
P ożar to zjawisko, które zawsze 
występowało w przyrodzie. Pro-
blem jest jednak taki, że w na-
szym klimacie rzadko wybucha 

z przyczyn naturalnych. Jak podkreślają 
leśnicy i strażacy ciągle w Polsce 9 na 10 
pożarów wybucha przez człowieka. Dla-
tego też w naszym kraju od lat do spraw 
pożarów podchodzi się super poważnie. 
Tak jest od pożogi w Kuźni Raciborskiej 
w 1992 roku, który jest, nawet uwzględ-
niając pożar w Biebrzańskim Parku Na-
rodowym największym tego typu zjawi-
skiem w historii po 1989 r. 

W Polsce więc na co dzień pracuje się 
nad bezpieczeństwem przeciwpożaro-
wym. W każdym oddziale leśnym robi 
się tzw. pasy przeciwpożarowe, w któ-
rych orze się ziemię, aby uniemożliwić 

rozprzestrzenianie się ognia. Leśnicy 
dbają o drogi, tak aby ciężki, strażac-
ki sprzęt miał jak najlepszy dostęp do 
drzewostanu. Według danych, utrzy-
mywane jest blisko 51 tys. km takich 
pasów. Zagrożenia pożarowe są wy-
krywane z 666 wież obserwacyjnych, 
które spełniają rolę baszt w  średnio-
wiecznych zamkach. Miejsce pożaru 
jest ustalane niemal natychmiast z do-
skonałą precyzją, gdyż znajduje je kil-
ka wież naraz. Dodatkowo LP posiadają 
360 własnych samochodów strażackich. 
Wybudowały i utrzymują ponad 11 tys. 
zbiorników retencyjnych na wodę. Ma-
ją również 25 baz lotniczych przyszy-
kowanych do walki z pożarami w któ-
rych czekają wyczarterowane samoloty 
i śmigłowce. Jednocześnie stale mierzo-

na jest wilgotność w lasach. Nadleśni-
czy może w  szczególnych wypadkach 
wydać okresowy zakaz wstępu do lasu, 

jeżeli przez pięć kolejnych dni wilgot-
ność ściółki mierzona o  godzinie 9.00 
będzie niższa od 10 proc. Dla zobrazo-

wania można powiedzieć, że wilgotność 
zwykłej kartki papieru jest z pewnością 
większa niż 10 proc. W sumie LP wyda-
dzą na ochronę przeciwpożarową lasów 
ponad 100 mln zł. To daje efekty. Dla 
przykładu w 2016 r. doszło do 5,2 tys. 
pożarów. 61 proc. z nich udało się uga-
sić w zarodku. 36 proc. było określane 
jako bardzo małe. Do tej pory było jedno 
miejsce w Polsce gdzie zagrożenie było 
bagatelizowane przez media. To Puszcza 
Białowieska, która zdaniem ekspertów 
miała się nie palić. 

 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki 

dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść 

odpowiada wyłącznie Fundacja Niezależne Media.
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 Po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym na wiele osób w całej Polsce padł blady strach. Ogromna susza w kwietniu doprowadziła do tego,  
że wszyscy z niepokojem spoglądali na Puszczę Białowieską. I nie bez powodu.

W naszym klimacie 
pożary rzadko wybuchają 
z przyczyn naturalnych. 
Jak podkreślają leśnicy 
i strażacy w Polsce 9 na 
10 pożarów wybucha przez 
człowieka.

Czy Puszcza  
spłonie jak Biebrza?



