JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY ZABÍJA ŽIVOT
Vypaľovanie trávy je dôkazom neschopnosti ľudí trvalo sa starať o
krajinu. Podpaľovanie rôznej „stariny” je len riešením dôsledkov, kedy
pozemky zarastajú burinami, nie príčin – teda zanedbania starostlivosti
o pozemok, ktorý je v podstate našim majetkom. Pritom ide o zásah,
ktorý nemá v podmienkach žiadne opodstatnenie. Laická predstava
ľudí o tom, že požiarom prírodu „naštartujú”, je mylná. Tráva, ktorá sa
objaví po vypálení, tam bola aj predtým. Práve poškodením nových
výhonkov požiarom dochádza k nadmernému čerpaniu zásobných látok
a k oslabovaniu trávnych porastov. A práve poškodené pozemky sú
vynikajúcou pôdou pre šírenie burín a inváznych rastlín.
Jarné vypaľovanie trávy postihuje nielen pôdne mikroorganizmy, ale aj
mäkkýše, motýle, obojživelníky, plazy a vtáctvo hniezdiace na zemi
a v krovitých porastoch. „Mnohé tieto druhy sú súčasťou biologickej
ochrany ekosystémov a narušením rovnováhy vypaľovaním dochádza
k premnoženiu škodcov v poľnohospodárskych kultúrach, v lúčnych
a lesných ekosystémoch.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov hovorí jasnou rečou - vypaľovanie trávy je pod hrozbou
vysokých sankcií prísne zakázané. Právnickým osobám zaň hrozí
pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým do výšky 331 €. Napriek tomu
sa každý rok nájdu „snaživci”, ktorí zákon vedome, či nevedome
porušujú. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej
trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého
množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich
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dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si takýto požiar
vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život a to najmä z radov dôchodcov.
Každý rok sa opakujú situácie, pri ktorých dochádza k vzniku zbytočne
veľkých škôd. Úlohu zohrávajú v tomto probléme viaceré faktory,
napríklad ľudská pohodlnosť - ľudia sa o svoj majetok celý rok
nestarajú a na jar starú suchú trávu, či drobné krovie bez vlastnej
veľkej námahy zlikvidujú. Problémom je aj nedostatočné právne
vedomie, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto
činnosť zakazujú.
Máme tu pre Vás niekoľko dobrých rád ako nespôsobiť požiar:
➢

pozorne si všímajte všetky zákazy v lese a podľa toho sa
správajte,

➢

oheň si založte len na vyhradenom mieste,

➢

pred založením ohňa si prichystajte piesok či hlinu alebo
nádobu s vodou, nikdy nenechajte ohnisko tlieť, keď
odchádzate,

➢

oheň nezaložte v prípade silného vetra,

➢

ohnisko dôkladne obložte kameňmi,

➢

v lese nikdy nezahoďte horiacu zápalku,

➢

do ohňa neprilievajte benzín, lieh ani iné horľavé kvapaliny,

➢

na nesprávne konanie upozornite aj kamaráta,

➢

ak ste spôsobili požiar alebo ste svedkom, že ho niekto spôsobil,
neutečte, ale volajte číslo 112, resp. 150.
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