Скал а н а степените на пожар оопасност
Степен на риск

Описание на български

Описание на английски

Малък
Low

Съществуващи пожари се самозагасяват и
е малко вероятно да възникват нови.
Жизнени пожари са възможни само като
тлеене в дълбоки сухи слоеве.
Възможни са леки и бавно развиващи се
пожари. Съществуващи пожари се гасят
лесно от наземни екипи с помпи и ръчни
инструменти.
Възможни са умерени до силни пожари с
въвличане на дървесни корони само
локално. Пожарите са трудни за
овладяване от наземни екипи. Често се
налага използване на тежка екипировка за
овладяване на пожарите (булдозери,
камионицистерни, самолети).
Възможни са много силни пожари с
частично или пълно въвличане на
дървесните корони. Предните фронтове
на пожарите е невъзможно да бъдат
овладени от наземни екипи. Налагат се
въздушни атаки със забавящ агент
(retardant), за да се атакуват успешно
предните фронтове на пожарите.
Възможни са бързо разпространяващи се
много силни пожари с въвличане на
дървесните корони. Пожарите са трудни
за овладяване. Действията по погасяване
се ограничени само по фланговете на
пожара. Възможни са само индиректни
действия, насочени срещу предните
фронтове на пожарите.
Не се извършват изчисления за този
район. (Наличие на снежна покривка).

Fires likely to be selfextinguishing
and new ignitions unlikely. Any
existing fires limited to smoldering
in deep, drier layers.
Creeping or gentle surface fires.
Fires easily contained by ground
crews with pumps and hand tools.

Умерен
Moderate

Голям
High

Много голям
Very High

Екстремален
Extreme

Не се пресмята (сняг)
(Snow)

Moderate to vigorous surface fire
with intermittent crown
involvement. Challenging for
ground crews to handle; heavy
equipment (bulldozers, tanker
trucks, aircraft) often required to
contain fire.
Highintensity fire with partial to
full crown involvement. Head fire
conditions beyond the ability of
ground crews; air attack with
retardant required to effectively
attack fire's head.

Fastspreading, highintensity
crown fire. Very difficult to control.
Suppression actions limited to
flanks, with only indirect actions
possible against the fire's head.

No calculations were performed for
this region.

