
 

POWIEDZ STOP WYPALANIU TRAW 

Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Po zimowym uśpieniu przyroda budzi 

się do życia, pod wpływem coraz silniejszych promieni słonecznych szybko znikają 

resztki topniejącego śniegu, pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty, zaczynają 

śpiewać ptaki. Tak, to typowe objawy wiosny. Niestety – nie jedyne. Zbliżającą 

się wiosnę charakteryzują jeszcze inne oznaki: syreny alarmowe, ogień, unosząca 

się w powietrzu woń duszącego dymu.  

 Wypalanie to proceder, który ma wpływ na wszystkich. Tych wrażliwych              

i zupełnie obojętnych, młodych, starych, bogatych i biednych, mieszkających na 

wsi i w mieście. 

 Pewnie zastanawiasz się w jaki sposób dotyczy to Ciebie ? Odpowiedź jest 

prosta: 

 chorujesz, 

 ponosisz straty materialne, 

 możesz nawet stracić życie. 

 

Dlatego zanim podpalisz pomyśl o skutkach !!! 

 

Oto one: 

 
 Wypalanie traw i zarośli to jeden z brutalnych sposobów niszczenia 

przyrody. Wbrew powszechnym sądom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a 

wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody. Świadczą o tym niżej przedstawione 

fakty: 

  Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5 – 8 %; pogarsza się 

skład botaniczny siana. Niszczone są m.in. rośliny motylkowe. Zdecydowanie 

zwiększa się udział chwastów; 

  Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy a wraz z nią przebogaty świat 

mikroorganizmów warunkujących życie roślin; 

  Na zboczach i pochyłościach gruntów wypalanie powoduje erozję gleb; 

  Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. pająki, wije, 

owady; Giną także owady zapylające rośliny, np. trzmiele (warunkujące rozwój 

koniczyny), pszczoły, samotnice i inne; 

  Zniszczeniu ulegają jaja, larwy lub poczwarki wielu nieszkodliwych a tak miłych 

dla oka różnokolorowych motyli; 

  W ogniu ginie też wiele pożytecznych zwierząt kręgowych, jak np. żaby, 

ropuchy, jaszczurki, a z ssaków ryjówki, jeże i inne; 



  Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi 

lub w strefie krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a więc już z 

jajeczkami lub pisklętami; 

  Płomienie niszczą także miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, 

kuropatw, zajęcy, a nawet saren; 

  Wśród spalonych roślin jest wiele gatunków leczniczych i miododajnych; 

  Z palących się traw ogień łatwo przerzuca się na żywopłoty, zakładane np. 

wzdłuż torów kolejowych i dróg publicznych; 

  Czasem ogień ogarnia także sterty siana lub zbóż, ustawiane wśród łąk i pól; 

  Dymy pochodzące z wypalania zasnuwają często drogi publiczne do tego 

stopnia, że stają się przyczyną groźnych wypadków; 

  Ogień palących się traw i zarośli dochodzi nieraz do osiedli ludzkich; powstają 

wówczas pożary budynków i budowli, w tym także przemysłowych. Bywa, że w 

płomieniach giną ludzie; 

  Wypalacze kompromitują nas jako społeczeństwo w oczach gości i turystów 

zagranicznych (w zasadzie tylko w Polsce uprawiany jest ten proceder); 

  Bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt poprzez wypalanie godzi także w 

uczucia religijne wielu ludzi (nie niszcz, nie zabijaj); 

  Wypalanie jest jedną z częstszych przyczyn powstawania pożarów lasu; pożary 

te obejmują nieraz setki a nawet tysiące hektarów. Powstają wówczas straty, 

których rzeczywistej wielkości nikt nie jest w stanie wyliczyć; 

  W wyniku wypalania powstają też często pożary torfowisk – bardzo 

niebezpieczne i trudne do ugaszenia; 

  Ogromne są też koszty gaszenia pożarów; sam przyjazd straży do ognia 

kosztuje kilkaset złotych; 

  I wreszcie – wypalanie to jedna z bardzo istotnych przyczyn zatruwania i tak 

już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery. Te tysiące pożarów w skali kraju, 

równoczesne jest z wyrzucaniem do niej dziesiątków ton dwutlenku węgla i 

innych niebezpiecznych związków chemicznych.  

 

Widmo pożarów jest tuż, tuż. Róbmy co możliwe, aby go uniknąć. Róbmy 

wszystko, aby wiosna była wiosną – zieloną, kwitnącą, rozśpiewaną, aby wyłącznie 

cieszyła a nie przerażała. 

Co możesz zrobić ? 

 
1. Daj przykład, NIE WYPALAJ !!! 

2. Nie pozwól by czynili to inni ! 

3. Przedstaw negatywne skutki wypalania swoim najbliższym – rodzicom, 

rodzeństwu, sąsiadom i dalszej rodzinie. 

4. Zwracaj uwagę tym, którzy wypalają. 

 

 



W RAZIE POŻARU NIE GAŚ SAM – WEZWIJ 

POMOC ! 
 

Wypalanie traw a prawo 

 
Art. 124 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 

poz. 880) zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 

przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.  

Rolnik wypalający trawy jest narażony na szereg kar związanych ze swoim 

postępowaniem. Oprócz kar jakie może nałożyć policja czy prokuratura, karę 

może nałożyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych. Wypalanie traw jest 

zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę 

grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. 

Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem 

okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w 

wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest 

zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

Wypalający trawy w miejscach, o których mowa w art. 124 ustawy o ochronie 

przyrody, nader często się tłumaczą, że byli wystarczająco ostrożni, aby nie 

dopuścić do powstania pożaru, a o zakazie wypalania traw „nie wiedzieli”.  

Takie tłumaczenie nie zwalnia jednak od odpowiedzialności, ponieważ zakaz 

wypalania traw obowiązuje od grudnia 1991 r., kiedy weszła w życie poprzednia 

ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, a towarzysząca jej 

kampania informacyjna prowadzona m.in. w środkach masowego przekazu dała 

każdemu szansę dowiedzenia się, że wypalanie traw jest działaniem gospodarczo 

bezsensownym, dla przyrody zabójczym i jako takie karalnym. 

 
Źródło: 

http://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/charakterystyka-wykroczen 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ 

http://www.adp.org.pl/trawy/dlaczego.html 
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