
 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 11.01.2021 r. 

Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB 
 

Nowość IMGW-PIB: wysokorozdzielczy system prognozowania zagrożenia 
pożarowego lasu 

Od nowego roku IMGW-PIB udostępnił testowy system prognozowania zagrożenia pożarowego 
dedykowany terenom leśnym. Prognozy wykonywane są dla całej Polski na siatce o rozdzielczości 
przestrzennej 2.5 x 2.5 km, raz dziennie na godzinę 12 UTC, z wyprzedzeniem czasowym 
wynoszącym 24 i 48 godzin. Jest to pierwszy w Polsce system prognozowania zagrożenia 
pożarowego lasu w wysokiej rozdzielczości przestrzennej z tak długim horyzontem czasowym. 
 
System prognozowania zagrożenia pożarowego lasów opracowano w Zakładzie Analiz 
Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych w strukturach Centrum Modelowania 
Meteorologicznego IMGW-PIB. Dane meteorologiczne niezbędne do obliczeń zasilane są 
z numerycznego modelu pogodowego WRF METEOPG2.5km, który rozwijany jest wspólnie 
przez IMGW-PIB i Politechnikę Gdańską. Zasadność podjętych prac i badań umotywowana była 
wysoką i niemalejącą od wielu lat w Polsce liczbą pożarów w lasach, która w związku 
z prognozowanymi globalnymi zmianami klimatycznymi może w przyszłości wzrastać. 
 
„W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się stopniowe zaburzenia systemu klimatycznego, 
które powodują wzrost niebezpiecznych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych, a co za tym 
idzie i zagrożenia pożarowego lasów w Polsce. W 2019 roku Polska znalazła się na 3 miejscu 
w Europie pod względem liczby pożarów na terenach leśnych. Aby minimalizować wyrządzane 
przez pożary straty środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, niezbędne jest rozwijanie 
i udoskonalanie systemów prognozowania zagrożenia pożarowego. Kluczowe znaczenie warunków 
meteorologicznych w ocenie zagrożenia pożarowego oraz możliwość wykorzystywania 
wysokorozdzielczych numerycznych modeli pogodowych w jego prognozowaniu, zobowiązuje 
IMGW-PIB do wyjścia naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu”. – komentuje prof. Mariusz Figurski, 
Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. 
 
„Pomimo że system potrzebuje dalszych weryfikacji i udoskonaleń, obiecujące wyniki analiz z 2019 
roku skłoniły IMGW-PIB do podjęcia decyzji o udostępnieniu i upublicznieniu produktu w wersji 
testowej. Wysokorozdzielcze prognozy zagrożenia pożarowego stanowić mogą wsparcie 
dla działalności polskich służb pożarniczych i właścicieli terenów leśnych oraz być źródłem bogatej 
informacji dla naukowców i innych zainteresowanych odbiorców”. – komentuje dr Przemysław 
Ligenza, Dyrektor Naczelny IMGW-PIB. 
 
Artykuł dostępny w naszym magazynie popularno-naukowym Obserwator online: 
https://obserwator.imgw.pl/nowosc-imgw-pib-wysokorozdzielczy-system-prognozowania-
zagrozenia-pozarowego-lasu/ 
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Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  
 
SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/ 
APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/ 
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/ 
 
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Tatr po 
Bałtyk, od Karpat po Zalew Szczeciński analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie. 
Nasze systemy informacyjne i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i 
doświadczeniem analityków i specjalistów meteorologii i hydrologii. Jesteśmy Instytutem 
skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy nad nim. 
Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. 
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