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Zarys treści : Pożary lasów są jednym z głównych zaburzeń ekosystemów, stanowiąc zarazem
element naturalnych przemian siedlisk przyrodniczych. Jednak zdecydowana większość
incydentów pożarowych jest skutkiem działalności człowieka. Rozwój społeczno-ekonomiczny powoduje zwiększoną antropopresję na środowiska leśne i wzrost liczby pożarów,
co przekłada się na wzrost strat przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, głównie materialnych. Do pierwszych zaliczamy m.in. niekorzystne przemiany geochemiczne gleby, zmiany
mikroklimatu i stosunków wodnych oraz spadek bioróżnorodności. Rozpoznanie przyczyn
powstawania pożarów oraz opracowanie skutecznych systemów ich przewidywania jest
więc podyktowane nie tylko potrzebą poznania naukowego, lecz również istotnym interesem społecznym. Dlatego problematyka ta podejmowana jest na całym świecie, dając już
efekty w postaci wielu systemów wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w lasach.
Jednocześnie wszyscy autorzy opracowań dotyczących tego zagadnienia podkreślają istotną
rolę uwarunkowań lokalnych w zmiennym udziale znaczenia poszczególnych czynników,
co powoduje, że bezpośrednia implementacja systemów skutecznych w danym regionie,
w innych na ogół nie jest możliwa. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, iż w modelowaniu pożarów lasów można przyjąć podejścia stochastyczne i deterministyczne. Skala
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przestrzenna badań nad przyczynami pożarów lasów różnicuje się od badań nad punktowym
rozmieszczeniem tych zjawisk w skali szczegółowej aż po skalę przeglądową lub ogólną dla
dużych jednostek administracyjnych i ekologicznych, a dane analizowane są zarówno dla
jednego sezonu, jak i wieloleci. Głównym celem autorów niniejszego opracowania było
przedstawienie czynników sprzyjających powstawaniu pożarów lasów oraz metod badania
ich wpływu na ryzyko pożarowe.
Słowa kluczowe : antropopresja, czynniki przyrodnicze, metodyka badań, pożary lasów,
zagrożenie pożarowe
Abstract : Forest wildfires are one of the main disturbances in ecosystems, but they are a part
of natural change in natural habitats. The vast majority of fire incidents are a consequence of
human activity. Socio-economic development causes increased anthropopressure on forest
environments and an increase in the number of fire events, which causes an increase in
natural and non-natural ( mainly economic ) losses. Natural losses include, among others,
unfavorable geochemical soil changes, change of microclimate and water conditions, and
a decline in biodiversity. Therefore, the recognition of the causes of fires and the development
of effective systems of their prediction is not only a result of the need for scientific cognition,
but is dictated by a significant state interest. For this reason, this problem is being tackled all
over the world, resulting in many systems for early detection of forest fire hazards. At the same
time, all studies on this issue underline an important role of local conditions in the variable
share of the importance of individual factors, which means that direct implementation of
existing systems which work in a given region is generally not possible in other regions.
A review of the literature on the subject indicates that both stochastic and deterministic
approaches can be adopted in modelling forest fires. The spatial scale of research differs
from point-based distribution of phenomena on a small scale to broad aggregation for large
administrative or ecological entities. The data is analysed both on the scale of one season
and of many years. The main goal of this article is to present factors conducive to forest
fires and methods of testing their impact on forest fire risk.
Keywords : anthropopressure, fire hazard, forest wildfires, natural factors, research methods

Wstęp
Pożar samoistny definiowany jest jako każdy niekontrolowany proces spalania,
który wymaga rozpoczęcia działań gaśniczych ( Stacey i in. 2012), natomiast o pożarach leśnych mówimy w momencie, gdy do takiego niekontrolowanego spalania
dochodzi w środowisku leśnym ( Perlińska, Szczygieł 2016 ). Pożary są uważane
za jedno z głównych zaburzeń funkcjonowania ekosystemów leśnych ( Oliver,
Larson 1996 ), corocznie powodując ogromne straty ekonomiczne, przyrodnicze
i społeczne. Dotyczą one 40% obszarów leśnych na świecie, 65% w Europie i aż 85%
w Polsce ( Perlińska, Szczygieł 2016 ). Są one przyczyną spadku bioróżnorodności
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na obszarach nimi dotkniętymi ( wyjątkiem są pirofity1 oraz pewne gatunki sosny
Pinus sp. ), zmian mikroklimatu, niekorzystnych przemian geochemicznych gleby
oraz naruszenia stosunków wodnych ( Ubysz 1992; Wiłkomirski, Gutry 2010 ).
