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„Stop pożarom traw” na terenie powiatu
staszowskiego

Na przełomie marca i kwietnia wraz z nastaniem ciepłych dni, oraz rozpoczęciem się prac polowych
zaobserwować można na terenie powiatu staszowskiego szereg pożarów traw i zarośli. W związku z
powyższym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zwraca się z apelem o
poszanowanie otaczającego nas środowiska naturalnego.
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów
niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.
Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy traw giną ludzie - najczęściej ci, którzy
podejmują się wypalania.
Wypalanie traw zabija zwierzęta. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków
gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów.
Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą
orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich
jak sarny, jelenie czy dziki.
Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a
nawet saren.
Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla
naszych lasów. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc
trwające od wieków działanie przyrody.
Koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu, itp.), które ponosi całe
społeczeństwo są znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania pożarów
nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych,
co dodatkowo te koszty zwiększa.

Część pożarów powstałych na skutek wypalania traw i nieużytków likwidowana jest przy
współudziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych gmin powiatu
staszowskiego. Koszty poniesione przez te jednostki w wyniku prowadzonych działań gaśniczych
w znacznym stopniu obciążają budżety gmin.
Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach,
nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych oraz w odległości mniejszej niż 100 m od
nich jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą
być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym,
do pozbawienia wolności włącznie.
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