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Izboljšave modela za dnevno napoved verjetnosti nastanka gozdnega
požara v letu 2015
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Vsakodnevno napoved verjetnosti nastanka gozdnega požara pripravljamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije že dve leti. Napoved temelji na podlagi izračunov
računskega modela, tj. meteorološkega indeksa požarne
ogroženosti gozdov (Ogris in Šturm, 2016; slika 1). Številčno oceno verjetnosti nastanka gozdnega požara dobimo s pomočjo šest standardnih komponent indeksa
meteorološke požarne ogroženosti. Osnova so tri šifre
vlažnosti goriva (šifra vlažnosti drobnega goriva, angl.
Fine Fuel Moisture Code - FFMC, šifra vlažnosti srednjega goriva, angl. Duff Moisture Code - DMC, šifra
vlažnosti grobega goriva, angl. Drought Code – DC), ki
se odzivajo na dnevne spremembe vsebnosti vlage v treh
razredih gozdnega goriva z različnimi stopnjami hitrosti
sušenja. Vmesna indeksa širjenja požara predstavljata
stopnjo širjenja (indeks začetnega širjenja, angl. Initial
Spread Index - ISI) in količino razpoložljivega goriva
(indeks celotnega goriva, angl. Build-Up Index - BUI).
Končni indeks širjenja požara je indeks FWI (indeks požarne ogroženosti gozdov, angl. Fire Weather Index FWI), ki združuje vmesna dva indeksa in predstavlja intenzivnost širjenja požara. Uporablja se tudi kot splošni
indeks požarne ogroženosti.
Vhodni podatki za izračun teh količin so temperatura
zraka, relativna zračna vlažnost, hitrost vetra in 24-urna
količina padavin (vse ob ob 12. uri). Te podatke dobimo
iz napovedi modela ALADIN-SI (slika 2), tj. numeričnega meteorološkega modela za računanje bodočega
stanja ozračja nad širšim območjem Slovenije (Pristov
in sod., 2012), ki ga uporablja ARSO. Analiza in bodoče
3-dimenzionalno stanje ozračja se izračuna na vsakih 6
ur za naslednjih 72 ur v krajevni ločljivost 4,4 km nad
območjem velikim 1850 km krat 1850 km. V letu 2015
se je opisani sistem posodobil in nadgradil, izboljšala se
je tudi kakovost napovedi. Temu smo prilagodili tudi izračun verjetnosti požarne ogroženosti in z 22.10.2015
smo napoved podaljšali iz dveh na tri dni v naprej.
Vse tri šifre vlažnosti goriva (FFMC, DMC in DC)
nastopajo v modelu FWI z vrednostmi prejšnjega dne, ki
so bile izračunane na podlagi napovedi modela ALADIN-SI za ta dan. Napovedi pa so obremenjene z napako, najbolj nezanesljive so napovedi konvektivnih padavin, ki se krajevno zelo spreminjajo. Za prejšnji dan
imamo na razpolago meritve iz avtomatskih in nekaterih
klasičnih postaj državne meteorološke mreže, ki bi jih
lahko uporabili za korekcijo modela FWI. Ker pa model
potrebuje vhodne podatke nad območjem Slovenije v
krajevni ločljivosti, ki je večja ali vsaj enaka ločljivosti
modela ALADIN-SI, moramo vrednosti temperature in
vlažnosti zraka, hitrosti vetra ter količine padavin določiti v vseh točkah modela FWI. To lahko dosežemo z
zapletenimi postopki prostorske interpolacije podatkov
(npr. ko-kriging). V našem primeru pa uporabimo kar
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analizo, ki jo naredijo na ARSO s pomočjo sistema
INCA (Integrated Nowcasting through Comprehensive
Analysis). Sistem INCA je eden izmed sistemov za izračun zelo kratkoročnih ali zdajšnjih (angl. nowcasting)
meteoroloških napovedi v visoki prostorski in časovni
ločljivosti (Haiden in sod., 2011; Šajn Slak in sod.,
2012; slika 3). Kot prvi približek stanja ozračja uporabi
prostorska polja meteoroloških spremenljivk numeričnega meteorološkega modela ALADIN-SI, nato pa s pomočjo interpolacijskih metod ob upoštevanju določenih
fizikalnih zakonitosti izračunava 3-dimenzionalno fizikalno konsistentno analizo v visoki krajevni ločljivosti
(1 km), v katero vključuje širok spekter različnih meritev (podatke s klasičnih in avtomatskih meteoroloških
postaj, radarske in satelitske podatke in še druge razpoložljive podatke izven državne meteorološke mreže). Ta
analiza je nato osnova za izračun nekaterih diagnostičnih polj kot tudi za kratkoročno napoved meteoroloških
spremenljivk za 12 ur naprej. Ključno pri tem je, da so
izračuni dovolj hitri, da so lahko analize in napovedi dostopne praktično v realnem času ali zelo blizu realnega
časa, kar omogoča tudi pogosto obnavljanje napovedi ob
dostopnosti novih podatkov. Količina padavin se izračuna vsake pol ure, ostale spremenljivke (temperatura
zraka, relativna zračna vlažnost, hitrost in smer vetra) pa
vsako uro. V času objave tega članka model FWI uporablja samo analizo podatkov, s katerimi korigiramo tri
šifre vlažnosti goriva (FFMC, DMC in DC) za prejšnji
dan in tako izboljšamo napoved za naslednje tri dni. Vsaj
eno leto bo moralo preteči, da bomo lahko preverili, koliko se je zanesljivost modela FWI izboljšala na račun
njegovih izboljšav v letu 2015.
Načrtujemo, da bomo sistem nadgradili s kratkoročno napovedjo širjenja požarov (Van Wagner in sod.,
1992), pri katerem bodo kratkoročne napovedi iz
sistema INCA (predvsem vetra v visoki krajevni ločljivosti) neobhodne. Predpogoj za razvoj modela za kratkoročno napoved širjenja požarov je kakovostna karta
goriv, ki pa za Slovenijo še ni izdelana (Šturm, 2013).
Upamo, da bomo s primernim raziskovalnim projektom
izdelali manjkajočo karto goriv in tako izpolnili zadnji
pogoj za razvoj modela za kratkoročne napovedi širjenja
požarov.
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Slika 1: Napoved požarne ogroženosti gozdov na dan 20. 11.
2015 (Ogris in Šturm, 2016)
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Slika 2: Primer napovedi padavin modela ALADIN-SI za 3. 2.
2016 ob 13. uri (Računska napoved ..., 2016)

Slika 3: Primer karte padavin iz sistema INCA: analiza in napoved za 3. 2. 2016 ob 13. uri (Trenutno stanje vremena ..., 2016)
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