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Nie wypalaj traw! Gro?? za to kary i cofni?cie dop?at!

Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmuj? ekolodzy, naukowcy, stra?acy, a mimo to wiosn? i jesieni? ka?dego
roku s?yszymy o licznych po?arach ??k, pastwisk, nieu?ytków i trzcinowisk, które zosta?y ?wiadomie
wywo?ane przez ludzi. Mimo licznych ostrze?e? osoby wypalaj?ce trawy wydaj? si? nie?wiadome szkód, które
wyrz?dzaj? przyrodzie i zagro?enia jakie sprowadzaj? na ludzi.
Jest to bezsensowny, niebezpieczny i bardzo szkodliwy proceder, a za wzniecanie po?arów przewidziane s? dotkliwe
kary, równie? finansowe. Jak co roku ARiMR przestrzega ile z?ego ten proceder przynosi i apeluje o zaprzestanie
wiosennego wypalania suchych traw.
Za wypalanie traw mo?na trafi? do wi?zienia, nawet na 10 lat
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na ??kach, pozosta?o?ci ro?linnych na nieu?ytkach,
skarpach kolejowych i rowach przydro?nych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów gro?? wysokie kary. Kodeks
wykrocze? przewiduje nawet 5 tys. z? grzywny za wypalanie traw. Znacznie surowsz? kar? poniesie osoba, która
podpalaj?c trawy, spowoduje zagro?enie ?ycia i zdrowia innych ludzi albo mienia np. budynków. W tym wypadku
Kodeks karny przewiduje kar? wi?zienia od roku do 10 lat.
Wypalanie traw absolutnie si? nie op?aca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa równie? mo?e nak?ada? dotkliwe kary finansowe, je?li stwierdzi, ?e
rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków , który zobowi?zani s? przestrzega?
rolnicy ubiegaj?cy si? o p?atno?ci bezpo?rednie oraz p?atno?ci obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020. Brak ich
przestrzegania mo?e doprowadzi? do zmniejszenia p?atno?ci o 3%. To oznacza, ?e o tyle mog? by? pomniejszone
wszystkie p?atno?ci bezpo?rednie, je?li rolnikowi udowodni si?, ?e wypala? trawy na którymkolwiek z posiadanych
przez niego gruntów: jednolita p?atno?? obszarowa, p?atno?? za zazielenienie, p?atno?? dla m?odych rolników,
p?atno?? dodatkowa, p?atno?? dobrowolna zwi?zana z produkcj?, a tak?e z PROW 2014-2020 p?atno?ci
rolno?rodowiskowe, p?atno?? ekologiczna, p?atno?? ONW oraz pomoc na zalesianie gruntów rolnych. ARiMR ka?dy
przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i mo?e tak? kar? zwi?kszy? albo zmniejszy?. Zgodnie z zasadami,
na?o?ona przez Agencj? sankcja, w zale?no?ci od stwierdzonego stopnia winy, mo?e zosta? zmniejszona do 1%, jak i
zwi?kszona do 5% nale?nych rolnikowi p?atno?ci obszarowych za dany rok Jeszcze surowsz? kar? poniesie rolnik w
przypadku, gdy ?wiadomie wypala grunty rolne. Wówczas ca?kowita kwota nale?nych mu p?atno?ci mo?e by?
obni?ona nawet o 25%, a w zupe?nie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR
mo?e pozbawi? rolnika ca?ej kwoty p?atno?ci bezpo?rednich za dany rok.
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Wypalanie traw nie ma sensu - jest szkodliwe i niebezpieczne
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Po przej?ciu po?arów ziemia na "wypaleniskach" staje si? ja?owa. P?omienie zabijaj? np. d?d?ownice i hamuj?
naturalne zjawisko gnicia pozosta?o?ci ro?linnych, dzi?ki któremu tworzy si? urodzajna warstwa gleby. Nie koniec na
tym, ogie? zabija tak?e owady np. pszczo?y i dziko ?yj?ce zwierz?ta takie jak je?e, zaj?ce, lisy czy kuropatwy oraz
niszczy ich siedliska.
Oto fakty:
wypalanie nawet jednorazowe obni?a warto?? plonów o 5% - 8%, pogarsza si? sk?ad botaniczny siana.
Niszczone s? ro?liny motylkowe. Zdecydowanie zwi?ksza si? udzia? chwastów. Wed?ug naukowców, po
takim pseudo-u?y?niaj?cym zabiegu ziemia potrzebuje KILKU lat by powróci? do plonów sprzed po?aru;
zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a razem z ni? przebogaty ?wiat mikroorganizmów (bakterie, grzyby)
niezb?dny do utrzymywania równowagi biologicznej ?ycia. Wysoka temperatura powoduje, ?e takie zwi?zki
jak na przyk?ad azot, ?atwo utleniaj? si?;
podczas po?aru gwa?townie ro?nie temperatura w glebie, mo?e ona wynie?? nawet 1000°C. Taka
temperatura zabija ?yj?ce w glebie zwierz?ta, co powoduje jej wyja?owienie.
Pal?ce si? trawy czy chwasty mog? wytwarza? toksyczne substancje, które zatruwaj? zarówno gleb?, wody gruntowe
jak równie? niszcz? atmosfer?. Towarzysz?ca po?arom emisja py?ów i gazów zagra?a równie? np. kierowcom
poruszaj?cym si? po drogach w pobli?u po?arów. Nierzadko ogie? przenosi si? na pobliskie lasy czy zabudowania,
pozbawiaj?c ludzi dobytku, a czasami odbieraj?c zdrowie czy ?ycie. Ka?dego roku do szpitali trafia wiele osób
poparzonych w?a?nie w takich po?arach. S? te? ofiary ?miertelne. Cz?sto zreszt? to w?a?nie podpalacze cierpi? w
wyniku swoich dzia?a?, bo ogie? potrafi bardzo szybko wymkn?? si? spod kontroli. Stra? po?arna ponosi olbrzymie
koszty gaszenia p?on?cych traw i cz?sto nie mo?e nad??y? z wyjazdami do kolejnych takich zdarze?. Stra?acy zaj?ci
p?on?cymi trawami nie mog? szybko dojecha? do innych po?arów.
?ród?o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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