów 
 Zagrożenie pożarowe lasów Polski wynika głównie z geograficznego położenia, 

znajdującej się na terenie ścierających się klimatów morskiego i kontynentalnego. Oddziałują 

też na nie stałe czynniki kształtujące bilans wodny, takie jak deficyt opadów czy powtarzające 

się długotrwale susze, prowadzące do obniżenia wód gruntowych. Efektem tego jest 

występowanie niskiej wilgotności na rozległych obszarach kraju, prowadzące między innymi 

do stepowania. Większość polskich lasów rośnie na ubogich, piaszczystych glebach 

charakteryzujących się wysoką przepuszczalnością wód opadowych. Szczególnie 

niekorzystne warunki rozwoju oraz wszelkich zagrożeń dotyczą drzewostanów, powstałych 
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w wyniku zalesień na najuboższych gruntach porolnych na powierzchni około 1,5 mln ha. 

Nieukształtowane w pełni warunki biocenotyczne właściwe dla lasu wraz z jednolitą strukturą 

wiekową i gatunkową w tych drzewostanach, powodują, że są one w sposób szczególnie 

narażone na pożary. Dominujący kierunek wiatru z zachodu powoduje zwiększony napływ 

zanieczyszczeń powietrza, przyczyniając się do pogorszenia zdrowotności lasów. 

Potencjalnie duże i średnie zagrożenie pod względem pożarowym dotyczy około 83% 

polskich obszarów leśnych (w Europie 65% zasobów). Zagrożenie tak dużej powierzchni 

lasów Polski wynika przede wszystkim z:    

 przeważającego udziału gatunków iglastych (76,2%,), w tym szczególnie 

zagrożonej pożarami sosny (68,3%); 

 dużego udziału najuboższych siedlisk borowych (62%) często z jednowiekowymi 

monokulturami sosnowymi sprzyjającymi nagromadzeniu się znacznej ilości 

suchej biomasy i łatwemu tworzeniu się martwej pokrywy gleby; 

 znacznego udziału drzewostanów młodszych klas wieku do 60 lat (56,7%); 

 oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych, których skala co  prawda uległa  

zahamowaniu w porównaniu do tej z początku lat 90., ale w dalszym ciągu 

wywierających wpływ na stan sanitarny drzewostanów i ich prześwietlenie, co 

doprowadza do zachwaszczenia, zwiększania się masy posuszu, wzrostu ilości 

traw i wrzosu, co wpływa na wydłużenie się sezonu palności oraz występowania 

pożarów lasu praktycznie przez cały rok. Doprowadziło to też w powiązaniu ze 

zmianami klimatycznymi do zwiększenia się liczby siedliskowych typów lasu 

szczególnie podatnych na pożary o siedlisko boru wilgotnego, boru mieszanego 

wilgotnego i lasu łęgowego;   

 zmian klimatycznych, charakteryzujących się anomaliami pogodowymi 

(rekordowe temperatury powietrza, długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, 

bezśnieżne zimy) sprzyjających powstawaniu pożarów klęskowych; 

 rosnącej dostępności i penetracji lasów przez społeczeństwo w celach 

rekreacyjnych i zarobkowych. Nadal charakterystyczne dla naszego kraju jest 

zbieranie płodów runa leśnego. Zawsze było ono tradycją, a obecnie często 

stanowi formę zarobkowania,  zwłaszcza w rejonach o dużej lesistości 

i o znacznym bezrobociu. Z drugiej strony wzrost zamożności społeczeństwa 

i powszechniejsza możliwość zakupu samochodu wpływa na zwiększenie 

mobilności ludzi i liczniejsze odwiedzanie lasów, co w konsekwencji wpływa na 
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wzrost zagrożenia pożarowego, gdyż to człowiek jest sprawcą prawie wszystkich 

pożarów.  

 
1.2. Klasyfikacja lasów pod względem zagrożenia pożarowego     

 Klasyfikacji obszarów leśnych pod względem zagrożenia pożarowego dokonuje się 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r., zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów 

(Dz. U. Nr 137, poz. 923). Opracowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa [Szczygieł R. 

i in. 2008] nowa metoda zaliczania lasów do kategorii zagrożenia pożarowego umożliwia 

klasyfikację nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, parków narodowych, 

gmin, powiatów, podregionów (grupa powiatów) i województw. Zaliczenia do kategorii 

zagrożenia pożarowego lasu dokonuje się na podstawie następujących kryteriów: 

• średniej rocznej liczby pożarów lasu w okresie ostatnich 10 lat przypadających na 

10 km2 powierzchni leśnej; 

• udziału procentowego powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach boru 

suchego, boru świeżego, boru mieszanego świeżego, boru wilgotnego, boru 

mieszanego wilgotnego i lasu łęgowego; 

• średniej wilgotności względnej powietrza i procentowego udziału dni 

z wilgotnością ściółki mniejszej niż 15%  mierzonej o godz. 900 w punktach 

prognostycznych; 

• średniej liczby mieszkańców przypadających na 0,01 km2 powierzchni leśnej. 

 

Na rycinie 2 przedstawiono wyniki klasyfikacji zagrożenia pożarowego nadleśnictw, a na 

rycinie 3 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. 
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Ryc. 2. Klasyfikacja zagrożenia pożarowego lasu według nadleśnictw. [Szczygieł R., Ubysz 

B., Kwiatkowski M., Piwnicki J. 2008. Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasów Polski. 

