NEVARNOSTI POŽARA V NARAVI
Letošnja mila zima nam je precej prej kot druga leta omogočila spomladansko čiščenje vrtov
in okolice hiše. »Priložnost zamujena ne vrne se nobena,« smo si dejali mnogi ter se lotili
grabljenja listja, odpadnih vej, trave in sploh vsega, kar moti urejenost bližnje okolice našega
doma. Veliko se nas je odločilo odpadke spraviti v vreče in nato v zabojnike. Pa vendarle
premalo. Že po tradiciji je tovrstne odpadke najpreprosteje zložiti na kup in jih uničiti z
ognjem. Nič posebnega ob običajnih razmerah. Pomanjkanje padavin pa je povzročilo, da se
majhna vlažnost tal in zraka zavleče v prezgodnjo spomlad.
Navidezno nenevaren kup odpadnega listja, trave, vej in drugih odpadkov v takšnih razmerah
niti pošteno ne gori pač pa se iz njega vali le gost dim. Res varljivo. Ne pozabimo, da v
takšnih primerih narašča temperatura, ki z lahkoto povzroči požar. Ogenj se še prehitro razširi
na okoliško travo, listje, podrast... Če pa se v kupu razvije plamen pa je ta nevarnost še toliko
hujša. Nenadejano uničevanje narave je neizbežno. Posledice so lahko strašne. Za rastline,
živali in nenazadnje tudi ljudi.
Podobno škodo povzroči v naravo odvržen cigaretni ogorek ali tleč pepel, otroška igra z
ognjem, druga uporaba odprtega ognja v naravi in, malce po robinzonsko, celo črepinje lahko
zanetijo ogenj v podrasti. Ob železnici je nevarnost vsakdanja, saj odpadli deli pregretih zavor
vagonov neprestano predstavljajo veliko nevarnost. Če pa je suša hujša, smo poleg vsega
naštetega, še gasilci omejeni z vodo – struge rek in potokov so namreč skorajda prazne.
Požari v naravi nastanejo samo zaradi dveh vzrokov: strele in človeške brezbrižnosti.
Za preprečevanje požarov v naravi v svetujemo:
1. Dosledno upoštevajte prepoved uporabe odprtega ognja na prostem,
2. Kadar prepovedi ni in kurite na prostem, ognja nikar ne puščajte brez nadzora,
na dosegu rok pa imejte pripravljen gasilni aparat na prah ali pa vsaj vedro
vode, lopato ali vile
3. Ogenj obložite s kamenjem, kot to počnemo pri tabornem ognju,
4. Ognja ne spodbujajte z ventljivimi tekočinami, kot sta na primer bencin ali olje,
5. Cigaretnih ogorkov ne mečite tja, kjer je nevarnost nastanka ognja,
6. Vžigalice, vžigalnike in druge vire vžiga hranite izven dosega otroških rok.
Otroke seznanjajte s posledicami požarov v naravi – pri tem vam lahko
pomagamo,
7. Pepela ne stresajte v naravo, ker je morda v njem še tleča iskrica,
8. Če ogenj kljub vsemu uide izpod nadzora, ga poskušajte pogasiti z zemljo.
O vsakršnem kurjenju v naravi je priporočljivo obvestiti Regijski center za obveščanje na
številko 112 saj v nasprotnem primeru kaj hitro lahko prihitimo gasilci, pa čeprav morda brez
potrebe.
V primeru razširitve ognja v naravo nemudoma pokličite pomoč na številko 112. Povejte kdo
ste, kaj gori in kje gori, obseg požara in če so v nevarnosti ljudje oziroma živali. Gasilski
enoti omogočite dostop. Požar v naravi še pred prihodom gasilcev poskušajte pogasiti z vodo
ali zemljo vendar le, če s tem ne ogrožate svojega življenja in/ali zdravja. Ne pozabite,
posledice so lahko hude in daljnosežne.
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