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Rekordowa liczba pożarów w lipcu i sierpniu br.

Z uwagi m.in.  na wysokie temperatury panujące tego lata w Polsce, tylko w miesiącach lipiec-
sierpień br. doszło do ponad 27 tys. 300 pożarów lasów, upraw, traw i nieużytków – o prawie trzy
razy więcej niż w trakcie dwóch miesięcy wakacji ubiegłego roku. W akcjach gaszenia pożarów brało
udział ok. 1 tys. 600 zastępów PSP i ponad 5 tys. 100 strażaków.

W miesiącach lipiec-sierpień 2015 r. doszło do ponad 27 tys. 300 pożarów, w tym najwięcej pożarów
traw i nieużytków (ok. 14 tys.), upraw (ok. 8 tys.) i ponad 5 tys. 300 pożarów lasów. Dla porównania,
w tym samym czasie w ubiegłym roku, wszystkich pożarów było o 17 tys. 500 mniej. Strażacy ugasili
w 2014 r.  nieco ponad 9 tys.  800 pożarów, w tym o ponad 9 tys.  900 mniej  pożarów traw i
nieużytków, o nieco ponad 4 tys. 200 mniej pożarów lasów i o nieco ponad 3 tys. 300 mniej pożarów
upraw.

W ciągu  dwóch  ostatnich  miesięcy  wakacji  tego  roku  najwięcej  interwencji  PSP  w  związku  z
pożarami lasów było na Mazowszu (ponad 1 tys. 800) oraz w województwach - łódzkim (ponad 450),
wielkopolskim (ponad 340) i śląskim (ponad 320). W trakcie minionych wakacji (lipiec-sierpień 2014
r.) na Mazowszu wybuchło najwięcej pożarów lasów (ponad 200), a także na terenie województw:
wielkopolskiego (nieco ponad 160), kujawsko-pomorskiego (ponad 130) i pomorskiego (ponad 110).

Tylko w lipcu i sierpniu br. najwięcej pożarów upraw odnotowali strażacy z województw: lubelskiego
(ok. 1 tys. 200), mazowieckiego (ok. 1 tys.), dolnośląskiego (ponad 850) i wielkopolskiego (ok. 700).
W ubiegłym roku liczba pożarów upraw była wyraźnie mniejsza. Najwięcej pożarów upraw – w
miesiącach lipiec-sierpień 2014 r.  – wystąpiło na terenie: Wielkopolski (ponad 600),  na Dolnym
Śląsku i Mazowszu (ok. 480), a także w kujawsko-pomorskim (ponad 450) i łódzkim (ponad 420).

Cały czas, w gotowości na terenie całego kraju, pozostaje ok. 1 tys. 600 zastępów Państwowej Straży
Pożarnej i ponad 5 tys. 100 strażaków oraz funkcjonariuszy PSP na stanowiskach kierowania.

Dane zostały opracowane na podstawie statystyk Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i
Ochrony Ludności.

…

MSW, służby  mundurowe i  leśnicy  przypominają  o  zakazie  używania  w lesie  otwartego  ognia.



Przypominamy, że w lesie i w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu nie wolno: palić ognisk,
używać  otwartego  ognia,  wypalać  śmieci,  czy  porzucać  niedopałków  papierosów.  Szczególną
ostrożność  należy  zachowywać  również  na  terenach  przyleśnych,  łąkach  oraz  torfowiskach.
Większość pożarów w lasach powstaje niestety z winy człowieka.
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