
APEL
Swiqtokrzyskiego Komendanta Woj ew6dzkiego

Paristwowej SIr aLy P oLarnej
w sprawie zamechania wypalaniatraw i pozostaloSci ro5linnych !!!

W okresie wiosennym, jak co rbku, odnotowuje siq wzrost liczby interwencji Stra?y Po2amq
zwiqzanych z wypalaniem traw. W ostatniej dekadzie na terenie wojew6dztwa
Swiqtokrzyskiego odnotowano Srednio 3 677 polaftw traw rocznie.

Efektem wypalania s4 czqsto niekontrolowane polary, skutkuj4ce czqsto duzymi stratami
materialnymi, a nawet ofiarami Smiertelnymi. Celowe podpalenia traw-stanowrqponad 90o/o

wszystkich poiar6w l4k i 1as6w.

Dzieje siq tak, poniewaz w naszej Swiadomo6 ci wciay2 funkcjonuje mit, 2e wypalanie traw
poprawi jakoS6 glebyijest swoistymrodzajemjej nawozeniaiu?yflniania. Rolnicynadal sqdz4
2e ogien to ,,najtariszy herbicyd" do zwalczania chwast6w. Nic bardziej blqdnego!

Ogieri nie tylko zabijaLyjqce w trawie zwierzEtai mikroorgarrTzmy, aletakhe wyjalawia glebq.
Przywr6cenie po takich,,praktykach" wlaSciwego stanupowierzchni ziemi jest skomplikowane
i wymaga czqsto pracy wielu pokoleri le3nik6w i rolnik6w!

Wypalanie traw to zjawisko niebezpiecznezar6wno dla Srodowiska naturalnego, jak i ludzi
oraz obiekt6w budowlanych. To czqsto wstEp do groZnego polaru. Bo cho6 po zimie gleba jest
wilgotna, to wyschniqte trawy w pol4czeniu ze zmiennymi wiatrami powoduj4 2e og1ehdociera
do zabudowaf gospodarskich i obszar6w leSnych oraz do teren6w o szczeg6lnie cennych
waloraeh przyrodniczych (park6w narodowych i I<rajobrazowych, rezerwatdw przyrody,
ob szar6w chronione g o lcr ajobr azu i uzytk6w ekolo gicznych).
Ponadto gesty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w poblizu dr6g, znacznie ogranicza
widocznoS6. Syruacja taka mole stad siQ przyczpq wielu kolizji i wypadk6w
komunikacyjnych.

PamigtajmylKu2dy po?ar, a co za tym idzie kahd,a interwencja straLy sporo kosztuje.
Te ogromne sumy pokrywane s4. w ostateczn5rm rozrachunku z Budletu Paristwa.
Oztacza Io, 2e cale spoteczeristwo ponosi ciqlar finansowy walki z poLarami traw.

Pamigtajmy! W czasie gdy stazacy s4 zadysponowani do akcji gaszenia pozar6w traw, l4k
i nieu2ytk6w, w tyrn samym czasie mog4byi potrzebni w innyrn miejscu, gdzietrzebaratowal
2ycie. Gdzie trwa wyScigz czasem. Gdzie, o zyciu czlowieka decyduj4minuty...

Pamigtajmy! W Swietle obowi4zuj4cego prawa (Art.131 Ustawy o ochronie przyrody),
kto wypala tr4ki, pastwiska, nieuzytki, rowy, pasy przydro2ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska
lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzyr;vny - w szczeg6lnychprzrypadkach podle gakarze
pozbawienia wolnoSci do 10 lat.

WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE!
CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POZAROW

GINIE OD KILKU DO KILKUNASTU 0568!
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