
Jeżeli chcesz
być sprawcą

cierpień
przyrody

to miej się
na baczności!

Wypalanie traw jest prawnie
zabronione przez art. 131 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92
póz. 880). Zabrania on wypalania
roślinności na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych, szlakach kolejowych
lub w strefie oczeretów i trzcin.
Naruszenie tego przepisu sta-
nowi wykroczenie, zagrożone
karą aresztu lub grzywny.
Odpowiedzialność
za to wykroczenie następuje
niezależnie od tego, czy
sprawcy można zarzucić
nieostrożne obchodzenie
się z ogniem, czy nie.
Jest to bowiem wykroczeń!

„przyrodnicze", a nie
„pożarowe".

Jeżeli już wszystko
spalisz,

to co zobaczysz?



NIE ZABIJAJ !
Wypalanie traw i zarośli
jest jednym z najbardziej
brutalnych sposobów
zabijania życia. Ogień niszczy
nie tyko suchą roślinność,
ale przede wszystkim żywe
rośliny pobudzone do życia
w okresie wiosennym.
Śmierć w płomieniach czyha
również na ptaki.
Niszczone są ich miejsca
lęgowe wraz z kwilącymi
pisklętami.
Łąka nie będzie już tak
piękna i kolorowa bo
zniszczysz pszczoły,
trzmiele i motyle,
a zamiast kumkania
żab usłyszysz
rozdzierający

płacz
przyrody!

iszczysz nie tylko
^PRZYRODĘ
ale i SIEBIE!

Co roku w pożarach traw giną
ludzie. Następnym razem
może to spotkać Ciebie!
Tysiące pożarów w skali kraju
jest przyczyną istotnej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery,
w efekcie czego do
środowiska przedostają się
szkodliwe substancje.
Kiedy chcesz wzniecić ogień
pomyśl czy Twój organizm
jest gotowy na taką dawkę

zanieczyszczeń ? Jeżeli nie

to zgaś zapałkę!
Pamiętaj, że palące się
trawy powodują
wydzielanie się dymu,
który ogranicza
widoczność na drogach
w sposób analogiczny
do mgły. A może za
chwilę tą drogą będzie
jechał ktoś Ci bliski
l nie dasz mu szansy,
żeby cię uścisnął ?

Narzekasz, że twoje
pieniądze są trwonione.

A czy pomyślisz,
że gaszenie pożaru kosztuje

i to ty wrzucasz nasze
pieniądze w ogień?

HnVr !*V•>• *<•£*Kśl zaninrr
zubożysz

swoją glebę
Wypalanie traw obniża wartość
plonów od 5-8%. Jednocześnie
powoduje zachwianie równowagi
ekosystemu, wynikiem czego
jest nadmierny rozwój chwastów.
Naruszeniu ulega struktura
gruzełkowata gleb, wskutek
czego:
- zmniejszeniu ulega zdolność

retencji wodnej gleby
- zmniejsza się porowatość

gleb
- niemożliwym staje się

właściwe napowietrzenie
gleby, stąd zachodzą
w niej niekorzystne dla
wszelkich procesów
biochemicznych zjawiska
(procesy tlenowe
przechodzą wówczas jAl
w beztlenowe).
Wypalanie traw
pozbawia glebę /'* t, ,'
możliwości wzbogacani;

. *W materię
i oczyszćzar
z he>bicydó
i pestycydó