Raport IBL (III etap), Sękocin Stary] 

Fig. 2. Classification of forest fire risk (Forest District level) [Szczygieł R., Ubysz B., 

Kwiatkowski M., Piwnicki J. 2008. Classification of forest area in Poland according to the 

fire risk of forest fires. FRI Report (III stage), Sękocin Stary] 
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Ryc. 3. Klasyfikacja zagrożenia pożarowego lasu według regionalnych dyrekcji Lasów 

Państwowych [Szczygieł R., Ubysz B., Kwiatkowski M., Piwnicki J. 2008. Kategoryzacja 

zagrożenia pożarowego lasów Polski. Raport IBL (III etap), Sękocin Stary] 

Fig. 3. Classification of forest fire risk (Regional Directorate level) [Szczygieł R., Ubysz B., 

Kwiatkowski M., Piwnicki J. 2008. Classification of forest area in Poland according to the 

fire risk of forest fires. FRI Report (III stage), Sękocin Stary] 

 

Pierwszej klasyfikacji lasów Polski pod względem zagrożenia pożarowego dokonano w 1975 

roku [Karlikowski T., Łonkiewicz B. 1975], uwzględniając tylko nadleśnictwa. W ciągu 

ponad 30 lat, procent nadleśnictw zaliczonych do I (najwyższej) kategorii zagrożenia 

pożarowego wzrósł z 21 do 40. Biorąc pod uwagę klasyfikację regionalnych dyrekcji LP 

można zaobserwować, że są one tylko w I i II kategorii zagrożenia pożarowego lasu, 
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a zniknęła III kategoria, do której (według wcześniejszej metody) zaliczone były jeszcze kilka 

lat temu dwie regionalne dyrekcje. Te dwa fakty potwierdzają rosnącą tendencję 

potencjalnego zagrożenia pożarowego lasów Polski. 

 

1.3. Występowanie pożarów lasu w latach 1990-2009 

 W ostatnim dwudziestoleciu w polskich lasach powstało 178634 pożary na 

powierzchni 172194 ha. W lasach będących pod zarządem Lasów Państwowych odnotowano 

87565 pożarów, w wyniku których spaleniu uległo 72572 ha. Pożary te stanowiły 49% 

wszystkich powstałych w tym czasie w kraju i objęły 42% łącznej powierzchni spalonej. 

Na rycinie 4 przedstawiono liczbę pożarów lasu i powierzchnię spaloną w Polsce 

w analizowanym okresie, a na rycinie 5 średnią powierzchnię pojedynczego pożaru.  
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Ryc. 4. Występowanie pożarów lasów w Polsce w latach 1990-2009 [wg danych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych] 

Fig. 4. Total number of fires on high forest and area burned in Poland in the period 1990-2009[Source: General Directorate of State Forest National 

 Forest  Holding] 
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Ryc. 5. Średnia powierzchnia pożaru lasów w Polsce w latach 1990-2009 

Fig. 5. Average area of forest fire in Poland in the period 1990-2009 
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Najwięcej pożarów lasów odnotowano w 2003 roku, kiedy wybuchło 17088 pożarów, 

a następnie: w 2000 (12428), 2005 (12169), 1992 (11858) i 2006 (11828). Średnio rocznie 

powstawały 8932 pożary. Średnia ta była przekroczona dziesięciokrotnie w latach 1990-2009. 

Pod względem wielkości powierzchni objętej ogniem dominował rok 1992, kiedy spaleniu 

uległo 43755 ha lasu. Ponad połowę mniej lasów żywioł objął w 2003 roku (21500 ha). 

Średnio rocznie pożary trawiły powierzchnię 8610 ha i była ona przekroczona czterokrotnie 

(lata: 1992, 1994, 1996 i 2003). Średnia powierzchnia przypadająca na jeden pożar wynosiła 

0,96 ha i była ona wyższa w latach: 1990, 1992, 1996, 1997 i 2003. Najwyższą (3,69 ha) 

odnotowano w 1992 roku, a najniższą (0,33 ha) w roku 2008. Biorąc pod uwagę formę 

własności lasu, średnia pojedynczego pożaru w lasach Państwowych była około dwukrotnie 

mniejsza niż w lasach innych właścicieli. Na rycinie 6 przedstawiono procentowy rozkład 

występowania pożarów według ich wielkości. Z ryciny wynika, że przeważają pożary 

zarodkowe (do 0,05 ha) i małe (do 1 ha), które stanowią aż 93% wszystkich. Pożary średnie 

(do 10 ha) stanowią nieco ponad 6%, a pożary katastrofalne to tylko około 0,01 % ogółu.  
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Ryc. 6. Występowanie pożarów lasów w Polsce w latach 1990-2009 według wielkości 

[wg danych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych] 
Fig. 6 Occurrence of forest fires in Poland in the period 1990-2009 in terms of burned area 

(source: General Directorate of State Forest National Forest Holding) 
 

 Zdecydowana większość pożarów lasu w Polsce powstaje od marca do września. 

W zależności od warunków meteorologicznych w danym roku nasilenie występowania 
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pożarów przypada na miesiące wczesnowiosenne (kwiecień-maj) oraz w okresach suszy 

letniej (lipiec – sierpień). Na przykład w 2000 roku pożary wiosenne stanowiły aż 70% ogółu. 

W maju tego roku miesięczna liczba pożarów osiągnęła rekordowa wartość (5296). 

W miesiącach letnich liczba ta osiągała zbliżone wartości w roku 1994 i 2006 (około 5000). 

Ogólne ocieplenie klimatu i związane z tym występowanie ciepłych oraz coraz częściej 

bezśnieżnych zim powoduje wydłużanie się okresu występowania pożarów w czasie dawniej 

uważanym za niepalny, tj miesiące jesienne i zimowe. Przykładem może być sytuacja z roku 

1999, w którym maksimum występowania pożarów przypadło na wrzesień (2106). 

W porównaniu do lat 1990 – 2009 był to ponad dziesięciokrotny wzrost liczby pożarów 

powstających w tym miesiącu. W ostatnim dziesięcioleciu pożary powstają praktycznie przez 

cały rok, a pożary zimą stanowią około 7% ogółu. 

 

2. Opis przykładowych wielkoobszarowych pożarów lasów  
 Pożary wielkoobszarowe obejmujące powierzchnią ponad 500 ha lasu były notowane 

po zakończeniu działań wojennych w latach 1946-48. Brak jest jednak dokładnych danych 

o ich rozmiarach i miejscach powstania. Pierwszy pożar klęskowy, o którym istnieją dokładne 

dane, wybuchł na powierzchni 1162 ha w Nadleśnictwie Lubsko 3 sierpnia 1982 roku. 