Powodują także zmiany runa, ściółki i gleby, hamując rozwój roślinności na danym
obszarze, a tym samym zmianę warunków bytowych dla fauny. Pożary lasów
oddziałują także negatywnie na człowieka, stanowiąc zagrożenie dla jego zdrowia
a nawet życia, oraz dla jego dobytku. Spaleniu podlegają różne typy lasów rosnące
we wszystkich klimatach ( Innes 2000 ). W niektórych lasach, jak np. deszczowych
strefy tropikalnej i umiarkowanej, pożary mają poważne i długoterminowe konsekwencje ( Kauffman, Uhl 1990). Pożary lasów przyczyniają się także w istotny sposób
do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze ( Kasischke i in. 2000;
Granier i in. 2000 ) oraz mogą wpływać na anomalie troposferyczne ( Skinner i in.
2000 ). W Polsce całkowite koszty spalenia 1 hektara lasu przekraczają 100 tysięcy
złotych ( Karlikowski i in. 1998 ), a średniorocznie na świecie przez ogień niszczone
jest w różnym stopniu około 10 milionów hektarów lasów ( Perlińska, Szczygieł
2016 ). Identyfikacja czynników wpływających istotnie na pożary powierzchni
leśnych jest więc ważną kwestią, ze względów przyrodniczych, ekonomicznych
oraz bezpieczeństwa.

Pożary lasów w świetle zmian
klimatu i prognozy na przyszłość
Związek pożarów lasów ze zmianami klimatycznymi udowodniono w skali globalnej ( Gillet i in. 2004 ). Aktywność pożarowa zmieniała się nieprzerwanie od
ostatniego maksimum glacjalnego, w odpowiedzi na długofalowe zmiany klimatu
globalnego, ale także na krótkoterminowe regionalne zmiany klimatu, roślinności
i użytkowania ziemi ( Power i in. 2008 ). W Ameryce Północnej, Europie i południowej części Ameryki Południowej informacje pochodzące z datowania metodą
radiowęglową wskazują na mniejszą niż obecnie aktywność pożarów w okresie
deglacjalnym, między 21 a 11 tysięcy lat temu. Natomiast międzyzwrotnikowe
Pirofity – rośliny przystosowane fizjologicznie i anatomicznie do oddziaływania ognia, dla
których jest on czynnikiem stymulującym rozsiewanie nasion i kiełkowanie
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szerokości geograficzne Ameryki Południowej i Afryki wykazywały ponadprzeciętną aktywność pożarową 19 – 17 tysięcy lat temu, a znaczne obszary Indochin
i Australii wykazywały większą niż aktualnie aktywność pożarową 16 – 13 tysięcy lat
temu. W wielu częściach Ziemi w holocenie aktywność pożarowa była większa niż
obecnie lub porównywalna, z wyjątkiem wschodnich rejonów Ameryki Północnej
i Azji ( 8 – 3 tysięcy lat temu ), Indonezji i Australii ( 11 – 4 tysięcy lat temu ) oraz
południowej Ameryki Południowej ( 6 – 3 tysięcy lat temu ), gdzie aktywność ta była
mniejsza niż obecnie ( Power i in. 2008). Badania dowiodły także, iż przyszłe zmiany
klimatyczne będą istotnie wpływać na reżim pożarowy wielu części świata ( Cary,
Banks 2000, Dwyer i in. 2000; Fried i in. 2004 ), w tym i w Polsce ( Szczygieł i in.
2008). Ogólna tendencja dotycząca liczby pożarów lasów i powierzchni spalonej jest
bowiem wzrostowa, aczkolwiek wykazuje przestrzenne zróżnicowanie, w zależności
od strefy klimatycznej i typu powierzchni leśnej ( McKenzie i in. 2004; Flannigan
i in. 2009 ). Zróżnicowanie to spowodowane jest odmiennymi warunkami klimatycznymi, co bezpośrednio przekłada się np. na inne typy lasu i odmienną roczną
dystrybucję opadów. Wyniki Dwyera i in. ( 2000 ) potwierdzają, że reżim pożarowy
ulega zmianie w różnych warunkach klimatycznych.

Stan badań pożarów lasów na świecie
Skala przestrzenna i czasowa
Problematyka wpływu czynników przyrodniczych oraz antropogenicznych na
występowanie pożarów lasów podejmowana jest w bardzo wielu krajach na świecie
( ryc. 1 ). Badania te prowadzone są w różnych skalach przestrzennych ( od pojedynczego kompleksu leśnego czy też jednostki osadniczej, przez kompleks krajobrazowy lub region kraju, aż po wielkie regiony geograficzne i strefy klimatyczne )
oraz w różnych skalach czasowych ( od kilku tygodni po wielolecia ).
