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Poż ary lasów znajduja, sie, pośrod najcze, ściej wyste, puja,cych zagroż eń dla eko- systemow 

leśnych. W wyniku poż arów lasów ponad 10.000 ha zostalo utraconychod 1993 roku w 

Niemczech skutkuja,c strata, milionow €. R ż norodne mete-orologiczne wskaźniki poż arów 

lasów zostal y opracowane w celu prognozowania moż liwości wyste, powania zagroż enia poż 

arem oraz pomocy zarza,dcom lasow w przedsie, wzie, ciu odpowiednich prewencyjnych 

dzialań. Badania przyszlych rocznych zagroż eń po-ż arem w Brandenburg pokazuja, 

wzrastaja,ca, tendencje, zagroż enia poż arowego wraz ze zmie-niaja,cymi sie, warunkami 

klimatycznymi. Brakuje podobnych aktualnych badańdla pozostalych rejonow. W poniż szej 

pracy oceniamsześc istnieja,cych meteorologicznych wskaźników stopnia zagroż enia poż 

arowego od strony ich zdolności do prognozowania na podstawie miesie, cznej liczby oraz 

powierzchni poż arow zarejestrowanych w latach 1993 – 2009 na poziomie krajów 

zwia,zkowych. Niektore z tych wskaźników nie byly wcześniej stosowane w kon- tekście 

Niemiec. Pośrod badanych wskaźnikow, zmodyfikowany wskaźnik M-68, ktory jest 

oficjalnie uż ywany w Niemczech w calu prognozowania zagroż enia po- ż arowego oraz 

Kanadyjski Pogodowy Wskaźnik Poż arów (FWI), zmodyfikowany na potrzeby europejskich 

warunkow, wykazywaly najsilniejsza,korelacje,z obserwowanymi danymi na temat poż arow. 

Korelacja byla rownież przetestowana dla zależ ności mie, dzy zmiennymi pogodowymi a poż 

arami. Wilgotnośc wzgle, dna wyka-zuje silna, korelacje, z miesie, czna, liczba, poż arow; wie, ksza, 

niż wartości wskaźników czy też temperatura lub opady. Rozklad poż arow wcia,gu roku 

pokazuje wyraźnie ż e wiosna oraz lato sa, okresami pod-wyż szonego ryzyka. Cze, stotliwośc 

miesie, cznychklas zagroż enia poż arami wykazuje silniejsza, korelacje, z obserwowanymi poż 

araminiż roczne sumy średnich wartości wskaźnikow, które sa, powszechnie uż ywane 

wwielu badaniach. Przysz ly stopień zagroż enia poż arowego (2031 – 2060) zosta l 

przewidziany przy uż yciu zmodyfikowanego wskaźnika M-68 dla r ż nych scenariuszy 

temperatury I wilgotności z danymi pogodowymi uzyskanymi z lokalnego modelu 



klimatycznego STAR, a naste, pnie porownany z danymi referencyjnymi z lat 1961–1990. 

Zaobser- wowany jest jedynie jeden okres o wyja,tkowo silnym stopniu zagroż enia poż 

arowego w przypadku przesz lego scenariusza — na wiosne, , podczas gdy poziom letniego 

zagroż enia osia,gna, l jedynie polowe,tego wiosennego.  

Dla przeciwieństwa, przyszleprojekcje pokazuje, znaczny wzrost zagroż enia poż arowego w 

okresie letnim, w porów-naniu z obecnym wiosennym zagroż eniem. Przyszly poziom 

wiosennego za- groż enia rownież wzrasta w niewielkim stopniu. Wyniki wskazuja, na moż 

liwośc potencjalnego przesunie, cia okresu zagroż enia poż arowego do lutego i listopada, 

któreto miesia,ce nie sa, obecnie uważ ane za miesia,ca wyste, powania zagroż enia poż arami. 
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