Wiosna bez płomieni
Lasy zajmują w rozwoju ludzkości miejsce szczególne, pełniąc różnorodne funkcje trudne do przecenienia i niemożliwe do zastąpienia. Znalazły się jednak dzisiaj pod presją
różnych zagrożeń, zarówno tych o charakterze naturalnym, jak i tych spowodowanych przez
człowieka.
Najbardziej groźne są skutki niewłaściwego zachowania ludzi, ale jednocześnie
możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom są największe, zależą one bowiem od nas.
Nikt ani nic nas tutaj nie wyręczy.
Wiosna to okres, w którym głównym zadaniem leśników są prace związane z
odnowieniem lasu, jego pielęgnowaniem, ochroną przed owadami, także pozyskiwaniem
drewna dla gospodarki, czyli cykl działań zmierzających do zachowania ciągłości istnienia
lasu poprzez właściwe i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
Niestety wiosna to również okres, w którym leśnicy z niepokojem obserwują niebo
wypatrując dymów - zwiastunów ogromnego zagrożenia dla naszych lasów - pożarów.
Zasmucającym jest zjawisko bezmyślnego wypalania suchych traw, tak przez dorosłych
robiących tak zwane „porządki” po zimie, jak i przez osoby podpalające suche resztki
roślinne dla … zabawy.
Ogień z płonących traw przenosi się często do lasu. Gaszenie pożarów oraz związane
z tym konsekwencje finansowe, znacznie obciążają budżety samorządów. Wypalanie suchych
traw i nieużytków powoduje śmierć wielu gatunków ptaków budujących w nich gniazda np.
czajek, skowronków, błotniaków, kuropatw, a także innych zwierząt szukających tam
schronienia: młodych zajęcy, saren, jeży.
Ścielące się dymy stają się przyczyną groźnych wypadków drogowych. W wyniku
pożarów do atmosfery, dostają się trujące i rakotwórcze związki: tlenki siarki, węgla, azotu,
dioksyny.
Z biologicznego punktu widzenia człowiek jest elementem środowiska przyrodniczego
i podlega jego wpływom. Jeżeli zatruwa powietrze, to takim zatrutym powietrzem oddycha.
Niestety bardzo często w stosunku do zasobów przyrodniczych człowiek zachowuje się
nieodpowiedzialnie, niszcząc je lub nadmiernie eksploatując.
Troska leśników o czyste, niezniszczone środowisko przyrodnicze znalazła wyraz w
działaniach edukacyjnych. Od wielu już lat jednym z podstawowych zadań leśników są
działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby
ochrony środowiska przyrodniczego – ochrony lasów przed pożarami, zaśmiecaniem,
niszczeniem. Niech ta wiosna będzie wiosną bez płomieni!
Przypominamy również, że w polskim prawie wypalanie suchych traw jest zabronione
i zagrożone karami.
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