Dziesięć lat później zdarzyły się w Polsce najbardziej tragiczne, jak do tej pory, pożary 

katastrofalne. Długotrwała susza panująca w 1992 roku objęła swoim zasięgiem 80% 

powierzchni kraju i spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych, co wpłynęło 

negatywnie na kondycję lasów i wysuszenie roślinności. Ten fakt, oraz ekstremalne warunki 

meteorologiczne (wysokie temperatury i niskie wilgotności względne powietrza, silne wiatry 

o zmiennych kierunkach) wyjątkowo sprzyjały rozprzestrzenianiu się pożarów z niespotykaną 

dotąd w warunkach polskich intensywnością. Sygnałem nadchodzącej czarnej serii pożarów 

był pożar 2 czerwca w Nadleśnictwach Wronki i Potrzebowice, który objął powierzchnię 

573 ha. W dniach 9 i 10 sierpnia powstały pożary: w Nadleśnictwie Szprotawa(2260 ha), 

w Nadleśnictwie Potrzebowice (5130 ha) i nadleśnictwach: Gniewkowo, Cierpiszewo i Solec 

Kujawski (3000 ha). 26 sierpnia doszło do największego pożaru lasu w powojennej historii 

Polski w nadleśnictwach: Rudy Raciborskie, Kędzierzyn i Rudziniec trwającego 18 dni, który 

objął swoim zasięgiem 9060 ha. Ze względu na warunki powstania tego pożaru, 

charakterystykę jego rozprzestrzeniania się, czas trwania, złożoność działań ratowniczo-

gaśniczych, a nade wszystko na wielkość jego powierzchni omówiono go szczegółowo 

w odrębnym rozdziale. Pożar ten należy uznać także za reprezentatywny w większości jego 
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faz przebiegu, dla pozostałych pożarów wielkoobszarowych, jak i ze względu na warunki 

pogodowe, które panowały w tym czasie na terenie kraju. 
Oprócz tych największych pożarów powstały jeszcze pożary klęskowe w nadleśnictwach: 

Lubsko (565 ha), Herby (443 ha), Olkusz (822 ha) i na terenie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego (około 1000 ha), gdzie pożar strawił oprócz powierzchni leśnej, setki hektarów 

łąk i torfowisk.  

 W sierpniu 1992 roku powstało łącznie 1744 pożary na powierzchni 29460 ha. Tylko 

cztery z nich objęły powierzchnię 19450 ha. Odnotowano także 75 pożarów średniej 

wielkości (powyżej 10 ha) na łącznej powierzchni 2732 ha. Rok 1992 nie powtórzył się jak do 

tej pory. W zasadzie nie wystąpiły do 2010 roku pożary klęskowe, z wyjątkiem jednego 

w Nadleśnictwie Chrzanów (rok 1996), który objął powierzchnię około 540 ha, w tym około 

350 ha lasów państwowych. 

 
2.1. Analiza  rozprzestrzeniania się pożaru w Rudach Raciborskich 

 W dniu powstania pożaru (26 sierpnia 1992 r.) do chwili zatrzymania pożaru 

(30 sierpnia) temperatura powietrza wahała się od 31,3 do 38°C w ciągu dnia. Wilgotność 

względna powietrza dochodziła do poziomu dwudziestukilku procent. Zachmurzenie było 

małe (do trzech w dziesięciostopniowej skali) i wiał wiatr południowo-zachodni, skręcający 

na południowy i południowo-wschodni z prędkością od 6m/s do 18m/s. Były to warunki 

ekstremalnie sprzyjające powstaniu pożaru i jego rozprzestrzenianiu.  

 Drzewostany, w których powstał pożar i się rozprzestrzeniał, stanowiły zdegradowane 

wskutek szkód przemysłowych bory, charakteryzujące się dużą ilością posuszu i zdziczałą 

pokrywą dna lasu (trawy), występującą aż na 92% całej powierzchni. Warstwa murszowa 

dochodziła miejscami nawet do ok. 20 cm i w dużej mierze decydowała o całkowitym 

obciążeniu ogniowym (ilości palnej biomasy), które według szacunków (zależnie od klasy 

wieku i typu siedliskowego) wahało się od 52 do 85 ton masy ulegającej spaleniu 

w przeliczeniu na 1 hektar. Obciążenie to decydowało o bilansie energetycznym pożaru, 

zadymieniu, wartości temperatur spalania płomieniowego i bezpłomieniowego, czasie trwania 

tych temperatur, jak również o ilości środków gaśniczych potrzebnych do ugaszenia ognia. 

Obciążenia te były zdecydowanie wyższe od występujących w podobnych warunkach 

w innych rejonach Polski i skrajnie mogły je przewyższać nawet 2-3 krotnie. 

 Pożar, będący przedmiotem analizy był bardzo rzadkim z rodzajów leśnych pożarów 

całkowitych, określanym w literaturze jako pożar „plamisty” lub „cętkowy”. Pożary takie 
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występują w okresie długotrwałych susz i w skrajnie ekstremalnych warunkach 

meteorologicznych. Są one intensyfikowane przez silne podmuchy powietrza (wiatry lub 

powstające prądy konwekcyjne), które powodują duże ilości przerzutów ognia z pierwotnego 

ogniska pożaru, tworząc tym samym nowe punkty zapaleń na obszarze leśnym. W tabeli 1. 

przedstawiono analizę rozprzestrzeniania się pożaru, w której wykorzystano model 

matematyczny pożaru lasu [Szczygieł R. 1991].  
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Tabela 1.  
Analiza rozprzestrzeniania się pożaru w Kuźni Raciborskiej (powstanie pożaru 26.08.1992 r. – godz. 1345) 

Table 1.  
Analysis of fire spreading in Kuźnia Raciborska ( fire broke at 1345, 26th of August 1992) 

 
Czas trwania Obwód pożaru  

Data 
 

Godz. 

