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Abstract. The study analyses changes taking place in years 2000-2008 involving: 
the length of fire protection strips, number of flying fire-extinguishing units, 
airplane bases, fire-protection patrols as well as observation, communication 
centres and water-drawing points. Simultaneously, the author also analysed the 
number and size of fires that occurred in the individual years of the examined period. 
The obtained results were subject to mutual confrontation calculating the Pearson 
index value r and the determination factor of the effect of individual undertaken fire-
protection measures on the number and size of fires in years 2000-2008.

WSTÆP
Poýary leúne stanowià powaýny problem ekologiczny, spoùeczny i 

ekonomiczny wielu pañstw na úwiecie w tym równieý Polski. Zagroýenia poýarowe 
mierzy siæ za pomocà indeksu KBDI (Keetch-Byram Drought Index), który jest 
obliczany w oparciu o dane meteorologiczne (maksymalne temperatury i opady) i 
prognozy zmian klimatu.

 Na koniec XXI wieku (2070-2100) zagroýenia poýarowe lasów wzrosnà. 
Szczególnie zagroýone mogà byã obszary Stanów Zjednoczonych, Ameryki 
Poùudniowej, Azji Úrodkowej, poùudniowej Europy, poùudniowej Afryki i Australii. 
Wedùug prognoz w tych regionach zagroýenie poýarowe wzroúnie o jeden poziom 
[Liu i in. 2010].

Poýary sà jednym z gùównych czynników wpùywajàcych destrukcyjnie na 
úrodowisko naturalne, powodujàc w nim dùugotrwaùe zmiany i zakùócenie procesów 
ýyciowych, doprowadzajàc do wymiernych i trudnych do wyliczenia strat 
finansowych. Poýary leúne powodujà straty bezpoúrednie, zwiàzane ze 
zniszczeniem bàdê uszkodzeniem surowca drzewnego (w zasadzie tylko takie straty 
liczone sà w Lasach Pañstwowych (LP)) oraz poniesionymi dodatkowo kosztami 
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hodowli i ochrony lasu. Straty poúrednie, jakie wyrzàdzajà poýary niszczàc 
úrodowisko, przekraczajà czæsto wielokrotnie szkody bezpoúrednie. Sà one jednak 
trudne do wyliczenia i brak jest dokùadnych metod ich ustalania. Stosowane metody 
szacunkowe pozwalajà oceniã, ýe straty poúrednie sà okoùo 5 – 6 razy wiæksze od 
strat bezpoúrednich (Szczygieù i in. 2007, Karlikowski i in. 1996, 1998). Dlatego 
koniecznym jest stosowanie zintegrowanych metod ochrony przeciwpoýarowej 
(PPOÝ) kompleksów leúnych. 

Przy omawianiu zagadnieñ zwiàzanych z ochronà PPOÝ naleýy 
wspomnieã, ýe poza oczywistymi korzyúciami, jakie niosà ze sobà dziaùania 
ograniczajàce destrukcyjne dziaùanie poýarów, ochrona PPOÝ kosztuje. 
Wprawdzie Szczygieù i inni [2007] podaje, ýe úredni udziaù procentowy kosztów 
ochrony przeciwpoýarowej nadleúnictw w kosztach dziewiæciu dziaùów 
dziaùalnoúci podstawowej jest bardzo maùy i wynosiù ok. 3,6% nie zmienia to jednak 
faktu, ýe w 2008 r. caùkowity koszt ochrony przeciwpoýarowej wynosiù 5 085,1 tys. 
zù [Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2008 rok, 2009]. 

Przy nowoczeúnie prowadzonej gospodarce leúnej proces decyzyjny 
podlega analizie pod kàtem poszukiwania najefektywniejszych zasad dziaùania. 
Dotyczy to równieý ochrony PPOÝ. Dlatego w analizowanym okresie wystæpowaùy 
zmiany w zakresie stosowania poszczególnych metod ochrony przeciwpoýarowej 
w Pañstwowym Gospodarstwie Leúnym Lasy Pañstwowe (PGL LP).

