Príhovor k občanom v obecných rozhlasoch k ochrane lesov pred požiarmi
v roku 2017.
Lesy sú nielen zdrojom cennej suroviny - dreva, ale plnia i iné významné
funkcie pri skvalitňovaní životného prostredia, zásobovania a regulovania
vodných zdrojov a poskytujú tiež možnosť relaxácie. Lesné požiare spôsobujú
každoročne značné materiálne, ale i nezanedbateľné ekologické škody.
Najväčšie nebezpečenstvo požiaru hrozí lesom v jarnom období a počas
dlhotrvajúceho suchého počasia, keď vegetácia nie je dostatočne schopná
odolávať mnohým nepriaznivým vplyvom, ktorým je ľudskou činnosťou
vystavená. Častou príčinou požiaru v lesoch býva fajčenie a zakladanie ohňov.
Túto skutočnosť je potrebné mať na mysli pri jarných i letných vychádzkach do
prírody, často spojených s opekaním a prípravou jedla na otvorených ohniskách.
Aby sme vzniku lesného požiaru predišli, je v prvom rade potrebné dodržiavať
zákaz kladenia ohňa, ktorý býva vyznačený na tabuľkách pred vstupom do lesa.
Tieto zákazy pracovníci lesov umiestňujú tam, kde sa v lese vyskytujú dreviny
náchylné na poškodenie ohňom (niektoré stromy, zvlášť tvrdé drevo buk, dub,
sú voči ohňu odolnejšie).
Na opekanie v lese je potrebné využiť už existujúce ohniská, ktoré sú
zvyčajne zriadené na takých miestach, odkiaľ rozšírenie ohňa na trávu, kríky a
stromy nehrozí. Nesmieme však zabúdať, že tieto ohniská treba vždy obložiť
kameňmi !
Zvlášť opatrne si treba počínať pri uhášaní ohnísk. Zdanlivo uhasené
ohnisko totiž môže vietor rozfúkať tak, že začne opäť horieť a pretože vtedy je
už bez dozoru, môže spôsobiť požiar v lese! Preto treba vždy počkať aby v
ohnisku dohoreli všetky väčšie kusy dreva a rozpadli sa na uhlíky. Až keď
prestane ohnisko horieť plameňom, žeravé uhlíky zalejme zvyškom vody, ktorú
sme si priniesli do lesa so sebou. Po zaliatí vodou odporúčame ešte chvíľu
počkať pri pahrebe, aby sme videli, či sa pahreba nemôže opäť rozhorieť.
Opätovne chceme pri tejto príležitosti upozorniť občanov i na zákaz
vypaľovania suchej trávy. Prípustný a podstatne bezpečnejší spôsob jej
likvidácie je zhrabanie trávy na hromadu a spálenie na jednom mieste. Občanovi
pritom nehrozí žiadna sankcia zo strany príslušných orgánov, nemusí sa skrývať
a utekať. Má teda priebeh spaľovania pod kontrolou, čím sa výrazne znižuje
možnosť rozšírenia sa ohňa na neželané miesta. Aj pri spaľovaní však treba dbať
na bezpečnosť a spaľovať na mieste dostatočne vzdialenom od obytných či
iných objektov, skladov a skládok rôzneho horľavého materiálu ako slama, seno,
stavebné či palivové drevo a pod.
Väčšina požiarov vzniká z neopatrnosti, prípadne podcenením požiarneho
nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa v prírode. Minulý rok bol
z hľadiska vývoja lesnej požiarovosti v našom okrese opäť veľmi priaznivý,
nebol zaznamenaný žiadny lesný požiar.