Jeden z przykładów pożogi został 
dość precyzyjnie opisany w  li-
teraturze. „Przed 1812 rokiem 
spokojne życie w Puszczy zakłó-

cił ogromny pożar lasu, który zaczął się 
w końcu maja 1811 r. Materiału palnego 
w postaci zwału posuszu, gałęzi i leża-
niny nagromadziło się tak wiele, że przy 
braku przesiek walka z ogniem była po-
nad siły. W Puszczy pracowało tysiące 
ludzi, lecz pożar nie gasł przez cztery 
miesiące, znajdując wszędzie gotowy 
materiał. Dopiero w październiku desz-
cze, a zwłaszcza jedna ulewa, uspoko-
iły rozjuszony żywioł. W Pamięci miesz-
kańców Puszczy ta klęska uważana była 
za większą niż wydarzenia dwunastego 
roku. Co było przyczyną pożaru – pozo-
stało niewyjaśnione, lecz można się dzi-
wić, że nie wydarzył się on wcześniej, 
bowiem wszystko sprzyjało temu nie-

szczęściu. Nie bacząc na nagromadzony 
suchy materiał w Puszczy był zwyczaj 
stosować wiosenne „pały” celem wypa-
lenia suchej zeszłorocznej trawy” – taki 
opis wielkiego pożaru w Puszczy Biało-
wieskiej zamieścił w swojej monografii 
G. Karcow. 

Ten opis może dawać pogląd tego od 
czego o krok była Puszcza Białowieska 
w  kwietniu tego roku. W  ostatnich 
miesiącach bowiem wybuchło kilka 
pożarów. Najczęściej zagrożeniem są 
suche świerki, które upadając np. na 
druty powodują iskry z  których po-
wstaje ogień. Stanowią one oczywiste 
zagrożenie, ale równie oczywiste jest 
to, że każde działanie zmierzające do 
wycinania jakichkolwiek drzew budzi 
ostry sprzeciw aktywistów ekologicz-
nych. Od lat nie jest już bowiem dla le-
śników żadną nowością to na co trzeba 

zwrócić na tym obszarze uwagę. Mó-
wią o tym m.in. badania prof. Ryszar-
da Szczygła z  Instytutu Badawczego 
Leśnictwa. „Według planów urządze-
nia lasu sporządzonych w  2012 ro-
ku Nadleśnictwa Białowieża, Browsk 
i  Hajnówka zostały zaliczone do III, 
najniższej kzpl (zagrożenie małe), po-
dobnie jak Białowieski Park Narodo-
wy (BPN), dla którego kategorię zagro-
żenia pożarowego ustalono w  planie 
ochrony w 2014 roku. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że klasyfikacji zagrożenia 
pożarowego dokonano wówczas we-
dług nieobowiązujących wtedy zasad, 
które uległy zmianie w 2010 roku” – 
pisze w swojej pracy prof. Szczygieł. 
Czy oznacza to, że mamy złudne po-
czucie bezpieczeństwa i grozi nam po-
wtórka z 1812 r.? Wszystko wskazuje 
na to, że tak właśnie może być. 

