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STOP PO?AROM TRAW - Apel Komendanta PSP w Jaworze
SZANOWNI MIESZKA?CY POWIATU JAWORSKIEGO
Komendant Powiatowy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Jaworze zwraca si? z apelem o
poszanowanie otaczaj?cego nas ?rodowiska naturalnego.
Ka?dy z nas lubi wypoczywa? na ?onie natury. Niestety ?rodowisko jest regularnie niszczone przez
bezmy?lne dzia?anie cz?owieka. Jednym z przejawów takiego dzia?ania jest wiosenne wypalanie
traw na nieu?ytkach, rowach przydro?nych czy wa?ach przeciwpowodziowych. Sytuacja powtarza
si? w okresie pó?nego lata i jesieni, gdy po ?niwach wypalana jest s?oma na polach. Cz?sto w
takich przypadkach dochodzi do po?aru lasu bezpo?rednio s?siaduj?cego z polami.
Analiza po?arów prowadzona za lata ubieg?e wykazuje, ?e znaczna ich ilo?? powstaje w okresie
wiosennym i jesiennym na skutek wypalania pozosta?o?ci ro?linnych. Dane statystyczne pokazuj?,
?e jest to du?y problem.
Dlaczego nie?
Wypalanie traw i zaro?li jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych
sposobów niszczenia ?rodowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje ?adnych korzy?ci, a wr?cz
przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego cz?owieka, jest bardzo
niebezpieczne.
Co roku w po?arach wywo?anych przez podpalaczy traw gin? ludzie - najcz??ciej ci, którzy
podejmuj? si? wypalania.
Wypalanie traw zabija zwierz?ta. ?mier? w p?omieniach czyha na ptaki. Niszczone s?
miejsca l?gowe wielu gatunków ptaków gnie?d??cych si? na ziemi lub w strefie krzewów.
Pal? si? równie? gniazda ju? zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub piskl?tami (np. tak
lubianych przez nas wszystkich skowronków).
Dym uniemo?liwia pszczo?om, trzmielom oblatywanie ??k. Owady te gin? w p?omieniach,
co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obni?enie plonów
ro?lin.
Gin? zwierz?ta domowe, które przypadkowo znajd? si? w zasi?gu po?aru, poniewa? trac?
orientacj? w dymie, ulegaj? zaczadzeniu. Dotyczy to równie? du?ych zwierz?t le?nych,
takich jak sarny, jelenie czy dziki.
P?omienie niszcz? miejsca bytowania zwierzyny ?ownej, m.in. ba?antów, kuropatw, zaj?cy,
a nawet saren.
W p?omieniach lub na skutek podwy?szonej temperatury ginie wiele po?ytecznych zwierz?t
kr?gowych: p?azy (?aby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, je?e, zaj?ce, lisy,
borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
Przy wypalaniu gin? mrówki. Jedna ich kolonia mo?e zniszczy? do 4 milionów szkodliwych
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owadów rocznie. Mrówki zjadaj?c resztki ro?linne i zwierz?ce u?atwiaj? rozk?ad masy
organicznej oraz wzbogacaj? warstw? próchnicy, przewietrzaj? gleb?. Podobnymi
sprzymierze?cami w walce ze szkodnikami s? biedronki, zjadaj?ce mszyce.
Ogie? u?mierca wiele po?ytecznych zwierz?t bezkr?gowych, m.in. d?d?ownice (które maj?
pozytywny wp?yw na struktur? gleby i jej w?a?ciwo?ci), paj?ki, wije, owady (drapie?ne i
paso?ytnicze).
Po?ary wzniecone podpaleniem traw s? g?ównym i najniebezpieczniejszym zagro?eniem
dla naszych lasów. Ogie? szybko ogarnia ogromne po?acie drzewostanów, doszcz?tnie
niszcz?c trwaj?ce od wieków dzia?anie przyrody.
Poza negatywnymi skutkami dla ekosystemu, wypalanie traw niesie za sob? wiele innych
zagro?e?, m.in.:
–
podczas po?aru powstaje du?e zadymienie, które jest szczególnie gro?ne dla osób
przebywaj?cych w bezpo?rednim s?siedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na mo?liwo??
zaczadzenia;
–
wypalanie traw i zwi?zane z tym du?e zadymienie powoduje zmniejszenie widoczno?ci na
drogach, co mo?e prowadzi? do powstania gro?nych w skutkach kolizji i wypadków drogowych;
–
wysuszone trawy pal? si? bardzo szybko! W przypadku gwa?townej zmiany kierunku wiatru,
po?ary bardzo cz?sto wymykaj? si? spod kontroli i przenosz? na pobliskie lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich po?arach ludzie trac? dobytek ca?ego ?ycia. Wyst?puje równie?
bezpo?rednie zagro?enie dla zdrowia i ?ycia ludzi.

Co mo?esz
zrobi??
Zawsze mo?esz zwróci? uwag? podpalaczowi. Jednak bezpieczniejszym i
skuteczniejszym sposobem jest poinformowanie stra?y po?arnej i policji.
Pa?stwowa Stra? Po?arna – 998 lub 112,

Wypalanie pozosta?o?ci ro?linnych na ??kach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach,
nieu?ytkach, w rowach i na pasach przydro?nych jest zabronione. W stosunku do osób
naruszaj?cych wy?ej wymienione zasady mog? by? stosowane sankcje karne okre?lone w
Kodeksie Wykrocze? i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolno?ci w??cznie.
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Okre?la to m.in.:
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55.
Art. 124. „Zabrania si? wypalania ??k, pastwisk, nieu?ytków, rowów, pasów przydro?nych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Art. 131 ust. 12 „Kto … wypala ??ki, pastwiska, nieu?ytki, rowy, pasy przydro?ne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary… - podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6, 148 w lasach oraz
na terenach ?ródle?nych, jak równie? w odleg?o?ci do 100 m od granicy lasu, zabrania si? dzia?a? i
czynno?ci mog?cych wywo?a? niebezpiecze?stwo, a w szczególno?ci:
-

rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez w?a?ciciela lasu lub nadle?niczego;

-

korzystania z otwartego p?omienia;

-

wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta?o?ci ro?linnych.
§ 43 rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

Za wykroczenia tego typu gro?? surowe sankcje:
Art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykrocze? t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821, 1238. – kara
aresztu, nagany lub grzywny, której wysoko?? w my?l art. 24 § 1 mo?e wynosi? od 20 do 5000 z?.
Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128.) stanowi:
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagra?a ?yciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
maj?ce posta? po?aru, podlega karze pozbawienia wolno?ci od roku do lat 10”.

Dop?aty bezpo?rednie UE dla w?a?cicieli gruntów rolnych
Do walki ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw w??czy?a si? Unia Europejska. Za?o?enia
polityki rolnej UE reguluj? mi?dzy innymi zagadnienia ochrony ?rodowiska w rolnictwie.
Jednym z narz?dzi umo?liwiaj?cych dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest
system dop?at bezpo?rednich. Ta forma wsparcia unijnego zobowi?zuje u?ytkownika gruntów do
utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej.
Dlatego edukacj? nale?y rozpocz?? ju? w szko?ach podstawowych, kiedy u cz?owieka kszta?tuje
si? charakter i wra?liwo?? na pi?kno otaczaj?cej nas przyrody. Apelujmy do wszystkich, aby pod
has?em „Ochrony Przyrody Ziemi Jaworskiej” zrobi? wszystko co pozwoli na ograniczenie liczby
niepotrzebnych po?arów zarówno w roku bie??cym jak i w latach nast?pnych.
Komendant Powiatowy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Jaworze
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bryg. mgr Waldemar Sarlej
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