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Боротьба з лісовими пожежами − процес складний та вимагає значних людських і мате-

ріальних ресурсів. Незважаючи на постійний моніторинг стану пожежної небезпеки лісових ма-

сивів, щорічно внаслідок пожеж пошкоджуються та знищуються тисячі гектарів лісових угідь. 

За даними, наведеними протягом 2004 - 2010 рр., в Україні відбулося 28784 лісові пожежі, при 

цьому площа знищених пожежами лісів становила 32848 га, а матеріальні збитки - майже 295,4 

млн. грн.  

Аналіз пожежної ситуації в лісах за останні роки свідчить, що формується вона перева-

жно під впливом антропогенних чинників і погодних умов. Однією з головних причин виник-

нення лісових пожеж є невиконання населенням вимог правил пожежної безпеки при відвіду-

ванні лісів. Необережне поводження з вогнем туристів, мисливців, рибалок, грибників та інших 

осіб при відвідинах лісів (багаття, непогашений недопалок, не загашений сірник та інше) є при-

чиною від 92 - 99 % випадків пожеж. Неконтрольоване проведення весною та осінню випалю-

вання сухої трави на сінокосах, пасовищах, а також стерні на полях призводять до виникнення 

від 2,9 - 4,0 % випадків лісових пожеж. Причинами виникнення лісових пожеж можуть бути 

джерела вогню техногенного характеру: від обриву ліній електропередач, від залізничного та 

автомобільного транспорту, а також від пожеж на складах чи інших об’єктах, що розташовані в 

лісі чи біля нього. Інколи пожежі виникають внаслідок злочинних дій осіб (навмисний та нена-

вмисний підпал). 

Погода є чинником, який сприяє або перешкоджає виникненню та поширенню пожежі. 

Часті дощі, сира погода запобігають лісовим пожежам і навпаки, після тривалої спеки за відсут-

ності дощів літні грози бувають причиною від 0,4 % до 0,7 % випадків пожежі. Удари блискавок 

за наявності сухої трави або сухого вітролому створюють вогнища. Особливо небезпечні так 

звані «сухі грози», під час яких розряди атмосферної електрики між хмарами та землею не су-

проводжуються випаданням дощу. Виникненню пожеж багато в чому сприяє засуха, яку можна 



розглядати як комплекс атмосферних процесів, коли опади протягом більше 20 днів становлять 

не більше 30 % від середньомісячної норми для даного району. 

Таким чином, інформаційна система моніторингу за станом пожежної безпеки лісових 

масивів дає змогу прогнозувати умови, які сприяють формуванню підвищеної пожежної небез-

пеки в лісах і, як наслідок, виникненню великих лісових пожеж. В світовій практиці така систе-

ма спостереження та контролю за пожежною небезпекою в лісі за умов погоди, станом лісових 

займистих матеріалів, джерелами вогню та лісовими пожежами з метою своєчасного розроблен-

ня та здійснення заходів щодо їх попередження і гасіння реалізується на центральному, регіона-

льному, місцевому і локальному рівнях. 

Оцінка ступеня природної пожежної небезпеки лісів відображається на картах-схемах 

протипожежних заходів, де кожний лісовий квартал, залежно від класу пожежної небезпеки, за-

барвлюється в певний колір. Для прогнозування лісових пожеж початковими даними є: клас 

природної пожежної небезпеки земельних ділянок лісового фонду; клас пожежної небезпеки в 

лісі за умовами погоди; розташування та площа ділянок лісового фонду, на яких в даний час лі-

сові займисті матеріали можуть горіти при появі джерела вогню; дані про рельєф місцевості; на-

явність потенційних джерел вогню на перерахованих ділянках лісового фонду, зокрема даних 

про грозову активність. 

У останні десятиріччя в Україні вплив комплексу фінансових, соціальних, організацій-

них і лісоекологічних чинників, а саме: недостатня кількість засобів для здійснення протипоже-

жної охорони лісів і зменшення об'ємів протипожежної профілактичної роботи, підвищення ін-

тенсивності відвідування лісу населенням з метою збору грибів, ягід, лікарської сировини у зв'я-

зку з погіршенням соціально-економічної ситуації, повне або часткове припинення нагляду і 

охорони радіаційного забруднених лісів у зонах відчуження і, внаслідок цього, збільшення кіль-

кості лісових займистих матеріалів у насадженнях, погіршення загального протипожежного ста-

ну лісів не дають змогу повною мірою забезпечити вирішення задачі зниження кількості лісових 

пожеж і мінімізації збитку від них. 
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