Czynniki wpływające na występowanie pożarów lasów
W badaniach światowych zidentyfikowano wiele czynników branych pod
uwagę pod kątem ich wpływu na ryzyko wystąpienia pożaru lasu. Ogólny ich
podział przedstawia rycina 2. Wśród czynników wpływających na zainicjowanie zdarzenia pożarowego można wydzielić dwie główne grupy : przyrodnicze
i antropogeniczne.
106

Source : author’s own work.

Fig. 1. Areas of research on the identification of factors affecting the formation and spread of forest fires ( marked by dark color ).

Źródło : opracowanie własne.

Ryc. 1. Obszary prowadzenia badań nad rozpoznaniem czynników wpływających na powstawanie i rozprzestrzenianie się pożarów lasów
( zaznaczone ciemną barwą ).
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Ryc. 2. Podział czynników mogących wpływać na występowanie pożarów w lasach
Źródło : opracowanie własne.

Fig. 2. Factors which may affect the occurrence of forest fires
Source : author’s own work.

Na czynniki przyrodnicze składają się warunki abiotyczne i biotyczne. Nie
ma wątpliwości, że najważniejszymi czynnikami abiotycznymi, wpływającymi
na wystąpienie pożaru, są warunki meteorologiczne – głównie prędkość wiatru,
temperatura powietrza i jego wilgotność względna, wilgotność ściółki, zachmurzenie, suma opadów oraz typ cyrkulacji atmosfery ( Szczygieł 1991; Liu i in. 2012;
Szczygieł 2012; Papadopoulos i in. 2013, 2014 ). Jak wykazali Niu i Zhai ( 2012 ),
liniowy wpływ czynników meteorologicznych na wystąpienie pożaru w różnych
regionach leśnych może być nieco inny co do wartości, ale zazwyczaj jest identyczny
co do charakteru tego związku. Mała prędkość wiatru ( do kilku m / s ) zazwyczaj
zwiększa ryzyko pożaru ( Kobziar i in. 2006; Collins i in. 2007 ), lecz w momencie,
gdy pożar zostanie zainicjowany, prędkość wiatru będzie decydować o sposobie
rozprzestrzeniania się ognia i wielkości pożaru – im będzie ona większa, tym pożar
bardziej się rozprzestrzeni ( Falk i in. 2007 ). Rosnąca temperatura powietrza, niższa
suma opadów i spadająca wilgotność względna powietrza generalnie przyczyniają się do wzrostu prawdopodobieństwa wybuchu pożaru, zwiększając palność
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roślinności ( Huang i in. 2000; Cardille i in. 2001; Amatulli i in. 2006; Kobziar i in.
2006; Collins i in. 2007; Falk i in. 2007; Marín i in. 2018 ). Papadopoulos i in. ( 2014 )
dowiedli, że nadchodzący z północy długotrwały, ciepły i suchy układ antycyklonalny, poprzedzający nadejście południowej cieplejszej cyrkulacji wyżowej, warunkuje występowanie wielkopowierzchniowych pożarów lasów w Grecji. Warunki
pogodowe ( czy szerzej – charakterystyka klimatyczna ) wpływa na podatność na
zapalenie się materiałów leśnych oraz na łatwość i intensywność rozprzestrzeniania
się pożarów ( Seidl i in. 2011; Szczygieł 2012 ). Poza tym analizowane są różnorodne
indeksy klimatyczne jako kombinacja czynników meteorologicznych. Najczęściej
używanym w badaniach nad pożarami lasów indeksem jest Forest Fire Weather
Index ( FWI ), obliczany na podstawie wilgotności względnej powietrza (w południe,
gdy ma najniższą wartość ), temperatury powietrza ( mierzonej w godzinach popołudniowych, gdy jest ona najwyższa ), sumy opadów w ciągu doby ( od południa
danego dnia do południa dnia kolejnego ) oraz maksymalnej średniej prędkości
wiatru ( Turner, Lawson 1976). Jest to indeks stosowany m. in. w Australii, Kanadzie
i Grecji ( odpowiednio : Dowdy i in. 2010; Turner, Lawson 1976; Dimitrakopoulos
i in. 2011 ) i w zależności od regionu badań przyjmuje wartości całkowite od 0 do 30
( w Kanadzie ), a nawet powyżej 60 ( dla Grecji ). Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe oznacza to zagrożenie pożarowe. Indeks ten używany jest też
często jako komponent bardziej rozbudowanych systemów prognostycznych, jak
np. w Indonezji, Francji, Słowenii, Indiach czy w Chinach ( Dymond i in. 2005;
Leblon 2005; Šturm i in. 2012; Li i in. 2014 ).