Suche drewno a ryzyko pożaru
W opisie pożaru Karcowa warto zwró-

cić uwagę na fragment: „Materiału pal-
nego w postaci zwału posuszu, gałęzi 
i  leżaniny nagromadziło się tak wiele, 
że przy braku przesiek walka z ogniem 
była ponad siły”. Trudno powiedzieć jak 
dokładnie wyglądała Puszcza w  1812 
roku, ale dzisiaj ilość suchego drewna 
w  Puszczy przekracza wszelkie mia-
ry. Dość powiedzieć, że w części gospo-
darczej puszczy zalega około 2,5 mln 
m3 posuszu, głównie suchego świerka. 
Wielkość ta znacznie przekracza to co 
możemy obserwować w polskich Par-
kach Narodowych. Eksperci nie ma-
ją wątpliwości co do tego, że znacznie 
podnosi to zagrożenie pożarowe. „Ana-
liza zmienności liczby zasiedlonych 
drzew oraz powierzchni drzewosta-
nów w stanie rozpadu pozwala na przy-
puszczenie, że w ciągu najbliższych lat 
areał tych drzewostanów może sięgnąć 
10000 ha, czyli obejmie prawie całą po-
wierzchnię, na której świerk jest gatun-
kiem panującym. Taka ilość martwego 
drewna zwiększy obciążenie ogniowe, 
powodując wzrost potencjalnego za-
grożenia pożarowego. (…) Zagrożenie to 
narasta w sytuacji, gdy martwe drzewa, 
uschnięte gałęzie o luźnej, przestrzennej 
strukturze sprzyjającej inicjacji i inten-
syfikacji spalania zalegają na dnie lasu, 
na którym powstaje około 99% pożarów. 
W takich miejscach szacuje się, że ilość 
wysuszonej i podatnej na zapalenie bio-
masy (obciążenia ogniowego) wzrosła 
od kilku do kilkunastu razy w porów-
naniu do średnich obciążeń notowanych 
w warunkach normalnych. Leżące na 
dnie lasu kłody, obecnie ze względu na 
ich gęstość drewna oraz mniejszą podat-
ność na zapalenie w porównaniu do in-
nych rodzajów materiałów leśnych sta-
nowią mniejsze zagrożenie pod wzglę-
dem pożarowym. Jednak z  upływem 
czasu, w miarę postępującego rozkładu 
drewna, ich rola pożarowa będzie się 
zmieniała i w wypadku powstania po-
żaru będą stanowiły podatny na zapa-
lenie materiał, który będzie wydłużał 
czas trwania spalania.” – pisze Ryszard 
Szczygieł z  Instytutu Badawczego Le-
śnictwa. Ponadto pojawia się inny pro-
blem. 

W  miejsce obecnych drzewostanów 
świerkowych pojawiają się powierzch-
nie trawiaste co znacznie zwiększa 
ryzyko pożarowe. Takie obszary du-

32 LIPCA 20202 2 LIPCA 2020

WIĘCEJ NA:

żo łatwiej się palą i  to z kilku powo-
dów. Po pierwsze trawy szybko wy-
sychają więc dużo łatwiej je podpalić 
niż las świerkowy. Dodatkowo na po-
wierzchniach otwartych silniej działa 
wiatr. Prof. Szczygieł w swoim opraco-
waniu udowadnia, że przy założeniu, 
iż prędkość wiatru na odkrytej prze
strzeni wynosić będzie 5 m/s (w związ-
ku z czym w drzewostanie zmaleje do 
około 2 m/s), to prędkość frontu poża-
ru i obwód w przypadku pożaru pokry-
wy tra wiastej na odkrytej przestrzeni 
będą 65 razy większe niż dla pożaru 
pokrywy ściół kowej w  drzewostanie, 
zaś po wierzchnia pożaru będzie blisko 
30krotnie większa. „Spowoduje to po-
trzebę 23krotnego zwiększenia ilości 
potrzebnej wody do ugaszenia ognia, 
co wiąże się z koniecz nością dyspono-
wania do pożaru zamiast jednego, kil-
ku samochodów gaśniczych, co wpłynie 
także na wzrost kosztów ak cji ratowni-
czej” – kończy prof. Szczygieł. Badacz 
posługiwał się specjalnymi modelami 
pożarów stworzonymi przez Instytut 
Badawczy Leśnictwa. Jego zdaniem 
o pożar będzie najłatwiej albo na wio-
snę albo na jesieni. Inną sprawą jest, 
że suche świerki mogą również utrud-
nić działania gaśnicze. Często bowiem 
tarasują drogi dojazdowe, a jeśli nawet 
nie to uniemożliwiają wejście w głąb 
obszaru objętego pożarem. Na problem 
przejezdności dróg zwraca uwagę mię-
dzy innymi Komenda Straży Pożarnej 
w Hajnówce, która podkreśla, że zda-
rza się to notorycznie, zwłaszcza pod-
czas silnych wiatrów i  burz. Według 
danych z  Białowieskiego Parku Na-
rodowego np. w 2014 roku na obsza-
rze puszczy odnotowano 545 drzew 
wywróconych na drogi, natomiast 
w pierwszych 9 miesiącach roku 2015 
takich drzew było aż 654 . Wszystkie te 
informacje zebrane w całość świadczą 
o  jednym. Nasza sytuacja w  Puszczy 
Białowieskiej w przypadku naprawdę 
dużego pożaru wcale nie byłaby dużo 
lepsza gdyby przyszło nam przeprowa-
dzać akcję gaśniczą. 