pożaru fazy 

Powierzchnia 
całkowita 

pożaru 

Powierzchnia 
pożaru 

w fazach 

w fazach całkowity 

Średnia 
prędkość 

frontu pożaru 
w fazach 

Przyrost 
powierz-

chni 
pożaru 

Przyrost 
obwodu 
pożaru 

  min min ha ha m m m/min km/h ha/min m/min 
 

26.08 1450 65 65 40 40 2331 2331 14.7 0.882 0.615 35.881 
26.08 1545 120 55 80 40 2415 4746 18.0 1.080 0.727 43.909 
26.08 1608 143 23 180 100 3647 8393 65.0 3.9 4.347 158.565 
26.08 1758 253 110 600 420 7685 16078 31.5 1.89 3.818 69.863 
26.08 2200 495 242 2200 1600 14937 31015 25.3 1.518 6.611 61.723 
27.08 100 675 180 3500 1900 16379 47394 37.3 2.238 10.555 90.994 
27.08 900 1155 480 5500 2000 16745 64139 14.3 0.858 4.166 34.885 
27.08 1900 1755 600 5700 200 5269 69408 3.6 0.216 0.333 8.782 
28.08 800 2535 780 6000 300 6470 75978 3.4 0.204 0.385 8.295 
28.08 1500 2955 420 6100 100 3586 79464 3.5 0.210 0.238 8.538 
28.08 2350 3485 530 7100 1000 11895 91359 9.2 0.552 1.886 22.443 
29.08 800 3975 490 74 300 6504 97863 6.2 0.372 0.612 13.273 
30.08 1000 5535 1560 8978 1578 14842 112705 3.9 0.234 1.011 9.514 
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 Pożar w Kuźni Raciborskiej, wchodząc do lasu od strony torów kolejowych frontem 

kilkuset metrów objął powierzchnię około 180 ha (po 143 minutach od powstania) i był 

pożarem już rozbudowanym, mogącym samoistnie kształtować warunki swojego 

rozprzestrzeniania ( np. wzrost prędkości i zmiany kierunku wiatru w środowisku pożaru, 

wzrost temperatury powietrza, spadek jego wilgotności itp.). Sprzyjały temu warunki 

drzewostanowe: duży udział (33%) drzewostanów w wieku do 40 lat, piętro podrostów 

i podszytów oraz łany wysokich traw. Czynniki te decydowały o dynamice pożaru 

i pionowym zasięgu płomieniowej strefy spalania. Dużą rolę w rozprzestrzenianiu się ognia 

odegrał udział sosny, której igliwie zawiera olejki eteryczne odznaczające się temperaturą  

zapalenia około 50°C, gdy pozostałe materiały leśne mają temperaturę zapalenia 260-300°C. 

Wydzielające się olejki tworzyły swego  rodzaju „mieszaniny wybuchowe” i powodowały tak 

zwane „fuknięcia”, mogące pulsacyjnie i raptownie przyspieszać prędkość frontu pożaru, 

a towarzyszące im wstępujące prądy konwekcyjne (ich szybkość przewyższała prędkość 

panującego wiatru i mogła dochodzić do 30-40m/s) zdolne były przerzucać palące się 

materiały na odległość 600-800 metrów. W skrajnych sytuacjach odległość ta mogła 

dochodzić nawet do 1 kilometra. W takich przypadkach prędkość frontu pożaru, jak wykazały 

analizy modelowe, sięgała maksymalnie do 3,9 km/h, co miało miejsce około godziny 1608 

w dniu 26 sierpnia. Wtedy ogień zaskoczył interweniujące jednostki gaśnicze i zginęli ludzie. 

Takich prędkości później nie notowano i wahały się one maksymalnie od 0,858 do 2,238 

km/h. Najbardziej intensywne rozprzestrzenianie się pożaru miało miejsce od godziny 1600 

(26 sierpnia) do godziny 100 (27 sierpnia), kiedy prędkości frontu, przyrosty powierzchni 

i obwodu pożaru były największe. Następny wzrost, lecz o zdecydowanie mniejszej 

intensywności, zanotowano w momencie zmiany kierunku wiatru na południowy, kiedy 

nastąpiło przejście pożaru na kompleksy Nadleśnictwa Rudziniec, obręb Rachowice. 

Prędkość frontu wynosiła wtedy około 0,372 -0,552 km/h. Temperatura pożaru w strefie 

płomieni dochodziła do 900-1000°C, a przy spalaniu bezpłomieniowym maksymalnie 

wynosiła około 400°C. Średni czas oddziaływania temperatur na glebę wynosił od kilku 

godzin (przy działaniu środków gaśniczych) do kilkunastu dni w przypadku spalania 

pokładów torfu. Gruba warstwa murszu wpływała na „uporczywość” pożaru i powstawanie 

ponownych zarzewi ognia na obszarach gdzie wydawało się, że ogień został zlokalizowany 

i ugaszony. Biorąc pod uwagę obciążenie pokrywy dna lasu, wartość opałową materiałów 

leśnych oraz ciepło parowania wody, w skrajnych warunkach do całkowitego przerwania 

procesu spalania należałoby podać około 30 litrów wody na 1m2, co przekraczało możliwości 

organizacyjno-operacyjne, takiego podawania środków gaśniczych. Akcja dogaszenia 
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i zabezpieczenia pożarzyska przed wtórnymi rozgorzeniami trwała do 12 września. W akcji 

ratowniczej uczestniczyło 567 pojazdów straży pożarnej, 30 samolotów i śmigłowców, 

25 czołgów i spychaczy. Łącznie uczestniczyło w niej około 11 tysięcy osób, rannych zostało 

159, a lżejszych obrażeń doznało 1858 osób. 

 Z analiz przeprowadzonych przez Fraszewskiego [Fraszewski D. 1994] wynika, że 

cztery wymienione pożary wielkoobszarowe objęły drzewostany przede wszystkim na 

najbardziej podatnych na pożary siedliskach borowych, w tym boru świeżego (od 64% 

udziału w spalonej powierzchni w Szprotawie do 99% w lasach soleckich). Natomiast 

w Rudach Raciborskich był to bór mieszany wilgotny – 51% i bór mieszany świeży – 25%. 