CEL I METODYKA BADAÑ
Podstawowym celem badawczym pracy byùo okreúlenie wpùywu zmian, 

jakie zachodziùy w wybranych metodach ochrony przeciwpoýarowej lasu na 
wielkoúã i liczbæ poýarów na terenie PGL LP w latach 2000 -2008.

W oparciu o dane statystyczne zawarte w Roczniku statystycznym GUS 
1Leúnictwo 2009 [2010]  okreúlono liczbæ i rozmiar poýarów w latach 2000 -2008.

Korzystajàc z tego samego rocznika okreúlono iloúciowe zmiany 
zachodzàce w wybranych metodach przeciwpoýarowej ochrony lasów (Rocznik 
GUS s. 114, tab. 26(92). ochrona przeciwpoýarowa lasów w zarzàdzie lasów 
pañstwowych).

Na podstawie zgromadzonych materiaùów êródùowych okreúlono korelacjæ 
miædzy zmianami, jakie zachodziùy w poszczególnych formach ochrony 
przeciwpoýarowej a liczbà i wielkoúcià poýarów. Najwaýniejszym miernikiem siùy 
zwiàzku prostoliniowego miædzy dwiema cechami mierzalnymi (zmiany danej 
metody ochrony PPOÝ i iloúci lub rozmiaru poýarów) jest wspóùczynnik korelacji 
liniowej Pearsona lub krócej wspóùczynnik korelacji. 

1
Rocznik statystyczny s. 113, tab. 24(90)  Poýary lasów w zarzàdzie Lasów Pañstwowych wedùug 

przyczyn powstania
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x - liczba lub powierzchnia poýarów,
y- zmiany danej przeciwpoýarowej metody ochrony lasu

W liczniku wystæpuje kowariancja (cov(x,y)) bædàca úrednià 
arytmetycznà iloczynu odchyleñ wartoúci zmiennych x i y od ich úrednich 
arytmetycznych. 

n- liczba obserwacji, pozostaùe oznaczenia jak w formule wczeúniejszej.
Wyraýenie (n-1), wystæpujàce w mianowniku wzoru na kowariancjæ 

wiàýe siæ, tak jak w przypadku wariancji z obciàýeniem estymatora. 
Zastosowanie w mianowniku samego n, wiàzaùoby siæ z niedoszacowaniem 
kowariancji, dlatego do obliczeñ przyjæto nastæpujàcà formuùæ:

Oznaczenia jak w formule wczeúniejszej.
Zastosowano wspóùczynnik korelacji liniowej Pearsona, poniewaý na jego 

podstawie wnioskowano o sile i kierunku zwiàzku miædzy zmiennymi. Zgodnie z 
reguùà matematycznà przyjæto zaùoýenia, ýe wskaênik bædzie oscylowaù w 
granicach z przedziaùu [-1;1], a im uzyskane wielkoúci bædà bliýsze zera tym 
zwiàzek bædzie sùabszy. Im bliýej 1 (lub -1), tym zwiàzek bædzie silniejszy. Wartoúã 
1 oznacza idealny zwiàzek liniowy. Siùæ zwiàzku korelacyjnego okreúlono zgodnie 
z przyjætà skalà: 0.0 - 0.2 brak korelacji, 0.2 - 0.4 sùaba, 0.4 - 0.7 úrednia, 0.7 - 0.9 
silna, 0.9 - 1.0 bardzo silna korelacja. 

W celu przedstawienia miary dopasowania zmian PPOÝ i liczby oraz 
wielkoúci poýarów okreúlono funkcjæ równania regresji liniowej tych zmiennych 

2oraz obliczono dla nich wspóùczynnik determinacji R . Wskaênik ten informuje o 
tym, jaka czæúã zmiennoúci zmiennej objaúnianej zostaùa wyjaúniona przez model. 
Jest on, wiæc miarà stopnia, w jakim model wyjaúnia ksztaùtowanie siæ zmiennej 
objaúnianej (zmiany w ochronie PPOÝ). Dopasowanie modelu jest tym lepsze, im 

2wartoúã R  jest bliýsza jednoúci. Funkcjæ regresji liniowej oraz wartoúã 
2wspóùczynnika determinacji R  obliczono korzystajàc z wbudowanych funkcji 

arkusza kalkulacyjnego Excel 2007.

