ARDEREA RESTURILOR VEGETALE
– POSIBILĂ CAUZĂ DE INCENDIU Odată cu venirea primăverii şi demararea curăţeniei specifice acestui anotimp, una
dintre principalele cauze de incendiu o reprezintă arderea în condiţii necorespunzătoare a
resturilor vegetale. Un pericol mai mare apare atunci când arderea vegetaţiei se face în
apropierea construcţiilor sau altor materiale combustibile, precum şi în zona fondului forestier.
În primul trimestru al anului trecut s-a înregistrat cel mai mare număr de incendii, lucru
datorat focului deschis, care a reprezentat cauza principală a acestora. Aceste incendii s-au
datorat nesupravegherii focurilor făcute în aer liber pentru distrugerea vegetaţiilor uscate de pe
terenuri agricole (mirişti) sau grădini, aprinderii lor pe timp de vânt ori în apropierea pădurilor,
locuinţelor sau furajelor. La nivel de ţară se remarcă o creştere a incendiilor provocate de focul
deschis (în primul trimestru al anului 2007 a crescut numărul incendiilor provocate de focul
deschis cu 307% faţa de aceeaşi perioadă a anului 2006).
Prin foc deschis se înţelege arderea în aer liber, respectiv acea ardere care nu se
desfăşoară într-un spaţiu închis de combustie. Pot fi incluse în această categorie flacăra
produsă de: brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, tăiere,
sudură etc., focul făcut în aer liber în scop de încălzire sau pentru arderea de resturi menajere
ori vegetale, precum şi flacăra care apare în urma unor reacţii chimice.
Se interzice lăsarea fără supraveghere a focului deschis. Scăpat de sub control, acesta se
poate propaga la materialele şi elementele combustibile din apropiere.
În aer liber principalul factor favorizant în propagarea focului îl constituie vântul, prin
direcţia şi viteza sa.
Alţi factori favorizanţi în propagarea focului sunt: prezenţa materialelor combustibile
în apropiere (ierburi, frunze, căpiţe de fân sau resturi vegetale, construcţii din lemn etc.) şi
configuraţia terenului care poate determina crearea curenţilor de aer.
Propagarea focului se poate face şi prin scânteile sau particulele incandescente degajate
de ardere şi purtate de vânt sau de curenţii de aer.
Din statistica naţională reiese că în luna martie a anului trecut s-au produs 1164 de
incendii sau începuturi de incendii datorate arderilor necontrolate. Pentru a preîntâmpina
producerea unor incendii cu efecte devastatoare se impune manifestarea unei griji deosebite la
arderea resturilor vegetale, pentru că un foc scăpat de sub control poate avea consecinţe grave
atât pentru cel în cauză cât şi pentru cei din jur. În acelaşi timp, toţi cei care au în administrare
zone împădurite trebuie să supravegheze cu mai mare atenţie păşunile, cunoscând faptul că
mulţi ciobani ard vegetaţia de pe acestea. Acest lucru se poate face prin strângerea resturilor în
grămezi şi arderea acestora cât mai departe de liziera pădurii.
Persoanele fizice şi juridice ce desfăşoară acţiuni de ardere a miriştilor, stufului şi a
vegetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, sunt obligate să
respecte prevederile reglementărilor în domeniu, punând accent pe următorul set de măsuri de
prevenire a incendiilor specifice, care pot fi completate şi cu alte reguli de prevenire a
incendiilor în funcţie de condiţiile meteo şi specificitatea zonei astfel:
- aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt şi la lăsarea întunericului;
- supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a acestuia;
- după arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica
reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;
- arderea resturilor la o distanţă de minimum 10 m faţă de materialele
combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn, etc.) şi 40 m faţă de
locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile;
- asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, mături,
etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control.

- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea
măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurânduse supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea
activităţii.
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai
pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat în prealabil serviciul
voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se
efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin. 3, lit. b) şi art.94 alin.1, litera n) din
Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/22.12.2005 privind protecţia
mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia
Mediului şi informarea în prealabil a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în
cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii
focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