Ogień zniszczył głównie drzewostany sosnowe, w których gatunek ten stanowił od 90% 

udziału do 100% (lasy soleckie). Uwzględniając wiek lasu, płonęły w zdecydowanej 

większości drzewostany I-II klasy. 

  

3. Przyczyny pożarów lasu 
Przyczyną zdecydowanej większości pożarów leśnych jest bezpośrednia działalność 

człowieka. Wśród przyczyn dominują podpalenia (43%), których udział wśród ogółu 

przyczyn w ostatniej dekadzie lat ma wyraźną tendencję wzrostową. Nieostrożność osób 

dorosłych i pożary, których przyczyn nie ustalono stanowią po około dwudziestukilku 

procent. Następne w kolejności przerzuty z gruntów nieleśnych stanowią około 8% przyczyn 

z tym, że  wskutek nich w latach 2000-2009 wzrosła blisko dwukrotnie powierzchnia spalona. 

 
3.1. Przyczyny powstawania katastrofalnych pożarów lasu 

 Pożarem katastrofalnym może stać się każdy pożar lasu z winy człowieka oraz 

sprzyjających warunków pogodowych i terenowych. Analizując okoliczności powstania 

pożarów wielkoobszarowych możemy wyodrębnić różne rodzaje przyczyn, które tworzą 

związek przyczynowo-skutkowy, których następstwem jest katastrofalny pożar lasu. Z reguły 

jest też tak, że o tym, jakie rozmiary przybierze pożar nie decyduje tylko jedna przyczyna, ale 

wiele różnych okoliczności ze sobą powiązanych, często określanych jako splot zdarzeń. 

Do najistotniejszych przyczyn wpływających na powstanie pożaru wielkoobszarowego lasu 

należą: 
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3.1.1. Warunki meteorologiczne  

 Występowanie pożarów lasu jest ściśle związane z warunkami pogodowymi, które 

wpływają na stan wilgotności leśnych materiałów palnych, szczególnie jej martwych 

składników (pokrywa ściółkowa i trawiasta). Stan tzw. pogody pożarowej, kiedy powstaje 

około 60% pożarów lasu, charakteryzują: wilgotność ściółki wynosząca ≤ 12% , temperatura 

powietrza ≥ 24°C, wilgotność względna powietrza ≤ 40%, małe zachmurzenie i brak opadu 

atmosferycznego. Im bardziej przekroczone są te wartości i im dłuższy jest okres bez opadu 

tym rośnie prawdopodobieństwo powstania pożarów wielkoobszarowych. Wszystkie pożary 

katastrofalne, które odnotowano w ostatnim dwudziestoleciu powstały, kiedy temperatura 

powietrza przekraczała 30°C (osiągała maksymalne wartości 37-38°C), wilgotność 

względna powietrza spadała do poziomu 25-30%, utrzymywana się długotrwała susza, 

zachmurzenie było małe, a wilgotność ściółki była mniejsza niż 10%, osiągając w niektórych 

przypadkach wartości minimalne rzędu 6-8%.    

 Czynnikiem, który ma zasadniczy wpływ na rozprzestrzenianie się pożaru lasu jest 

prędkość wiatru i jego kierunek. Pożary katastrofalne występują przy silnych, porywistych 

wiatrach o prędkościach często przekraczających 10 m/s i wiejących ze zmiennych 

kierunków. Wpływa to na częste zmiany kierunków rozprzestrzeniania się ognia i powoduje 

tworzenie się prądów konwekcyjnych rozgrzanego powietrza, co sprzyja powstawaniu tzw. 

burz ogniowych i przerzutom zarzewi ognia na znaczne odległości. Jest to charakterystyczne 

do zmian frontów atmosferycznych, kiedy okres upalnej pogody dobiega końca i nadchodzi 

front burzowy. W wielu przypadkach pożarów wielkoobszarowych ta zmiana pogody 

przyczynia się w jakimś stopniu do wystąpienia pożaru i później przy wystąpieniu opadu do 

jego opanowania (np. pożary w Potrzebowicach i Rudach Raciborskich). Oczywiście czas 

tych zmian frontalnych może być różny. 

 
3.1.2. Warunki siedliskowo – drzewostanowe 

 Warunki siedliskowo – drzewostanowe w miejscu powstania pożaru wpływają istotnie 

na rodzaj pożaru lasu i decydują czy z w miarę „bezpiecznego pożaru pokrywy gleby” 

(wszystkie pożary leśne w swoim początkowym stadium są takim rodzajem pożaru) może 

dojść do przekształcenia w pożar całkowity drzewostanu. Pożary wielkoobszarowe są właśnie 

takim rodzajem, a o tym decyduje przede wszystkim siedliskowy typ lasu, skład gatunkowy 

i wiek drzewostanu. 
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 Drzewostany rosnące na siedliskach boru suchego, boru świeżego, boru mieszanego 

świeżego, boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego są najczęściej nawiedzane przez 

pożary (78% pożarów) i te siedliska palą się przede  wszystkim  wskutek  pożarów 

wielkoobszarowych. Analizy podatności siedliskowych typów lasu na występowanie pożarów 

[Szczygieł R. i in. 2007], których miernikiem był wyliczany wskaźnik palności, będący 

ilorazem procentowej liczby pożarów na danym siedlisku do powierzchni drzewostanów 

rosnących na nim. Dla ogólnej liczby pożarów i siedlisk wartość tego wskaźnika wynosi 1. 

Zatem odchylenie od tej wartości w górę lub w dół świadczy o większej lub mniejszej 

przeciętnej palności danego siedliska. Wskaźnik palności był największy dla boru suchego - 

4,39; następnie dla boru wilgotnego - 1,81; boru świeżego - 1,66; boru mieszanego świeżego - 

1,30 i boru mieszanego wilgotnego - 1,18. Wartość powyżej jedności osiągnął on też dla lasu 

łęgowego - 1,03. 

 Z racji składu gatunkowego polskich lasów oczywiście drzewostany sosnowe palą się 

najczęściej (86% pożarów). Wskaźnik palności dla tych drzewostanów, w których sosna jest 

gatunkiem panującym wynosił 1,24, gdy np. dla dębu, klonu i wiązu wynosił 0,77, a dla 

brzozy 0,61. Szczególna podatność sosny wynika z dużej zawartości żywicy w drewnie, 

olejków eterycznych w igliwiu oraz szybkiego zamierania dolnych partii gałęzi.  