WYNIKI BADAÑ
W analizowanym okresie w polskich lasach odnotowano ùàcznie 37 858 

poýarów lasu.  Liczba poýarów w poszczególnych latach zmieniaùa siæ. Najwiæcej 
poýarów odnotowano w 2003 roku (8206 poýarów), a najmniej w roku 2001 kiedy 
las pùonàù 2044 razy. Naleýy zwróciã uwagæ, ýe w latach 2000 – 2008 stwierdzono 
okresowe wzrosty, jaki i spadki liczby poýarów lasów w PGL LP.  Pozytywnà 
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informacjà jest fakt, ýe na podstawie analizy dùugookresowego trendu zmian 
stwierdzono tendencjæ spadkowà liczby poýarów leúnych   (ryc. 1.)

Przeciwpoýarowa ochrona lasu, poza dziaùaniami prewencyjnymi 
majàcymi za zadanie przede wszystkim przeciwdziaùaã samemu powstawaniu 
poýarów, co przejawia siæ w ograniczaniu ich liczby, zwiàzana jest równieý z 

Ryc. 1. Liczba i trend zmian po¿arów leœnych w Polsce w latach 2000 – 2008
�ród³o: Opracowanie w³asne.

Ryc. 2.  Powierzchnia i trend zmian po¿arów leœnych w Polsce w latach 2000 – 2008
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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szybkim odnajdywaniem i eliminowaniem juý powstaùych poýarów.  Sprawne 
dziaùania gaúnicze majà wpùyw na rozmiar oddziaùywania ognia, a tym samym na 
szkody poýarowe. Szereg czynnoúci podejmowanych w ramach dziaùañ PPOÝ 
skierowanych jest wùaúnie na tæ czæúã walki z poýarami. Dlatego poza informacjami 
dotyczàcymi zmian liczby poýarów w lasach administrowanych przez PGL LP w 
latach 2000 – 2008 poddano analizie powierzchniowy rozmiar poýarów.

W oparciu o wykonane badania stwierdzono, ýe w analizowanym okresie 
ùàczna powierzchnia poýarów leúnych w Polsce wynosiùa 12 471 ha. Podobnie jak to 
miaùo miejsce przy analizach iloúciowych stwierdzono róýnokierunkowe zmiany 
powierzchni poýarów w okresach rocznych. Najwiæcej, bo 4 182 ha lasów spùonæùo 
w roku 2003, natomiast najmniej w roku 2007 (550 ha). Podobnie jak przy analizach 
iloúci poýarów w Polsce wykonano powierzchniowà analizæ trendu zmian 
wielkoúci obszarów leúnych objætych poýarami. W rezultacie, na podstawie 
uzyskanych wyników stwierdzono tendencjæ spadkowà powierzchni poýarów 
leúnych (ryc. 2.).

Zwiàzek miædzy wielkoúcià i liczbà poýarów w Polsce potwierdzono 
badaniami regresji liniowej dwóch zmiennych oraz wskaênikiem korelacji liniowej 
Pearsona (Pr). W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono zwiàzek miædzy liczbà i 
wielkoúcià poýarów, jakie miaùy miejsce w lasach w latach 2000 – 2008. Wysokie 

2wartoúci wspóùczynników  R  (0,9073) (ryc. 3) oraz (Pr.)  (0,952528426) úwiadczy 
o tym, ýe liczba poýarów ma bezpoúredni wpùyw na ich rozmiar. Korelacja miædzy 
tymi zmiennymi jest bardzo wysoka, a zwiàzek zmian pomiædzy badanymi cechami 
przekraczaù 90 %.

