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Інноваційні технологи
в охороні лісів від пожеж

У США ДОСЛІДНИКИ ЛІСОВИХ пожеж з усього світу
обговорили напрямки удосконалення боротьби
з великими природними пожежами
м. Мізула на базі всесвітньо відомої Лабораторії
лісопожежних наук дослідницької станції Рокі Маунтен
(Missoula Fire Sciences Laboratory, Rocky Mountain Research
Station, Missoula, Montana), відбувся науковий форум «Великі
природні пожежі», у якому взяли участь понад 600 фахівців.
Конференція була організована двома найбільшими
професійними асоціаціями дослідників у галузі лісової
пірології США: Асоціацією з пожежної екології (AFE)
і Міжнародною асоціацією лісових пожеж (IAWF).
Досягнення українських науковців на конференції
представляв співробітник лабораторії лісової пірології
Інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП
України Василь Гуменюк

16

Проблема лісових пожеж з кожним роком все частіше нагадує про
себе і привертає все більше уваги суспільних діячів та науковців у
всьому світі. Навіть країни-лідери у
галузі охорони лісів від пожеж, такі
як США, Канада, Іспанія, Австралія
та інші визнають, що лісопожежна ситуація ускладнюється через
вплив змін клімату та накопичення горючих матеріалів у лісах. Це,
в свою чергу, вимагає розробки
спільних підходів та відповідних
сучасних технологій для раннього
виявлення, профілактики та гасіння
пожеж.
Вважається, що сучасна ера
мегапожеж розпочалася у 1987 році
з так званої Пожежі Великого Чорного Дракона у Китаї (Great Black
Dragon Fire), яка забрала життя

понад 200 людей та винищила 1,2
мільйона га лісів (Salisbury, 1989).
Екологічні
збитки
біосферного
масштабу нанесли серія катастрофічних лісових пожеж у Індонезії
(1982-83, 1994, 1997-98 pp.), Бразилії (Roraimafires, 1998), які призвели до знищення значної кількості
видів та масових викидів двоокису
вуглецю, порівняних за кількістю з
вулканічними та техногенними викидами (Williamsetal, 2012). 1998
рік вважається найгіршим пожежним роком за всю історію США,
коли у дев'яти штатах площі пожеж
були найбільшими з початку їх обліку. Серія мегапожеж в Австралії
на початку 2003 року, у січні 2005,
у 2006-2007 роках, закінчилася так
званою Чорною Суботою 2009 року
- найжахливішою пожежею в істо-
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рії країни, яка призвела до загибелі
173 громадян та знищила цілі містечка. Аналогічні пожежі протягом
останніх років мали місце у Канаді,
Південній Африці, Португалії, Іспанії, Туреччині та інших країнах.
Для боротьби з таким грізним
явищем, як великі пожежі, останніми роками формується новий напрямок із охорони лісів - застосування наукоємних та інноваційних
технологій для розробки методів
точного прогнозування виникнення
та оцінки вірогідних наслідків пожеж. Ці методи базуються на масовому дослідницькому матеріалі:
пробних площах у лісах, пройдених
пожежами, активних лісопожежних
експериментах, у тому числі, з верховими пожежами, даних про погоду, даних про біомасу лісів та її біофізичні та пірогенні характеристики,
дані про історію пожеж за останні
десятиліття, дані про щільність населення, результати соціологічних
досліджень тощо. В результаті наукових досліджень створено ряд
програмних продуктів, які допомагають вирішувати різноманітні завдання в контексті регіональних і
національних систем інтегрованого
управління пожежами. Лідерами у
розробці універсальних лісопожежних комп'ютерних програм є наукові лісопірологічні лабораторії США,
Канади, Іспанії, Франції, Італії та інших країн, де лісопожежна проблема є актуальною на національному
рівні.
Певна робота в цьому напрямку виконується і в Україні, зокрема,