Wskutek naturalnego oczyszczania się sosny następuje duże nagromadzenie się łatwopalnej 

biomasy na pokrywie gleby. Istotny jest także w propagacji ognia udział innych gatunków 

szczególnie w warstwie podrostu i podszytu. Szczególną rolę odgrywa w niej świerk 

i jałowiec, ułatwiając przejście pożaru z dna lasu w korony drzewostanu i przeistoczenie się 

w pożar całkowity.  

 Ze względu na wiek drzewostanu większym zagrożeniem pożarowym odznaczają się 

drzewostany młodszych klas wieku, szczególnie I i II kw. Wskaźnik palności dla tych klas 

wynosi odpowiednio 2,30 i 1,13. Około 68% pożarów powstaje w drzewostanach w wieku do 

60 lat. W młodych drzewostanach o pełnym zwarciu koron i niskiej odległości gałęzi od 

podłoża, zdecydowanie łatwiej dochodzi do pożarów całkowitych, które ze względu na dużą 

ilość biomasy o korzystnej pod względem spalania strukturze przestrzennej rozprzestrzeniają 

się z bardzo dużymi prędkościami i są trudne do zatrzymania. W konsekwencji ogień jest 

w stanie objąć duże masywy lasu i doprowadzić do pożaru całkowitego drzewostanów 

starszych. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku czterech katastrofalnych pożarach 

w 1992 roku, w trakcie których spaleniu uległo 61% drzewostanów I i II klasy wieku. 

Drzewostany III klasy i starsze stanowiły 28%, a pozostałe powierzchnie tylko 11%.  
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3.1.3 Czynniki wynikające z niedoskonałości funkcjonowania systemu ochrony 

przeciwpożarowej 

 Czynniki te w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na najistotniejszy parametr, 

rzutujący zarówno na rozwój sytuacji pożarowej i skuteczność akcji ratowniczej, jakim jest 

czas. Do grupy tych czynników, które wywierają wpływ na rozmiar pożaru, a w skrajnych 

warunkach mogą przyczynić się do powstania pożaru wielkoobszarowego, można zaliczyć 

przede wszystkim:  

 późne wykrycie pożaru i zaalarmowanie sił ratowniczych; 

 szybkie wykrycie pożaru i powiadomienie jednostek ratowniczych stwarza duże 

szanse podjęcia efektywnych działań gaśniczych, kiedy pożar jest w zarodku. 

Każde opóźnienie na tym etapie organizowania akcji ratowniczej wpływa na 

rozmiar pożaru i straty. Przy szczególnie korzystnych warunkach do 

rozprzestrzeniania się ognia, czas swobodnego rozwoju pożaru wynoszący 30-45 

minut może spowodować przyrost powierzchni objętej spaleniem nawet do 

kilkunastu ha. Kolejna zwłoka powoduje już zwielokrotnienie tego przyrostu, gdyż 

wpływ czasu trwania pożaru na powierzchnię pożaru ma charakter wykładniczy 

wyrażony druga potęgą; 

 dostępność terenu, wynikająca zarówno z charakteru obszaru leśnego (np. tereny 

poligonowe, tereny z niewybuchami, zapadliska np. w przypadku pożaru w 

Nadleśnictwie Olkusz), złego stanu dojazdów pożarowych lub niedostatecznie 

zorganizowanej sieci komunikacyjnej w lesie, ale także trudności w dostępności ze 

względu na rodzaj sprzętu pożarniczego. Bywa często, że do gaszenia pożarów 

lasu dysponowane są samochody gaśnicze nie przydatne w trudnych warunkach 

terenowych. Problemem jest to, że jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego nie dysponują odpowiednia liczbą takich pojazdów; 

 kłopoty związane ze znalezieniem pożaru przez interweniujące jednostki 

ratownicze w trudnych warunkach jakie stwarza las szczególnie w obcym terenie. 

Rozwiązaniem jest wtedy doprowadzenie jednostek przez służbę leśną; 

 niewystarczającą ilość sił i środków dysponowanych do pożaru. Przy 

sprzyjających warunkach pogodowych, utrzymującego się od dłuższego czasu 

dużego zagrożenia pożarowego i w przypadku powstania pożaru w lesie 

zaliczonym do I kategorii zagrożenia pożarowego bezwzględną zasadą powinno 
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być wysłanie w I rzucie do zgłoszonego pożaru kilku jednostek, by ich działania 

przyniosły oczekiwany skutek;    

 brak rozpoznania sytuacji na miejscu pożaru i błędy taktyczne prowadzenia akcji 

ratowniczo-gaśniczej. Właściwy wybór taktyki gaszenia i dostosowania do niej 

metod gaśniczych daje rozpoznanie sytuacji pożarowej, które jest podstawowym 

obowiązkiem kierującego akcją; 

 braki w zaopatrzeniu w wodę dla celów gaśniczych; 

 dużą liczbę pożarów w tym samym czasie. W takiej sytuacji przy 

niewystarczającej ilości sił własnych konieczne jest dysponowanie jednostek z 

innych rejonów, co wydłuża czas podjęcia działań gaśniczych lub podejmowanie 

decyzji o ich kolejności, uwzględniając istniejące zagrożenia poszczególnych 

zdarzeń. 