Ryc. 3. Regresja liniowa liczby i wielkoœci po¿arów w Polsce w latach 2000 -2008 
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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Kolejnym problemem badawczym byùa analiza wybranych metod ochrony 
przeciwpoýarowej oraz okreúlenie zmian zachodzàcych w ich obræbie w latach 
2000 - 2008. Na podstawie zgromadzonych danych êródùowych stwierdzono, ýe 
podstawowymi metodami prewencyjnej ochrony przeciwpoýarowej w Polsce byùy: 
pasy PPOÝ, patrole naziemne i lotnicze oraz punkty obserwacyjne i ùàcznoúciowe 
(monitoring lasów). Do elementów zwalczania juý powstaùych poýarów naleýy 
zaliczyã punkty czerpania wody, samoloty i úmigùowce gaúnicze, odpowiednie 
oznaczenie i utrzymanie ciàgów komunikacyjnych na terenach kompleksów 
leúnych czy punkty ùàcznoúci alarmowej, które wykorzystywane sà zarówno w 
celach prewencyjnych, jak i koordynacyjnych przy prowadzonych akcjach 
gaúniczych.

Na podstawie zgromadzonych danych êródùowych stwierdzono, iý w 
badanym okresie utrzymywano úrednio 15,5 tys. km pasów PPOÝ.  W 
analizowanym okresie odnotowywano stopniowy spadek ùàcznej dùugoúci 
wszystkich pasów przeciwpoýarowych. Na poczàtku badanego okresu 
utrzymywano przeszùo 20,4 tys. km pasów PPOÝ, z czego  19,7 tys. km stanowiùy 
istniejàce odnowione pasy oraz zaùoýono nowe pasy o ùàcznej powierzchni 
przekraczajàcej 700 km. W ostatnim roku prowadzonych badañ odnotowano 
zalewie 7,5 tys. km pasów, z czego 7.4 tys. km stanowiùy pasy juý istniejàce. 
Szczególny spadek odnotowano w latach 2006 i 2007 (o przeszùo 7 tys. km) (tab. 1.). 
Na uwagæ zasùuguje fakt, iý spadek dùugoúci pasów PPOÝ odnotowano zarówno dla 
pasów istniejàcych - odnawianych jak i dla nowopowstaùych (ryc. 4.).

W ochronie przeciwpoýarowej w latach 2000 -2008 wykorzystywano 

równieý sprzæt latajàcy. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, iý w 
rozpatrywanym okresie dysponowano bazami lotniczymi  (od 22 do 33), oraz 
jednostkami latajàcymi  (od 45 do 67). W rozpatrywanym okresie w celach PPOÝ 
wykorzystywano samoloty patrolowe, úmigùowce i samoloty gaúnicze.

Ryc. 4. D³ugoœæ odnowionych (istniej¹cych) oraz nowych pasów przeciwpo¿arowych w 
lasach w latach 2000 -2008
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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 W oparciu o uzyskane wyniki analizy materiaùów êródùowych stwierdzono 
spadek liczebnoúci  jednostek latajàcych we wszystkich rozpatrywanych 
kategoriach. Liczba samolotów patrolowych spadùa z 17 szt. w 2001 r. do 10 szt. w 
roku 2004. Do roku 2008 ta liczba nie ulegùa zmianie. Liczba samolotów gaúniczych 
zmalaùa z 38 szt. w 2001 r.  do 26 szt. w roku 2006. W kolejnych latach liczba tych 
samolotów zwiækszaùa siæ o 1 sztukæ rocznie. W rezultacie w roku 2008 r. 
odnotowano 29 samolotów gaúniczych utrzymywanych w celu ochrony 
przeciwpoýarowej lasów w Polsce. Z 12 úmigùowców, jakie znajdowaùy siæ w 
sùuýbie przeciwpoýarowej lasów do roku 2005 pozostaùo 8. Rok póêniej 
zwiækszono stan úmigùowców o 1 szt. Stan 9 úmigùowców utrzymano do koñca 
badanego okresu.  W celu sprawnego wykorzystywania jednostek latajàcych 
utrzymywano równieý bazy lotnicze. W analizowanym okresie, w odróýnieniu do 
liczby jednostek latajàcych stwierdzono wzrost ich liczby z 22 do 33 (tab. 1).

Tab.1. Zmiany rozmiaru wybranych form przeciwpoýarowej ochrony lasu w PGL LP w 
latach 2000 -2008

Êródùo: Rocznik Statystyczny Leúnictwo 2009.

