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W dniach 23-24 marca 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Przemków odbyły się zorganizowane 
przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu warsztaty, których celem było 
przygotowanie i nabycie umiejętności stosowania wypalania, jako metody czynnej ochrony 
wrzosowisk. 

Kontrolowane użycie ognia jest prawnie dopuszczalne, ale praktycznie w kraju nie jest 
stosowane, ze względu na brak znajomości zasad i warunków jego wykonywania oraz 
jednoznacznie negatywne kojarzenie ognia w środowisku leśnym. Natomiast jak pokazują 
doświadczenia innych krajów oraz wyniki realizowanego w latach 2017-2019 zleconego 
przez DGLP projektu pt. „Opracowanie zasad ochrony obiektów chronionych oraz stosowania 
wypalania, jako metody czynnej ochrony przyrody" kontrolowane wypalanie jest skutecznym 
i tanim sposobem regeneracji i utrzymania ginących wrzosowisk, wskutek sukcesji roślin 
drzewiastych lub przekształcania się ich w zbiorowiska trawiaste o mniejszej wartości 
przyrodniczej. 

 

Wypalanie wrzosowiska rozpoczynamy od punktu kotwiczącego pod wiatr 
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Do podkładania ognia służy wypalarka 

 

Proces spalania jest pod stałą kontrolą, aby ogień nie przedostał się poza wypalaną 
powierzchnię 

   W dwudniowych warsztatach (których zaplanowano cztery edycje) obejmujących część 
teoretyczną i praktyczną w liczbie 14 godzin lekcyjnych, udział wzięło 15 osób z DGLP i 
siedmiu rdLP. Słuchacze poznali postawy procesu spalania w środowisku leśnym, wypalanie 
w teorii i praktyce, planowanie i zasady organizacji wypalania, zasady bezpieczeństwa oraz 
obsługę i stosowanie sprzętu używanego do wypalania. Drugiego dnia szkolenie odbywało się 
na zasadzie nauki przez działanie, polegającym na wypaleniu czterech powierzchni wrzosu o 
łącznej powierzchni około 2 ha. Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty potwierdzające 
nabyte umiejętności ze stosowania wypalania. Zajęcia prowadzili: dr inż. Ewa Zin, mgr inż. 
Mirosław Kwiatkowski i dr hab. Ryszard Szczygieł. 



 

 

Wypalanie musi być intensywne, żeby odsłonić glebę, co umożliwi odnowienie się wrzosu z 
nasion 

 

Dla zabezpieczenia wypalania w pogotowiu był także samolot gaśniczy Dromader 



Dużą pomoc w przygotowaniu warsztatów i ich przeprowadzeniu okazało Nadleśnictwo 
Przemków z Panem Nadleśniczym Adamem Chlebowskim i jego zastępcą Jarosławem 
Cierpiałem, za co składamy wyrazy podziękowania. 

 

opr. Ryszard Szczygieł 

fot. Kacper Borkowski 

 

ENGLISH Translation 

IBL Fire is a cure for the heathlands 

29 March 2022 

On 23-24 March 2022, workshops organized by the Forest Fire Protection Laboratory were held 
in the Przemków Forest District, the purpose of which was to prepare and acquire the ability to 
use firing as a method of active protection of heaths. Controlled use of fire is legally permissible, 
but it is practically not used in the country due to the lack of knowledge of the rules and 
conditions for its implementation and the clearly negative association of fire in the forest 
environment. 

However, as shown by the experiences of other countries and the results of the project 
commissioned by DGLP in 2017-2019, entitled "Development of principles for the protection of 
protected objects and the use of burning as a method of active nature protection", controlled 
burning is an effective and cheap method of regenerating and maintaining endangered heathlands 
as a result of the succession of woody plants or their transformation into grassland communities 
with a lower natural value.  



We start the burning of the heathland from the anchor point against the wind. A burner is used to 
set fire The combustion process is under constant control so that the fire does not spread beyond 
the burning surface 15 people from DGLP and seven RDLP participated in the two-day 
workshop (four editions of which were planned) covering the theoretical and practical part in the 
number of 14 teaching hours. Students learned about the attitudes of the combustion process in a 
forest environment, firing in theory and practice, planning and principles of firing organization, 
safety rules, and the operation and use of firing equipment.  

On the second day, the training was based on the principle of learning by doing, which involved 
burning four areas of heather with a total area of approximately 2 hectares.  

Workshop participants received certificates confirming acquired skills in the application of 
firing. The classes were conducted by: dr inż. Ewa Zin, MSc. Mirosław Kwiatkowski and dr hab. 
Ryszard Szczygieł.  

Firing must be intense to expose the soil, allowing the heather to regenerate from the seed. A 
Dromader firefighting plane was also on standby to secure the firing. The Przemków Forestry 
Inspectorate with Mr. Adam Chlebowski, the forest manager and his deputy Jarosław 
Cierpiałem, for which we would like to express our gratitude, proved to be a great help in the 
preparation of the workshops and their conduct. comp. Ryszard Szczygieł 

 