Co jest do zrobienia?
Oczywiście w  pewnych aspektach 

mamy lepszą sytuację niż w XIX wie-
ku. Z pewnością moglibyśmy użyć lep-
szego sprzętu do gaszenia. Tutaj należy 
jednak mówić raczej o samolotach niż 
o sprzęcie naziemnym. Niestety samolo-
ty, które mogłyby być użyte w gaszeniu 
pożaru stacjonują na lotnisku w Białym-
stoku, a to oznacza, że reakcja z pewno-
ścią nie byłaby najszybsza, a jeden na-
lot z pewnością będzie zajmować kilka-
dziesiąt minut. Nie najgorzej w Puszczy 

jest również ze zbiornikami z których 
można czerpać wodę do gaszenia. „Dla 
obszarów zaliczanych do III kzpl (czy-
li takiej o najmniejszym ryzyku pożaro-
wym – przyp. red.) nie ma jednoznacz-
nych wymagań dotyczących odległości 
od najbliższego punktu czerpania wo-
dy. Mimo to, w przeprowadzonej ana-
lizie oceniono odległość puszczańskich 
kompleksów leśnych od tych punktów. 
Zdecydowana większość z nich znajdu-
je się w odległości mniejszej niż 5 km. 
Wyjątek stanowi fragment obszaru BPN 
w jego wschodniej części oraz niewielki 
teren w północnej części granicy Nadle-
śnictw Białowieża i Hajnówka. 

Trzeba dodać, że od wielu lat obser-
wowane obniżenie poziomu wód grun-
towych sprawia czasowe trudności 
w  możliwości poboru wody ze zbior-
ników naturalnych.” – czytamy w ana-
lizie prof. Szczygła. Oczywiście na te-
renie działają również profesjonalne 
ekipy strażackie. Komendę PSP w Haj-
nówce wspiera na co dzień 15 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Pusz-
cza Białowieska jest również objęta sta-
łym monitoringiem. Na jednej z trzech 
dostrzegalni pożarów realizowana jest 
ona przez kamery, które natychmiast 
dostrzegają nawet najmniejszy dym 
informując operatorów systemu. To 
wszystko daje nam szansę na szybszą 
reakcję niż w XIX wieku i nie doprowa-
dzić do 4 miesięcznego pożaru. Z drugiej 
strony jednak nadal jest wiele do zro-
bienia, bo przybyło czynników ryzy-
ka. Po pierwsze na tym terenie wzrosła 
nieprawdopodobnie obecność ludzi. Tu-
ryści to oczywiście rozwój regionu, ale 
z drugiej strony istotne ryzyko wznieca-
nia pożarów. Konieczne jest więc infor-
mowanie i edukowanie społeczeństwa 
o tym jak łatwo można wzniecić pożar. 
W okresach suszy proszeniem się o po-
żar jest używanie otwartego ognia i pa-
lenie ognisk. Szalenie niebezpieczne jest 
również wjeżdżanie do lasów pojazda-
mi. Od gorącego silnika może powstać 
zarzewie pożaru. Turyści powinni rów-
nież wiedzieć jak zareagować gdyby 
dojrzeli pożar. Duży pożar mógłby się 
również bardzo źle skończyć z  uwagi 
na obecność bazy wojskowej na terenie 
Puszczy Białowieskiej. To co znajduje się 
w budynkach niedaleko Hajnówki jest 
ściśle tajne, ale w okresie PRLu była 
to jeden z większych składów amunicji 
w Polsce.  