Poza monitoringiem lotniczym w latach 2000 – 2008 stosowano równieý 
przeciwpoýarowe patrole naziemne. Ich liczba wahaùa siæ w poszczególnych latach 
miædzy 1,9 tys. a 4,2 tys.. Na uwagæ zasùuguje fakt, ýe liczba patroli naziemnych w 
poszczególnych latach zmieniaùa siæ w róýnych kierunkach, raz rosùa innym razem 
malaùa. W celu jednoznacznego stwierdzenia kierunku zmian liczby 
przeciwpoýarowych patroli naziemnych wykreúlono liniæ trendu zmian tej metody 
ochrony PPOÝ. W oparciu o wykonane badania stwierdzono, ýe zmiany zachodzàce 
w analizowanym okresie dotyczàce liczebnoúci patroli naziemnym 
charakteryzowaùy siæ tendencjà wzrostowà (ryc. 5).
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Ryc. 5. Trend zmian iloœci przeciwpo¿arowych patroli naziemnych w latach 2000 -2008
�ród³o: Opracowanie w³asne.

Analizujàc zmiany dotyczàce liczby punktów obserwacyjnych i 
alarmowych stwierdzono, ýe w caùym badanym okresie utrzymywano przeszùo 1 
tys. takich punktów. Ich liczba zmieniaùa siæ. Najwiækszà liczbæ punktów 
obserwacyjnych i alarmowych utrzymywano w roku 2007 (1087 szt.) a najmniejszà 
rok póêniej (1019). Na podstawie szczegóùowej analizy punktów obserwacyjnych i 
ùàcznoúci alarmowej stwierdzono, ýe wyrównana liczebnoúã punktów ogóùem byùa 
utrzymywana za sprawà wzrostu liczby punktów obserwacyjnych z jednoczesnym 
spadkiem liczby punktów ùàcznoúci alarmowej. Na podstawie wykonanej analizy 
stwierdzono, trend wzrostu udziaùu punktów obserwacyjnych i trend spadku 
punktów ùàcznoúci alarmowej (ryc. 6).

Ryc. 6. Trendy zmiany liczebnoœci punktów obserwacyjnych, punktów ³¹cznoœci 
alarmowej.
 �ród³o: Opracowanie w³asne.
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W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, ýe w analizowanym 
okresie liczba punktów czerpania wody na terenie PGL LP zmieniaùa siæ. Najwiæcej 
tych punktów odnotowano w roku 2008  (6768 szt.) a najmniej w roku 2005 (4545 
szt.).  W oparciu o uzyskane wyniki badañ stwierdzono, ýe w badanym okresie 
odnotowywano spadek liczby punktów czerpania wody. Wprawdzie w ostatnim 
roku badañ nastàpiù znaczàcy wzrost ich liczby (o przeszùo 2 tys. sztuk), to jednak 
analizujàc zmiany w caùym okresie badawczym odnotowano trend spadkowy (ryc. 
7).

W celu okreúlenia determinacji zmian zachodzàcych w dziedzinie ochrony 
przeciwpoýarowej w lasach w latach 2000 -2008 na  liczbæ (szt.) i wielkoúã (ha) 
poýarów okreúlono wielkoúã wskaênika Pearsona (Pr) i regresji liniowej. W oparciu 
o uzyskane wyniki badañ stwierdzono, niewielki wpùyw zmian zwiàzanych z 
wybranymi elementami przeciwpoýarowej ochrony lasów na liczbæ i wielkoúã 
poýarów. 

