Cmentarzysko drzew
Jeszcze wczoraj w tym miejscu szumiał zielony i pachnący las.
Ulubione miejsce weekendowych wypadów. Dziś tylko straszą
osmalone konary. A wszystko przez jeden nieprzemyślany gest,
przez jedną iskrę, przez zbyt mało wyobraźni
Zaczyna się podobnie. Krótki wypad do lasu.
Później kiełbaski na ognisku, papieros na świeżym powietrzu, grill ze znajomymi. Suchą niczym wiór ściółką nikt nie zawraca sobie
głowy. Ogień w lesie? Przecież nie pierwszy
raz, przecież nigdy nic się nie stało – wymówka raczej mało przekonywająca. Zwłaszcza gdy
na gaszenie jest zbyt późno, a ogień pochłania
wszystko na swej drodze. Panika nie pozwala
myśleć i działać, każe uciekać.
– To wcale nie banał, że las rośnie długo, a płonie szybko – tłumaczy Marian Pigan, Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych. – Potrzeba wielu lat, nawet kilku dekad, aby w miejsce pożaru ponownie wróciło życie. Trzeba ogromu
pracy, aby przywrócić las do pierwotnego stanu. Spalona ściółka oraz wyjałowiona żarem
gleba szybko się nie odrodzi. A bez niej nie ma
szans na bogactwo grzybów i drobnoustrojów
żyjących w symbiozie z drzewami. Wystraszo-
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brak w nim pożywienia. Odnowienie lasu za-
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Nie będzie lasu, nie będzie turystów.
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– średnia dzienna liczba pożarów
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– tyle razy płonęły lasy w latach
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GŁOS LEŚNIKA
MARIAN PIGAN
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych
Podczas pożaru w ciągu kilku chwil
z dymem idzie wieloletnia praca leśników oraz
środki jakie zostały wydane na hodowlę
i odnowę lasu. Ze względu na doskonale
funkcjonujący system wczesnego ostrzegania
przed pożarami i tak straty są niższe, niż
kilkanaście lat wcześniej.
Przez ostatnie lata plasowały się one na
poziomie 3 000 000 złotych. Za te pieniądze
można by zbudować infrastrukturę turystyki
leśnej lub zasadzić kilkadziesiąt hektarów
młodników. Dlatego w lesie warto
zachowywać się świadomie i odpowiedzialnie,
aby nie zwiększać zagrożenia pożarowego,
a zdrowia swojego i wypoczywającej z nami
rodziny nie wystawiać na niepotrzebne ryzyko.

najgorsze.

Boleśniejsze są urazy psychiczne.
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Więcej na temat kampanii można znaleźć na: %

potrafią poukładać sobie zdarzenie i zaakcep-

Kampania ma za zadanie zwrócić uwagę nas

www.swiadomizagrozenia.pl.

tować je. Nie mniejsze obciążenie psychiczne
towarzyszyć może sprawcom, zwłaszcza tym,
którzy doprowadzili do pożaru poprzez lekkomyślne zachowanie. Ogrom strat oraz
świadomość własnych zaniedbań jest czynnikiem mogącym prowadzić do zaburzeń emocjonalnych.
Łatwiej zapobiegać pożarom, niż leczyć ich
skutki. Stąd pomysł na pierwszą w historii Lasów Państwowych w tak dużej skali społeczną
kampanię informacyjno-edukacyjną realizowa-

TRAGEDIA W KUŹNI RACIBORSKIEJ
Iskry sypiące się z zablokowanych kół pociągu były przyczyną największego w powojennej historii polskich
lasów pożaru w rejonie Kuźni Raciborskiej, który wybuchł 26 sierpnia 1992r. Szalejący przez osiemnaście
dni pożar zebrał straszliwe żniwo. Dwóch strażaków oraz osoba postronna zginęły w płomieniach, 50
poparzonych osób wymagało hospitalizacji, a 2 000 odniosło lżejsze rany. Spłonęło 15 wozów
gaśniczych, 26 motopomp oraz 70 km węży strażackich. Ogromne straty spowodowane przez pożar
– który w kulminacyjnym momencie rozprzestrzeniał się z prędkością 120 km/h i w ciągu minuty
płomieniami obejmował obszar równy 14 boiskom piłkarskim – wywołał katastrofalne straty
w drzewostanie. Ogień strawił 9062 ha lasu – dla porównania to obszar zbliżony do powierzchni Olsztyna,
stolicy województwa warmińsko – mazurskiego.

