Podstawowe zasady bezpieczeństwa poŜarowego w lasach

Lasy mimo bezcennej wartości dla środowiska, Ŝycia człowieka, są niszczone. Ich
istnieniu zagraŜają przede wszystkim: wylesienia, przemysł, huragany, szkodliwe
owady i grzyby oraz jeden z najgroźniejszych wrogów unicestwiających całe Ŝycie –
poŜar.
Około 40 % światowych i 65% europejskich lasów jest potencjalnie zagroŜonych
poŜarami. W Polsce natomiast 83 % .
Pojawiające się coraz częściej susze na przełomie zimy i wiosny oraz w okresie letnim,
sprzyjają powstawaniu i rozprzestrzenianiu się poŜarów w lasach najczęściej na skutek
lekkomyślności ludzi w posługiwaniu się ogniem.
KaŜda osoba obowiązana jest przestrzegać przepisy przeciwpoŜarowe obowiązujące
na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie
odpowiedniego zachowania się w lesie.
Celem nie dopuszczenia do rozprzestrzenienia się ewentualnego poŜaru w lesie
waŜne jest wykonanie pasów przeciwpoŜarowych oraz usuwanie gałęzi, chrustu, nie
okrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych w odległości 50 m od
skraju toru kolejowego lub drogi publicznej.
W lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk oraz w
odległości 100 m od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo poŜaru, a w szczególności wypalać wierzchniej warstwy gleby i
pozostałości roślinnych,
Otwartym ogniem moŜna posługiwać się w lesie lub w odległości mniejszej niŜ 100 m
od jego granicy – tylko w miejscach wyznaczonych lub uzgodnionych z właścicielem
lub zarządcą lasu.
Bezwzględnie naleŜy przestrzegać zakazu wstępu do lasu wprowadzonego przez
właściciela w związku z występującym na obszarach leśnych duŜym zagroŜeniem
poŜarowym.
W lasach i na terenach śródleśnych zabronione jest palenie tytoniu za wyjątkiem dróg
utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
NaleŜy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych
wywieszonych na terenach leśnych wzdłuŜ szlaków wycieczkowych i turystycznych,
przy schroniskach, obozach młodzieŜowych i innych miejscach o duŜej penetracji
ludności. Istotnym jest zachowanie ostroŜności podczas przejazdu przez tereny leśne i
nie wyrzucanie przez okna pojazdów niedopałków i innych przedmiotów, mogących
być przyczyną poŜaru.
Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie
drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy gdy są
oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych
drogach.
Postój pojazdów silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony
wyłącznie w miejscach oznakowanych.