Wśród czynników abiotycznych, badanych w kontekście wpływu na powstawanie pożarów, znajdują się także atrybuty topograficzne wpływające na lokalne
zróżnicowanie termiczne i wilgotnościowe – wysokość nad poziomem morza,
nachylenie stoków, ich zacienienie oraz ekspozycja ( Xu i in. 2006; Falk i in. 2007;
Vadrevu i in. 2008; Mahmud i in. 2009; Zinck i in. 2011; Serra i in. 2013 ). Stosowane
są także różnego rodzaju indeksy topograficzne, jak np. indeks szorstkości terenu
( Dickson i in. 2006 ). Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza ( zwłaszcza w górach ) maleje zagrożenie pożarowe ze względu na spadek temperatury
powietrza i wzrost sumy opadów ( Collins i in. 2007; Lee i in. 2008 ), co zmienia
też typ drzewostanu, a także zawartość wody w drzewach ( Huang i in. 2000, Yin
i in. 2004 ). Nachylenie jest uważane za ważny czynnik zwiększający zagrożenie
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pożarowe – wraz z jego wzrostem erozja gleby staje się coraz intensywniejsza,
a materiał palny szybciej wysycha ( Yin i in. 2004; Mermoz i in. 2005; Collins i in.
2007; Lee i in. 2008; Oliveira i in. 2012 ). Stwierdzono także, że ryzyko wystąpienia
pożaru na półkuli północnej zmniejsza się przy zmianie ekspozycji w następującej kolejności : południowa > zachodnia > wschodnia > północna, ze względu na
różnicę w dostawie promieniowania słonecznego na stoki ( Huang i in. 2000, Yin
i in. 2004 ), natomiast na półkuli południowej największe zagrożenie pożarowe
cechuje wystawę północną ( Mermoz i in. 2005 ). Czynniki topograficzne silnie
wpływają zarówno na prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru, jak i na wielkość
powierzchni spalonej. Strome zbocza nie tylko powodują szybkie spływanie wody,
lecz także zwiększają szybkość rozprzestrzeniania się ognia ( Zhang i in. 2003 ).
Jeżeli w momencie zainicjowania pożaru występuje wiatr anabatyczny, to ogień
rozprzestrzenia się szybciej, niż gdyby wiatr zstępował w dół stoku ( Huang i in.
2000 ). Czynnikiem abiotycznym badanym w kontekście pożarów lasów jest także
rodzaj gleb ( Cardille i in. 2001; Thonicke i Cramer 2006; Dimitrakopoulos i in.
2011; Vajda i in. 2014 ). Ubogie, zwłaszcza piaszczyste gleby o wysokiej przepuszczalności wpływają na zwiększenie ryzyka wystąpienia pożaru ( Szczygieł 2012 ).
Niektórzy badacze sugerują, że wyżej wymienione zmienne topograficzne są
nawet ważniejszymi czynnikami wystąpienia pożaru niż zmienne klimatyczne czy
pogodowe ( Dillon i in. 2011 ).
Do grupy przyrodniczych czynników biotycznych zaliczyć można typ roślinności – w przypadku pożarów leśnych jest to rozumiane jako charakterystyka
siedliskowa drzewostanu, tzn. gatunek drzew, rodzaj roślinnej pokrywy gleby,
średnica pni drzew, ich wiek i wysokość ( Thompson i in. 2000; Xu i in. 2006;
Lee i in. 2008; Potapov i in. 2011; Szczygieł 2012; Serbin i in. 2013 ). Związane jest
to z ogólną kondycją drzewostanu i decyduje o jego podatności na przenoszenie
ognia ( Cardille i in. 2001; Seidl i in. 2011). Im większa jest gęstość pokrywy roślinnej
i zwartość koron drzew, tym większe jest ryzyko wystąpienia pożaru ( Thompson
i in. 2000 ). Kondycja roślinności może być również szacowana na podstawie np.
znormalizowanego różnicowego indeksu wegetacyjnego ( NDVI ) lub wskaźników
uwilgotnienia roślinności ( Huang i in. 2000; Cardille i in. 2001; Maselli 2004;
Leblon 2005; Thonicke i Cramer 2006; Tansey i in. 2008; Adab i in. 2013; Vajda
i in. 2014; Li i in. 2014; Hawbaker i in. 2017 ). Poza tym niektóre typy drzewostanów
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są mniej podatne na wystąpienie w nich pożaru niż inne ( Cardille i in. 2001 ) –
np. wzrost udziału drzew liściastych na ogół zmniejsza to ryzyko ( Thompson i in.