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki 
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść 
odpowiada wyłącznie Fundacja Niezależne Media.

         Superpożar  w Puszczy
 W świetle danych historycznych można powiedzieć, że groźny pożar w Puszczy Białowieskiej nam nie grozi. Rzeczywiście większość pożarów Puszczy, 

które możemy sobie przypomnieć nie było spektakularnych. Nie oznacza to jednak, że zawsze tak było, a zagrożenie to można bagatelizować. 

 

 POŻARY BYWAJĄ DOBRE
Ogień jest jednym z żywiołów, które 
zawsze występował w przyrodzie. Są 
gatunki roślin, które z własnej „ognio-
odporności” uczyniły swoją przewagę 
konkurencyjną w naturze. Pirofitami są 
zwykle krzewy i rośliny zielne. Dla nich 
ogień jest czynnikiem stymulującym 
wzrost, kiełkowanie lub rozmnażanie. 
Rośliny wymagające do rozwoju oddzia-
ływanie ognia nazywane są pirofilnymi. 
Przykładem mogą być niektóre gatunki 
mącznicy lub sumaka wytwarzające 
nasiona o twardej skorupie. Łupina ta 
pęka w czasie pożaru, umożliwiając 
rozwój nasion w dogodnych warunkach. 
Do ognia są przystosowane również np. 
eukaliptusy, które wręcz przyczyniają się 
do pożarów. Oczywiście w naszej szero-
kości geograficznej pożary były w prze-

szłości wykorzystywane przez niektóre 
gatunki. - Dla wielu leśnych gatunków 
pożar paradoksalnie jest lepszy, niż brak 
pożaru. Nagle w wyniku działania ognia 
pojawia się dużo drzew osłabionych czy 
martwych. To przyciąga bezkręgowce, 
które z kolei są ważnym źródłem po-
karmu dla ptaków, takich jak dzięcioły, 
które lubią drzewa uszkodzone i chętnie 
kują w nich dziuple - żerują tam, gdzie 
rozwijają się larwy chrząszczy. Zwierzę-
ta leśne z naszego klimatu, borealnego 
i z Europy Środkowej, są przystosowane 
do tego rodzaju zaburzeń” - zauważa 
prof. Gutowski. Dlatego też kontrolo-
wane pożary są dość często stosowane 
w Skandynawii. U nas również prowa-
dzi się takie eksperymenty, głównie po 
to aby zrobić miejsce dla wrzosowisk.
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W   ramach tego gremium 
przyjmowane są kolejne 
zapisy mające poprawić 
bezpieczeństwo. Oczywi-

ście o konsensus jest trudno, ale sytuacja 
w Biebrzańskim Parku Narodowym poka-
zała, że pożary to realne zagrożenie. Na-
wet do blokujących wszelkie wycinki ak-
tywistów ekologicznych wreszcie dotarło, 
że suche drzewa wzdłuż dróg a zwłaszcza 
wzdłuż linii wysokiego napięcia to śmier-
telne zagrożenie. Dzisiaj to oni zaczęli 
o dyskusję o szybszej wycince drzew, ty-
le tylko, że przez lata to oni doprowadzili 
do tego, że leśnicy boją się podejmować 
oczywistych decyzji w sprawie wycinki 
drzew. Dlatego zanim wytnie się drzewo 
potrzebna jest opinia ekspertów z BHP 
i strażaków. To oczywiście wydłuża cały 
proces.