Na podstawie wykonanych obliczeñ stwierdzono sùabà korelacjæ miædzy 
liczbà poýarów  w latach 2000 - 2008 a zmniejszeniem dùugoúci  pasów PPOÝ, 
zwiækszeniem liczby baz lotniczych, zmniejszeniem liczby samolotów gaúniczych i 
úmigùowców oraz zwiækszeniem liczby punktów obserwacyjnych. Brak korelacji 
odnotowano wzglædem pozostaùych analizowanych form ochrony 
przeciwpoýarowej. Nie odnotowano korelacji úredniej, silnej i bardzo silnej. W 
oparciu o uzyskane wyniki wskaênika determinacji zmian analizowanych metod 
ochrony przeciwpoýarowej stwierdzono, iý zwiækszenie liczby baz lotniczych 
miaùo 32 % wpùyw na zmniejszenie liczby poýarów (tab. 2). Uzyskany ujemy wynik 
wskazuje na zaleýnoúã odwrotnà miædzy liczbà baz lotniczych a liczbà poýarów. 

Ryc. 7. Trend zmian liczby punktów czerpania wody w PGL LP w latach 2000 -2008
�ród³o: Opracowanie w³asne.
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Tab. 2. Korelacja i wskaênik determinacji zmian w zakresie ochrony PPOÝ i iloúci poýarów.

Êródùo. Opracowanie wùasne.

Wynika z tego, iý wraz z zwiækszeniem liczby leúnych baz lotniczych 
malaùa liczba poýarów.  Na podstawie czynnika determinacji stwierdzono, równieý, 
ýe spadek liczby samolotów, úmigùowców, pasów zaporowych i punktów ùàcznoúci 
alarmowej mógù mieã niewielki wpùyw na liczbæ poýarów. Wskaêniki determinacji 
dla analizowanych form ochrony i liczby poýarów byùy, za wyjàtkiem  baz 
lotniczych i úmigùowców mniejsze od 10 %. 

Analizujàc wpùyw zmian zachodzàcych w wybranych formach ochrony 
przeciwpoýarowej na obszarowe zmiany poýarów w Polsce w latach 2000 - 2008 
stwierdzono korelacjæ miædzy zwiækszeniem liczby baz lotniczych i rozmiarem 
poýarów. Siùæ tej korelacji okreúlono, jako úrednià. Na podstawie czynnika 
determinacji regresji liniowej okreúlono procentowy wpùyw zwiækszenia liczby baz 
lotniczych na zmniejszenie powierzchni poýarów. Stwierdzono, iý dodatnie zmiany 
w tej formie ochrony PPOÝ miaùy 19 % wpùyw na zmniejszenie powierzchni 

Tab. 3. Korelacja i wskaênik determinacji zmian w zakresie ochrony PPOÝ i powierzchni 
poýarów.

Êródùo: Opracowanie wùasne.
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poýarów w Polsce w latach 2000 - 2008. Naleýy zwróciã uwagæ, ýe w pozostaùych 
przypadkach stwierdzono sùabà lub brak korelacji zmian w wybranych formach 
ochrony przeciwpoýarowej na wielkoúã poýarów w Polsce w latach 2000 -2008 
(tab. 3).

PODSUMOWANIE
W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, ýe liczba i wielkoúã poýarów w 

Polsce w rozpatrywanym okresie zmniejszaùa siæ. Zarówno pod wzglædem 
iloúciowym jak i powierzchniowym stwierdzono trendy spadkowe (ryc. 1 i ryc. 2). 

Analizujàc wzajemnà relacje miædzy liczbà i powierzchnià poýarów w 
Polsce stwierdzono przeszùo 90 % zaleýnoúã. Na tej podstawie moýna potwierdziã 
sùusznoúã ùàcznego stosowania metod prewencji i zwalczania poýarów w lasach.  
Ùàczne stosowanie biernych form prewencji przeciwpoýarowej takich jak np. pasy 
PPOÝ, czynnych form ochrony polegajàcych  np. na obserwacji lasów w 
momentach, gdy wystæpuje zwiækszone zagroýenie poýarowe oraz zorganizowane 
metody zwalczania juý powstaùych poýarów, niewàtpliwie przyczyniùy siæ do 
spadku ich liczby i rozmiaru szkód, jakie w ich wyniku powstajà w lasach.

Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, ýe w badanym okresie 
spadùa dùugoúã (km) pasów PPOÝ oraz zmalaùa liczba latajàcych jednostek 
powietrznych, liczba punktów ùàcznoúci alarmowej oraz punktów czerpania wody. 
Zmiany organizacyjne w tym zakresie nie miaùy jednak wiækszego wpùywu na 
liczbæ i wielkoúã poýarów. Najlepszym dowodem na to, jest fakt, ýe mimo 
odnotowanego zmniejszenia w zakresie wymienionych form przeciwpoýarowej 
ochrony lasu liczba i wielkoúã poýarów w Polsce zmalaùa. Moýe to úwiadczyã o 
duýym znaczeniu zaistniaùych zmian jakoúciowych, a mniejszym znaczeniu liczby 
poszczególnych form ochrony PPOÝ.  Wydaje siæ, ýe naleýaùoby prowadziã dalsze 
badania w tym zakresie w celu potwierdzenia tej hipotezy.

Z wszystkich analizowanych form ochrony przeciwpoýarowej najwiæksze 
znaczenia (pozytywne) miaùo zwiækszenie liczby baz lotniczych. Odnotowano 
úrednià korelacjæ miædzy zwiækszeniem liczby lotnisk a zmniejszeniem 
powierzchni poýarów. Obliczono, ýe proces wzrostu liczby baz lotniczych miaù  
przeszùo 30 % wpùyw na zmniejszenie liczby poýarów.

Na podstawie uzyskanych wyników badañ moýna zgodziã siæ z 
twierdzeniem Szczygùa i innych [2007], ýe zdecydowane i natychmiastowe 
ograniczenie kosztów ochrony przeciwpoýarowej nie jest wskazane, gdyý mogùoby 
to spowodowaã obniýenie poziomu bezpieczeñstwa pod wzglædem poýarowym i 
wzrost strat. Niemniej jednak jest moýliwoúã redukcji wydatków, której naleýy 
upatrywaã przede wszystkim w: racjonalizacji stosowania lotnictwa, 
niewykonywaniu czynnoúci nieuzasadnionych, wdroýeniu nowej, dokùadniejszej 
metody prognozowania zagroýenia poýarowego lasu, pozyskiwaniu úrodków 
finansowych z unijnych funduszy pomocowych. 
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STRESZCZENIE
W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, ýe liczba i wielkoúã poýarów w lasach 

PGL LP w rozpatrywanym okresie zmniejszaùa siæ. Analizujàc wzajemnà relacje miædzy 
liczbà i powierzchnià poýarów w Polsce stwierdzono przeszùo 90 % zaleýnoúã. Na 
podstawie wykonanych analiz stwierdzono, ýe w badanym okresie spadùa dùugoúã (km) 
pasów PPOÝ oraz zmalaùa liczba latajàcych jednostek powietrznych, liczba punktów 
ùàcznoúci alarmowej oraz punktów czerpania wody. Zmiany organizacyjne w tym zakresie 
nie miaùy jednak wiækszego wpùywu na liczbæ i wielkoúã poýarów. Ze wszystkich 
analizowanych form ochrony przeciwpoýarowej najwiæksze znaczenie (pozytywne) miaùo 
zwiækszenie liczby baz lotniczych. Odnotowano úrednià korelacjæ miædzy zwiækszeniem 
liczby lotnisk a zmniejszeniem powierzchni poýarów. Obliczono, ýe wzrost liczby baz 
lotniczych miaù  przeszùo 30 % wpùyw na zmniejszenie liczby poýarów lasów.

SUMMARY
On the basis of the obtained results it was concluded that the number and size of 

fires in PGL LP forests during the examined period of time decreased. Analysing the mutual 
relationship between the number and area of fires in Poland, over 90% correlation was 
observed. It was found, on the basis of the performed analyses, that during the examined 
period of time the length (km) of fire protection strips decreased and the number of flying 
fire-extinguishing units as well as communication centres and water-drawing points 
declined. However, organizational changes in this field did not exert a significant impact on 
the number and size of fires. From among all the analysed forms of fire protection measures, 
the strongest (positive) influence was exerted by the increase in the number of airplane 
bases. A medium correlation was recorded between the increase in the number of airstrip 
bases and decline in the area of fires. It was calculated that the increase in the number of air 
bases had over 30% influence on the decrease in the number of forest fires.
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