
ZAKAZ WYPALANIA TRAW 

 

Przypominamy o zakazie wypalania roślinności na łąkach, 

pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych. Jest to 

jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia przyrody.  

Wypalanie traw to proceder, który prowadzi do nieodwracalnych, 

niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym i jest przyczyną 

wielu pożarów. Apelujemy o rozsądek  i nie wypalanie 

pozostałości roślinnych, które mogą doprowadzić do tragedii. 

Wypalanie traw prowadzi do wyjaławiania ziemi, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, 

naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery 

przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i 

zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w 

krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. 

tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom 

oblatywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych 

kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Giną zwierzęta domowe, które 

przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru  (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). 

Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie 

niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet 

saren. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych 

zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, 

borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy wypalaniu giną 

mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. 

Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz 

wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w 

walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca wiele pożytecznych 

zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). 

Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które 

jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 

zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności 

na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków 

drogowych.  

 

W myśl obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.1220 ze zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania 

łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 

trzcinowisk i szuwarów”.  
 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 3 i § 4 ustawy z dnia 20 maja 

1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U.2013.482 ze zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, 

której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) stanowi: „Kto 

sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w 

wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od 

roku do lat 10”. 
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną 

liczbę sił i środków straży pożarnych. Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore 

koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, bez względu na to, czy zgadzamy się z „ideą” 

wypalania, czy bezwzględnie walczymy z jej przejawami. 

 


