POŻARY LASÓW
Dzień dobry, Drodzy Wychowankowie 
W związku ze straszną suszą panującą w naszym kraju, a co za tym idzie dużym
zagrożeniem pożarowym, w naszych lasach W NIEKTÓRYCH JEST TO JUŻ III STOPIEŃ
ZAGROŻENIA, A WIĘC KATASTROFALNY.
Chciałabym Wam przypomnieć kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakie
każdy z nas powinien przestrzegać, aby nie stać się winowajcą, który jest odpowiedzialny za
rozniecenie ognia. Ponieważ chociaż w lasach panuje straszna susza, to niestety nie
zapalają się one od tak sobie, lecz z winy człowieka 

Pamiętajcie, że drzewa rosną nawet setki lat i dzięki nim żyjemy:
- 1 hektar lasu w ciągu godziny wytwarza około 700 kg tlenu - zaspokaja to dobowe
zapotrzebowanie dla 2500 osób.
- 1 dorosła 60 - letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób.
To tak w wielkim skrócie, bo zalet, jakie człowiek ma z drzew jest przeogromna ilość,
ale chyba wystarczy ten jeden argument, aby uzmysłowić każdemu, że LUDZKIE ŻYCIE
JEST ZALEŻNE OD ISTNIENIA DRZEW.

A więc zanim wejdziecie do lasu upewnijcie się, że właśnie nie obowiązuje zakaz,
jeżeli nie ma zakazu wchodzenia - PAMIĘTAJCIE:
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również
w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących
wywołać pożar, a w szczególności:


rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (w przypadku zagrożenia
pożarowego nie wolno rozpalać ogniska nawet w miejscach do tego przeznaczonych),



wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,



nie pal tytoniu w lasach i na terenach śródleśnych, za wyjątkiem dróg utwardzonych
i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi (żar zapałki ma temperaturę rzędu około
8000C, a papieros, rzucony niedopałek to około 6000C. Aby się zapalił las, np. od
suchej trawy, wystarczy 2500C. Rzucenie niedopałka, który ma 6000C, można
przyrównać do świadomego uklęknięcia i podpalenia lasu zapałką!!!.

2. Przejazd przez las samochodów, motocykli dozwolony jest tylko po drogach publicznych.
Pamiętaj, że postój na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych.
3. Leśnicy i strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem, zwłaszcza w wykrywaniu
źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru - na powiadamianie straży pożarnej,
nadleśnictwa lub właściciela lasu. Bardzo często występuje sytuacja, że Polak ma
poczucie „nie będę kapusiem” i widząc podpalacza nikogo nie informuje o tym
!!!!!!!! 
W przypadku zauważenia pożaru należy podjąć działania w celu jego likwidacji:


zaalarmować niezwłocznie osoby będące w strefie zagrożenia



wezwać straż pożarną pod numerem 998 lub 112 podając następujące informacje:
o

swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja
o zdarzeniu,

o

adres i nazwę obiektu,

o

co się pali i czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkładaj słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia.

Pozdrawiam
Alina Tyda   