2000; Thonicke i Cramer 2006; Szczygieł 2012 ). Kolejną podgrupą czynników
jest obecność fauny – zarówno dużych zwierząt takich jak dzikie kopytne, trzoda
( owce, kozy ) oraz bydło, których żerowanie i wypas wpływa na zmniejszenie
ryzyka wystąpienia pożaru ( Kramer i in. 2003; Romero-Calcerrada i in. 2008 ),
jak i drobnej entomofauny ( np. korniki ) ( Ager i in. 2007; Thom i in. 2013 ), której
wpływ polega z kolei w dużej mierze na osłabianiu kondycji drzewostanu, a więc
na zwiększeniu jego podatności na ogień.
Co najmniej tyle samo uwagi co czynnikom przyrodniczym poświęcają badacze
wpływowi czynników antropogenicznych na reżim pożarowy. Jest to jak najbardziej
uzasadnione, biorąc pod uwagę, że działalność człowieka może być przyczyną
nawet 90 % pożarów na świecie ( Levine 2000 ). Wpływ ludzkiej działalności na
reżim pożarowy jest wyraźnie widoczny co najmniej od neolitu ( Conedera,
Tinner 2000 ). W analizie przyczyn pożarów lasów jej odzwierciedlenie stanowią
różnorodne czynniki antropogeniczne – najczęściej są to informacje łatwe do uzyskania, takie jak gęstość zabudowy i szlaków komunikacyjnych oraz odległość od
budynków i dróg. Czynniki te wpływają na wzrost ryzyka wystąpienia pożaru lasu
( Chou i in. 1993; Huang i in. 2000; Cardille i in. 2001; Pew i Larsen 2001; Yin i in.
2004; Amatulli i in. 2006; Dickson i in. 2006; Xu i in. 2006; Romero-Calcerrada
i in. 2008; Mahmud i in. 2009; Martínez i in. 2009; Puri i in. 2011; Oliveira i in.
2012; Adab i in. 2013 ). Czasami bierze się także pod uwagę rodzaj czy strukturę
zabudowy ( Xu i in. 2006; Romero-Calcerrada i in. 2008; Martínez i in. 2009 ) oraz
elektroenergetyczne linie napowietrzne ( Martínez i in. 2009; Oliveira i in. 2012 ).
Pozostałe czynniki antropogeniczne odnoszone są zwykle do jednostek podziału
terytorialnego, a nie do konkretnej lokalizacji ( tak jak ma to miejsce w przypadku
infrastruktury ) – są to wskaźniki socjoekonomiczne oraz demograficzne. Wśród
wskaźników demograficznych można wyróżnić : gęstość zaludnienia, strukturę
wiekową ( Huang i in. 2000; Cardille i in. 2001; Bonazountas i in. 2005; Amatulli
i in. 2006; Xu i in. 2006; Bonazountas i in. 2007; Romero-Calcerrada i in. 2008;
Oliveira i in. 2012 ) oraz proporcje obszarów silnie, średnio i słabo zaludnionych
( Oliveira i in. 2012), przy czym im większa gęstość zaludnienia (lub liczba obszarów
silnie zaludnionych ), tym większe jest ryzyko wystąpienia pożaru. Do czynników
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socjoekonomicznych, których wpływ na pożary lasów był badany, zalicza się np.
odsetek bezrobotnych ( de Almeida, e Moura 1992; Leone i in. 2009; Martínez
i in. 2009; Sebastián-López i in. 2008; Velez 2002; Oliveira i in. 2012 ). Guldåker
i Hallin ( 2014 ), badając ryzyko wybuchu pożarów w Malmö, używali pojęcia
„stresu ekonomicznego”, zdefiniowanego przez wiele czynników, takich jak odsetek niezatrudnionych, odsetek osób słabo wykształconych, segregacja rasowa,
przeludnienie ( jako liczba m2 na osobę w mieszkaniu ) i sytuacja rodzinna ( wysoki
udział osób niepełnoletnich). W badaniach tych wykazano, że występowanie takich
stresorów przy znacznym odsetku młodych mężczyzn zwiększa ryzyko częstszych
i celowych pożarów na danym obszarze ( jako wyraz frustracji tych ludzi sytuacją,
w jakiej się znajdują ). Potencjalnie wysokie bezrobocie czy trudna sytuacja materialna i społeczna mogłyby wpływać na wzrost ryzyka pożaru lasu nie tylko na
terenie miasta czy wsi, lecz też w ich bezpośrednim pobliżu. Innymi czynnikami
mogącymi wpływać na wystąpienie pożarów są także presja turystyczna i zatrudnienie sezonowe ( Cardille i in. 2001; Bonazountas i in. 2007; Romero-Calcerrada
i in. 2008; Martínez i in. 2009 ), ponadto zwierzęta domowe ( Bonazountas i in.
2007 ), wypalanie traw, ściernisk czy pozostałości po zbiorach plonów na gruntach
przylegających do lasów oraz zła polityka zarządzania powierzchniami leśnymi
( Kożuchowski 1997; Martínez i in. 2009 ).