 

4. Przeciwdziałanie powstawaniu wielkoobszarowych pożarów lasu    
 W gospodarce leśnej należy dążyć do minimalizacji potencjalnego zagrożenia 

pożarowego, poprzez wyhodowanie  takich drzewostanów, które byłyby możliwie w jak 

największym stopniu uodpornione naturalnie  na powstawanie i rozprzestrzenianie się 

pożarów. Jeśli pozwalają na to warunki przyrodniczo-leśne powinno dążyć się do stopniowej 

przebudowy drzewostanów iglastych na bardziej odporne drzewostany liściaste, 

wykorzystując możliwości produkcyjne istniejących siedlisk. Ważnym elementem, który 

powinien być wykorzystany w tych działaniach, jest ochrona bioróżnorodności i zwiększanie 

retencyjności obszarów leśnych. Jedną z zalecanych form działań hodowlanych jest 

wykonywanie pasów biologicznych, szczególnie w podatnych na pożary wielkoobszarowe 

jednowiekowych monokulturach sosnowych. Pasy te nie tylko pełnią rolę zapór 

ograniczających rozprzestrzenianie się ognia, ale stanowią też domieszkę uodparniającą 

drzewostan. Gatunki liściaste i krzewy powinny być dobierane pod katem dostosowania ich 

do żyzności siedliska, zapobieżenia rozwojowi wrzosów i traw lub tworzenia się martwej 

pokrywy ściółkowej, jako szczególnie podatnych na pożary. Zabiegi takie są dość kosztowne 

i powinny mieć charakter długoplanowych działań. Przy odnawianiu lasu zalecane jest 

wprowadzanie maksymalnej liczby gatunków domieszkowych i pomocniczych, a na 

wielkoobszarowych pożarzyskach stosowanie podziału powierzchni na mniejsze części 

pasami wielu rzędów gatunków liściastych. Opracowywane plany urządzania lasu powinny 

w możliwie maksymalnym stopniu uwzględniać aspekt ochrony przeciwpożarowej.  
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 Bardzo ważnym w działalności profilaktycznej jest prowadzenie działalności 

informacyjnej i edukacji społecznej mającej na celu ograniczenie liczby pożarów. Niestety, ta 

forma prewencji ze względu na jej ograniczony jak dotąd zakres nie przynosi spodziewanych 

rezultatów. Większy nacisk kładzie się na działania związane z organizacją gaszenia pożarów 

niż z zapobieganiem im. Dotyczy to nie tylko naszego kraju. Działania informacyjno-

edukacyjne wymagają profesjonalnego przygotowania i znacznych nakładów finansowych, 

by osiągnęły zakładany skutek. Służby ratownicze do podnoszenia umiejętności powinny 

wykorzystywać ćwiczenia prowadzone podczas symulowanych pożarów leśnych, które 

pozwalają nie tylko zapoznać się z terenem, ale doskonalić współpracę i koordynację 

wspólnych działań, co jest niezwykle istotne podczas gaszenia rzeczywistych pożarów 

wielkoobszarowych. Ćwiczenia takie są w stanie w pewnym stopniu wypełnić lukę 

w niedostatecznym szkoleniu strażaków w zakresie gaszenia pożarów lasu. 

 W sytuacji, gdy jednak dojdzie do powstania pożaru, kluczowym dla organizowania 

działań ratowniczo-gaśniczych jest odpowiednie przygotowanie terenów leśnych na taki 

wypadek. Przygotowanie to polegające na stworzeniu, odpowiedniej do skali zagrożenia 

pożarowego, infrastruktury umożliwiającej bezzwłoczną lokalizację pożaru, zaalarmowanie 

sił, szybkie podjęcie działań i skuteczne ich przeprowadzenie. Zasady organizacyjno-

technicznego przygotowania obszarów leśnych określają rozporządzenia: 

• Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

 • Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie  szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405). 

 

Natomiast szczegółowe zasady przygotowania jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych ustala instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych, która obecnie 

podlega nowelizacji.  

  
Obserwacja obszarów leśnych 

 Drzewostany zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego powinny być 

obserwowane przynajmniej z dwóch punktów, a II kategorii przynajmniej z jednego. 

Podstawę systemu obserwacji tworzą dostrzegalnie pożarowe (tradycyjne i telewizyjne), 

uzupełnianego przez patrolowanie lotnicze i w miarę potrzeb patrole przeciwpożarowe 
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naziemne. System powinien pokrywać swoim zasięgiem cały obszar leśny, aby nie było tzw. 

martwych pól obserwacji. Projektuje się go dla terenu regionalnej dyrekcji LP, w uzgodnieniu 

z sąsiednimi dyrekcjami, uwzględniając granice kompleksów leśnych, a nie granice 

administracyjne nadleśnictw. 

Alarmowanie 

 W celu niezwłocznego zaalarmowania jednostek ratowniczych musi być 

zorganizowana sieć alarmowa, którą w Lasach Państwowych tworzą punkty alarmowo-

dyspozycyjne nadleśnictw i rdLP. Punkty te powinny być utworzone w nadleśnictwach I i II 

kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Podstawowym zadaniem punktu alarmowo-

dyspozycyjnego jest nadzór nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjnego, ustalanie miejsc 

zauważonych pożarów, powiadomienie o pożarze sił ratowniczych własnych i Państwowej 

Straży Pożarnej oraz w okresach dużego zagrożenia pożarowego sporządzanie prognozy 

rozprzestrzeniania się pożaru. 

Dojazdy pożarowe 

 Aby jednostki ratownicze mogły dotrzeć do pożaru na obszarze leśnym powinna być 

utworzona sieć komunikacyjna tzw. dojazdów pożarowych, która umożliwi sprawne 

planowanie i organizowanie akcji gaśniczej. Założeniem do budowy tej sieci powinna być 

istniejąca sieć dróg publicznych przebiegających w lesie, rozmieszczenie biologicznych 

pasów przeciwpożarowych, punktów czerpania wody oraz naturalnych i sztucznych przerw 

w drzewostanach.  

 Pas drogowy dojazdu pożarowego powinien mieć szerokość 10 m, aby zapewnić 

możliwość mijania się pojazdów oraz wietrzenie i odwodnienie drogi. Drogi dojazdowe 

powinny być oznakowane. Ich stan powinien być sprawdzany minimum przed sezonem 

pożarowym, po zakończeniu wywózki drewna, po przejściu huraganu i po zakończeniu akcji 

ratowniczo-gaśniczych. Dojazdy pożarowe muszą zapewnić przejezdność i dlatego 

zabronione jest na nich składowanie drewna lub innych materiałów.  