Jednocześnie skala wyzwania jest 
ogromna, bo coraz więcej drzew powinno 
zostać wyciętych, żeby uchronić Puszczę 
od pożarów. Właśnie ich szybkie usuwa-
nie budziło zastrzeżenia w 2017 r. i mię-
dzynarodowy konflikt. Teraz jednak ko-
misja postuluje wycinkę w  celach bez-
pieczeństwa. Grupa ekspertów postuluje 
również zakopanie kabli energetycznych 
w ziemi a także budowę w Puszczy Bia-

łowieskiej lądowiska dla helikoptera. Dziś 
helikoptery to jeden z najskuteczniejszych 
sposobów gaszenia pożarów. Wszyst-
ko dlatego, że śmigłowiec jest w stanie 
w krótkim czasie wykonać większą ilość 
nalotów. Skuteczność helikopterów po-
twierdził pożar nad Biebrzą, gdzie to wła-
śnie wejście tych maszyn do akcji umoż-
liwiło ugaszenie ognia. W bieżącym roku 
w kompleksie leśnym Puszczy Białowie-
skiej miało miejsce 9 pożarów w tym 6 
podpaleń, dodatkowych 28 pożarów mia-
ło miejsce na przylegających łąkach. Sy-
tuacja w kwietniu była tragiczna, a za-
grożenie było zdaniem wielu ekspertów 

największe w historii. Na szczęście po su-
chym kwietniu przyszedł wyjątkowo zim-
ny maj oraz deszczowy czerwiec. Ruszyła 
wegetacja roślin a co za tym idzie zmniej-
szone zostało ryzyko pożarowe. Nikt nie 
wie jaka będzie przyszłość i pogoda w naj-
bliższych miesiącach. Dlatego trzeba za-
wczasu przygotować plan zadań ochron-
nych. Według informacji z Ministerstwa 
Środowiska dokumenty powinny być już 
ostatecznie gotowe do końca roku.  
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Wyzwania w ochronie 
Puszczy

 W Polsce od kilkunastu miesięcy działa komisja w skład której wchodzą leśnicy, strażacy, eksperci od BHP, ale również władze samorządowe i organi-
zacje społeczne. Ich cel jest niezwykle ważny - przygotowywanie planu zbudowania systemu ochrony przeciwpożarowej tego wyjątkowego w skali świata 

obiektu jakim jest Puszcza Białowieska. 

WIĘCEJ NA:

Dziś helikoptery to jeden 
z najskuteczniejszych 
sposobów gaszenia 
pożarów. Skuteczność 
helikopterów potwierdził 
pożar nad Biebrzą, 
gdzie to właśnie wejście 
tych maszyn do akcji 
umożliwiło ugaszenie 
ognia.

 CENA POŻARÓW
Pożary mają swoją konkretną cenę. Po 
pierwsze wiążą się ze stratami finan-
sowymi. Palące się lasy gospodarcze 
to brak surowca do wykorzystania. Po 
drugie takie pożary to olbrzymie ilości 
CO2 uwalniająca się do atmosfery. 
Hektar powierzchni leśnej w fazie naj-
intensywniejszego wzrostu pochłania 
blisko 120 ton węgla. Drzewostany takie 
(w wieku 5 – 10 lat) płoną najczęściej 

a dodatkowo podczas pożarów wydzie-
lane są znaczne ilości dwutlenku węgla 
(odpowiednio 82 tony/ha przy pożarze 
pokrywy gleby i podpowierzchniowym; 
i 94 tony/ha przy pożarze całkowitym). 
„Pożary są bardzo istotnym zagrożeniem 
dla obszarów sieci Natura 2000 – 20,5% 
powierzchni Lasów Państwowych (1,5 
mln ha) to obszary specjalnej ochrony 
ptaków, a około 13,2% (ok. 1 mln ha) 

to specjalne obszary ochrony siedlisk. 
W wyniku pożarów lasów znacznemu 
zmniejszeniu ulega również różnorod-
ność biologiczna. Bezpośrednim skut-
kiem pożarów jest bowiem całkowite 
lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć 
organizmów glebowych, zwierząt, a także 
zniszczenie siedlisk wielu ich gatunków 
(w tym gatunków rzadkich i chronio-
nych).” – czytamy na stronie lasy.gov.pl.