Osobnymi kategoriami informacji zewnętrznej analizowanej pod kątem ryzyka
pożarowego są : rodzaj pokrycia terenu ( Lloret i in. 2002; Mermoz i in. 2005;
Amatulli i in. 2006; Amatulli i in. 2007; Puri i in. 2011; Oliveira i in. 2012; Lanorte
i in. 2013; Li i in. 2014; Hawbaker i in. 2017 ) oraz struktura krajobrazu ( Bajocco,
Ricotta 2008 ), które mogą być ujmowane w grupie czynników przyrodniczych ( w
tym biotycznych ) i antropogenicznych.

Źródła danych
Rodzaj analizowanych zmiennych środowiskowych zależy w dużej mierze od
dostępności danych źródłowych. Typ pokrycia terenu i informacja siedliskowa
najczęściej pochodzą z krajowych baz danych o pokryciu terenu ( Cardille i in.
2001; Puri i in. 2011; Shvidenko i in. 2011 ) lub baz gromadzących charakterystykę
przyrodniczo-leśną ( Bank Danych o Lasach 2019). Poza tym informację taką można
pozyskiwać bezpośrednio z danych satelitarnych, jak MODIS i Landsat ( Arroyo i in.
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2008 ), w celu opracowania wskaźników ( takich jak NDVI ), na podstawie których
można wnioskować o kondycji drzewostanu. Zmienne topograficzne ( pierwotne
i wtórne atrybuty topograficzne ) pozyskiwane są na podstawie numerycznych
modeli terenu. Informacje o warunkach pogodowych można uzyskać w oparciu
o sieć stacji meteorologicznych, modeli klimatycznych lub z reanaliz meteorologicznych ( ECMWF 2019 ). Dane dotyczące aktywności społeczno-gospodarczej
człowieka pozyskuje się najczęściej w oparciu o bazy danych ludnościowych oraz
jako informacje z urzędów statystycznych, zebrane np. podczas spisów powszechnych. Dane o innych czynnikach antropogenicznych, takie jak informacje o sieci
drogowej i zabudowie, można otrzymać z baz danych obiektów topograficznych,
geodezyjnych itp., prowadzonych przez krajowe służby geodezyjne.

Metody badań
W badaniach światowych informację dotyczącą pożarów rozpatruje się według
trzech głównych podejść przestrzennych. Pierwsze ( i jednocześnie najczęstsze )
z nich analizuje pożary jako punktowe zdarzenia ( dane dyskretne ) – np. Cardille
i in. 2001; Mermoz i in. 2005; Brooks, Matchett 2006; Dickson i in. 2006; Xu i in.
2006; Bonazountas i in. 2007; Falk i in. 2007; Bajocco i Ricotta 2008; LaCroix i in.
2008; Romero-Calcerrada i in. 2008; Hering i in. 2009; Turner 2009; Bastarrika
i in. 2011; Lanorte i in. 2013; Li i in. 2014; Hawbaker i in. 2017. W drugim podejściu
informacja ta odnosi się do pól podstawowych, którymi mogą być np. jednostki
administracyjne ( np. de la Riva i in. 2004; Martínez i in. 2009; Pausas i Paula 2012 ),
sieć kwadratów (m.in. Chou i in. 1993; Cardille i in. 2001; Pew, Larsen 2001; Amatulli
i in. 2007 ) albo jednostki przyrodnicze, jak np. kompleksy leśne ( m.in. Chou i in.
1993; Lloret i in. 2002; Wotton i in. 2003 ). Trzecie podejście wykorzystuje funkcje
gęstości na bazie punktowej reprezentacji pożarów ( Podur i in. 2003; Amatulli
i in. 2006; Møller, Díaz-Avalos 2010; Oliveira i in. 2012; Guldåker, Hallin 2014 ),
analizując tym samym informację ciągłą przestrzennie.
Badania charakteru przestrzennego zjawiska dokonuje się zwykle za pomocą
funkcji sąsiedztwa ( analiza najbliższego sąsiada, funkcje wyższego rzędu np.
k-funkcja Ripley’a ) ( Podur i in. 2003; Vega-García, Chuvieco 2006; Amatulli i in.
2007; LaCroix i in. 2008; Vadrevu i in. 2008; Kim i in. 2009; Guldåker, Hallin
2014 ) albo na drodze badania autokorelacji przestrzennej ( analiza klastrów,
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identyfikowanie hot spotów, szukanie obszarów o podobnych charakterystykach) –
Chou i in. 1993; Dymond i in. 2005; Mermoz i in. 2005; Pausas, Paula 2012; Lanorte
i in. 2013; Oom, Pereira 2013; Marín i in. 2018.