Wyposażenie sprzętowe 

 Mimo, że ustawowy obowiązek gaszenia pożarów lasu spoczywa na Państwowej 

Straży Pożarnej, nadleśnictwa muszą być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy przydatny 

w ograniczaniu rozprzestrzeniania się ognia, gaszeniu i dogaszaniu pożarzysk. Ilość i rodzaj 

sprzętu przeciwpożarowego zależy od kategorii zagrożenia pożarowego lasu i wynika 

również ze sporządzanych przez nadleśnictwo sposobów postępowania na wypadek pożaru.  

Sprzęt może być rozmieszczony w więcej niż jednym miejscu na terenie nadleśnictwa, co 

musi być uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. 
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Ponadto dyrektor regionalnej dyrekcji LP, w zależności od zagrożenia pożarowego i innych 

czynników mających wpływ na szczególne niebezpieczeństwo pod względem pożarowym 

dużych kompleksów leśnych, powinien ustalić dodatkowe wyposażenie  w inny sprzęt 

przydatny do gaszenia pożarów lasu (np. spychacze, cysterny na wodę itp.). W porozumieniu 

z dyrektorami regionalnymi Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podejmuje decyzję 

o czarterze statków powietrznych do gaszenia pożarów lasu.  

Zaopatrzenie wodne 

 Lasy Państwowe są zobowiązane zapewnić wymagane przepisami ujęcia wody do 

celów gaśniczych, przystosowanych do jej poboru sprzętem pożarniczym. Minimalna ilość 

wody ze zbiornika naturalnego lub sztucznego powinna wynosić nie mniej niż 50m3, 

a z hydrantu lub studni głębinowej 600l/min. Zapas ten powinien być zapewniony przez cały 

rok. Przy projektowaniu nowych lub renowacji istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych 

i rozbudowie małej retencji na obszarach leśnych należy uwzględniać także potrzeby ochrony 

przeciwpożarowej poprzez budowę ujęć wody.  

Pasy przeciwpożarowe 

 Obszary leśne położone w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych, obiektów lub 

terenów stwarzających zagrożenie pożarowe powinny być oddzielone pasami 

przeciwpożarowymi, których sposób urządzenia zależy od rodzaju  istniejącego 

niebezpieczeństwa. Pasy przeciwpożarowe wykonuje się także w celu podziału dużych 

zwartych kompleksów leśnych na mniejsze części. Pasy przeciwpożarowe dobrze wykonane 

i utrzymane mają za zadanie ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i mogą też służyć jako 

miejsca do tworzenia linii obrony i zatrzymania pożaru. 

Wykorzystanie lotnictwa  

 Aby umożliwić właściwe wykorzystanie statków powietrznych, które są przydatne 

w działaniach gaśniczych przy dużych pożarach lasu i z uwagi także na dostępność terenów 

leśnych konieczne jest tworzenie lądowisk operacyjnych, gwarantujących efektywne 

wykorzystanie lotnictwa. Lądowiska takie powinny być szczególnie lokalizowane na terenach 

o dużym zagrożeniu pożarowym. 

Sposoby postępowania na wypadek pożaru 

 Dokumentem spinającym całość przedsięwzięć organizacyjno-technicznych 

nadleśnictwa, będących zbiorem procedur, dokumentów i niezbędnych informacji, 

umożliwiających sprawne zorganizowanie akcji gaśniczej są sposoby postępowania na 

wypadek pożaru. Obowiązek sporządzenia i posiadania sposobu postępowania na wypadek 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia wynika z art. 4 ust 1, pkt 
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7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dokument ten podlega stałej aktualizacji 

i uzgodnieniu do 15 marca każdego roku z właściwą terenowo komendą powiatową PSP. 

 

5. Podsumowanie 
 Bezpieczeństwo, również i to pod względem pożarowym, ma swoją cenę i to z reguły 

wysoką, jak wysoką często dociera to do naszej świadomości po katastrofalnych 

wielkoobszarowych pożarach lasu, które nie tylko niszczą las, ale bywa także jego sąsiedztwo 

w tym życie i dobra materialne lokalnej społeczności. Głównym zadaniem służb 

odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów powinna być działalność 

prewencyjna, zmierzająca do ograniczenia liczby pożarów, bo praktycznie nie da się ich 

wyeliminować. W sytuacji, gdy pożar powstanie, działania administracji leśnej i służb 

ratowniczych mają na celu minimalizację strat. Aby to osiągnąć obszary leśne muszą być na 

takie zadanie przygotowane, a jednostki gaśnicze dysponować potencjałem technicznym 

i operacyjnym zdolnym przeciwdziałać temu zagrożeniu. Od pamiętnego 1992 roku minęło 

już ponad 18 lat i na przestrzeni tego czasu nie doszło do tak tragicznych pożarów lasu, 

chociaż warunki pogodowe sprzyjały powstawaniu pożarów. Wcześniej pożary katastrofalne 

występowały przeciętnie co 10 lat. W ostatniej dekadzie były lata o rekordowych liczbach 

pożarów, z których żaden nie przekształcił się w pożar wielkoobszarowy. Ten fakt każe 

dobrze oceniać funkcjonujący w Polsce system ochrony przeciwpożarowej lasu i skuteczność 

podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych i to zarówno sił własnych Lasów 

Państwowych, ochotniczych straży i Państwowej Straży Pożarnej. Ponoszone corocznie przez 

Lasy Państwowe nakłady (ok. 70 mln zł) na ochronę przeciwpożarowa lasu oraz 

przeznaczone środki budżetowe i samorządowe na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

przynoszą pozytywny efekt wyrażony powierzchnią przypadającą na pojedynczy pożar 

poniżej 0,5 ha. To wszystko brzmi optymistycznie, ale należy pamiętać, że przy każdej 

nadarzającej się sytuacji, gdy nastąpi splot niesprzyjających zdarzeń, gdy nad tą sytuacją nie 

będziemy w stanie zapanować może się powtórzyć Kuźnia Raciborska. Wszystkie zalecenia 

zawarte w niniejszym opracowaniu, jeśli będą prawidłowo realizowane,  mogą do tego nie 

dopuścić.   
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