Do badania wpływu czynników zewnętrznych na wystąpienie pożaru można
użyć podejścia stochastycznego lub deterministycznego. W zależności od rodzaju
przestrzennej reprezentacji informacji pożarowej oraz celu badań ( jedynie identyfikacja czynników czy opracowanie map zagrożenia lub systemów predykcji
pożarów ) stosowane są różnorodne metody analizowania wpływu czynników
środowiskowych i antropogenicznych. Najczęściej stosowaną metodą jest regresja logistyczna ( Menard 1995 ), która nie tylko pozwala ocenić wpływ każdego
z czynników osobno, lecz w dodatku na jej podstawie można zbudować model
oceniający prawdopodobieństwo ( określane jako szansa ) wystąpienia pożaru
w danej jednostce powierzchni lub miejscu ( w zależności od przyjętego podejścia przestrzennego ) – np. Chou i in. 1993; Cardille i in. 2001; Pew, Larsen 2001;
Mermoz i in. 2005; Kobziar i in. 2006; Vega-García, Chuvieco 2006; Martínez i in.
2009; Weibel 2009; Bastarrika i in. 2011; Dimitrakopoulos i in. 2011; Šturm i in.
2012; Li i in. 2014; Seidl i in. 2011. Poza regresją logistyczną stosuje się głównie
inne metody regresyjne z grupy uogólnionych modeli liniowych ( GML ) – ( Seidl
i in. 2011; Cardille i in. 2001; Wotton i in. 2003; Syphard i in. 2008 ), analizę CART
( classification and regression tree analysis ) – ( np. Amatulli i in. 2006; Potapov i in.
2011 ), analizę trendu – trend analysis – ( m.in. Maselli 2004; Niu, Zhai 2012 ), sieci
neuronowe (Vega-García, Chuvieco 2006), drzewa decyzyjne ( Amatulii i in. 2006),
metody krigingowe lub modelowanie semiwariogramu (Hyppänen 1996; Atkinson,
Lewis 2000; López-Granados i in. 2005; Brooks, Matchett 2006 ), a także regresję
ważoną geograficznie ( GWR ) – Guldåker, Hallin 2014. Ponadto przy trudnej do
analizy dużej liczbie skorelowanych zmiennych wykorzystuje się także metodę
składowych głównych ( PCA ) – Keane i in. 2004; Mermoz i in. 2005; Xu i in. 2006.
Innymi miarami analizy statystycznej wykorzystywanymi w badaniach nad pożarami lasów są np. ANOVA, współczynniki korelacji Spearmana lub Pearsona ( m.
in. Pew, Larsen 2001; Mermoz i in. 2005; Kobziar i in. 2006; Amatulli i in. 2007 ),
a za najlepszą miarę dopasowania modelu przyjmuje się zwykle kryterium Akaike
( np. Brooks, Matchett 2006; Pausas, Paula 2012 ). Implementacja wyników badań
przybiera różne formy : od najprostszych działań arytmetycznych na warstwach
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rastrowych na podstawie wyestymowanych równań regresji ( np. Xu i in. 2006;
Amatulli i in. 2007; Chowdhury i Hassan 2013 ), aż po tworzenie rozbudowanych
systemów predykcyjnych ( np. Van Wagner, Forest 1987; Thompson i in. 2000; Lee
i in. 2008; Tian i in. 2005; Thonicke, Cramer 2006; Chowdhury, Hassan 2013 ).
Większość autorów przywołanych powyżej opracowań podkreśla istotną rolę
uwarunkowań lokalnych w zmiennym udziale znaczenia poszczególnych czynników. Dlatego też model działający z powodzeniem w jednym rejonie świata ( np.
Australia, Chiny, USA ) jest trudny do bezpośredniej implementacji na innym
obszarze.

Stan badań pożarów lasów w Polsce
W Polsce zagadnieniem pożarów lasów zajmuje się Laboratorium Ochrony
Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Czynnikami rozpatrywanymi w kontekście zdarzeń pożarowych w polskich lasach są warunki
meteorologiczne ( wilgotność względna powietrza, wilgotność ściółki sosnowej,
temperatura powietrza, opad atmosferyczny, prędkość wiatru, zachmurzenie ),
których charakterystyki wchodzą do systemu oceny stopnia zagrożenia pożarowego lasu dla sytuacji bieżącej i / lub z wyprzedzeniem do 24 godzin. Na podstawie
zmierzonych oraz prognozowanych parametrów meteorologicznych obliczany
jest stopień zagrożenia pożarowego lasów ( SZPL ) – bieżący i prognozowany.
Ponadto dla każdego nadleśnictwa określa się w planie urządzenia lasu kategorię
zagrożenia pożarowego lasu ( KZPL ), która obejmuje lasy o podobnym poziomie
podatności na pożar. Opracowywana jest ona w oparciu o cztery parametry :
a ) średnią roczną liczbę pożarów na jednostkę powierzchni w ostatnich 10 latach,
b ) udział powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach szczególnie podatnych na powstanie pożaru, c ) ogólne warunki wilgotnościowe powietrza i ściółki,
d) liczbę mieszkańców przypadającą na 1 hektar powierzchni leśnej ( Rozporządzenie
2006; Piwnicki i in. 2008a, 2008b; Szczygieł i in. 2008; Kwiatkowski i in. 2010; Ubysz
i in. 2010 ).
Prace te rozwijane są jednak w celu lepszej detekcji i ochrony przeciwpożarowej
aniżeli w kierunku pogłębiania wiedzy o czynnikach wpływających na wystąpienie pożarów w lasach. Wartość SZPL obliczana jest dla 60 wielkoobszarowych
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stref prognostycznych na podstawie danych ze 137 stacji pomiarowych. Granice
tych stref – mimo że uwzględniają warunki przyrodnicze, klimatyczne i niektóre
czynniki antropogeniczne – poprowadzono w głównej mierze według administracyjnych granic nadleśnictw ( Rozporządzenie 2006 ), które nie uwzględniają
wewnętrznego zróżnicowania siedliskowego, ani istnienia lokalnych różnic warunków przyrodniczych w tych strefach. Na poziomie szczegółowym ( wydzieleń,
oddziałów i leśnictw ) istnieje metoda ustalania klas palności drzewostanów, ale
jest ona wykorzystywana jedynie na potrzeby opracowywania wytycznych ochrony
przeciwpożarowej lasu i działań gaśniczych. Dodatkowo prognozy SZPL tworzone
są dla tzw. sezonu palności – od momentu ustąpienia pokrywy śnieżnej ( zwykle
od 1.04 ) do 30.09, podczas gdy liczba pożarów wybuchających poza tym okresem
stanowić może nawet 30 % całkowitej ich liczby w danym roku ( opracowanie
własne na podstawie danych z Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów ).
Uwzględnienie większej liczby zmiennych przyrodniczych, prowadzenie analizy na
poziomie mniejszych obszarowo jednostek przestrzennych, położenie większego
nacisku na identyfikację czynników antropogenicznych oraz zastosowanie regresji
logistycznej być może umożliwiłoby lepsze rozpoznanie i skwantyfikowanie wpływu
poszczególnych czynników zewnętrznych na powstawanie pożarów, co stanowi
zagadnienie istotne z naukowego i praktycznego punktu widzenia, zwłaszcza
w kontekście przewidywanego wzrostu występowania pożarów lasów w Polsce
( Szczygieł i in. 2008 ).

Podsumowanie
Zaprezentowane w artykule czynniki wpływające na występowanie pożarów
lasów można podzielić na dwie główne grupy – przyrodnicze i antropogeniczne,
a metodami pozwalającymi zidentyfikować wpływ poszczególnych z nich są głównie metody regresyjne, wśród których prym wiedzie regresja logistyczna. Udziały
i proporcje poszczególnych czynników wykazują zmienność w zależności od
regionu świata i skali przestrzennej. Ponadto wybór czynników do analiz w dużej
mierze zależy od dostępności danych. Najczęściej jednak ( poza pirofitami, np. na
zachodzie Ameryki Północnej ) zaistnienie pożaru jest w głównej mierze zależne
od człowieka, przy czym warunkiem koniecznym jest osiągnięcie pewnej wartości
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krytycznej, związanej z cechami materiału palnego. Decydują o tym głównie :
wilgotność ściółki, kondycja drzew i warunki meteorologiczne. Gdy pożar już
zaistnieje, jego dalsze rozprzestrzenianie jest funkcją warunków pogodowych, uwarunkowań topograficznych oraz struktury i ilości materiału palnego. Rozumowanie
to popierają Seidl i in. ( 2011 ). Nawet w regionach, w których pożary wybuchają
głównie z powodu działalności człowieka, warunki naturalne wpływają na cechy
materiału palnego ( np. na jego wilgotność ) oraz na sposób rozprzestrzeniania się
pożarów ( Dimitrakopoulos i in. 2010 ). Biorąc pod uwagę wyniki badań wskazujących na globalną wzrostową tendencję liczby pożarów lasów ( Balling i in. 1992; Cary
i Banks 2000, Dwyer i in. 2000; Fried i in. 2004; Shvidenko i in. 2011 ), zagadnienie
to powinno być obiektem szczególnego zainteresowania naukowców i publicznych
służb w krajach całego świata, zwłaszcza że ekonomiczne i pozaekonomiczne straty
wywoływane pożarami są bardzo dotkliwe.
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