ЛІСОВІ ТА ТОРФ’ЯНІ ПОЖЕЖІ
Лісова пожежа – це неконтрольоване горіння лісових масивів, яке виникає
внаслідок природних чинників або викликане штучно.
Лісові пожежі можуть бути низовими або верховими.
Низові лісові пожежі розвиваються внаслідок згоряння рослин та їх залишків,
розташованих безпосередньо на ґрунті або на невеликій висоті (1,5-2 м). При цьому
полум’я має висоту до 50см, швидкість розповсюдження вогню невелика: 150-200
м/год.
Верхові лісові пожежі розвиваються з низових, однак згоряють ще й нижні яруси
дерев та їх крони. Без супроводу низової пожежі довго тривати не можуть. Висота
полум’я може досягати 100 м і більше. Вогонь перекидається на значні відстані при
швидкості розповсюдження 8-25 км/год.
Підземні (ґрунтові або торф’яні) пожежі виникають часто, як продовження низових
або верхових. Заглиблення низового вогню починається біля стволів дерев, після
чого розповсюджується у різні боки до декількох метрів на добу.
Торф’яні пожежі можуть і не бути результатом лісових. Вони часто охоплюють
великі території і дуже важко піддаються гасінню.
Небезпечні фактори торф’яних пожеж:





висока температура в зоні горіння;
задимлення великих територій, що подразливо діє на людей і ускладнює
боротьбу з пожежею;
обмеження видимості;
негативний психологічний вплив на населення прилеглих поселень.

Під час відпочинку у лісі пам’ятайте:





не залишайте вогнище без нагляду;
місце розпалювання вогню обкладіть камінням чи обсипте землею (піском);
коли залишаєте місце відпочинку, обов'язково заливайте вогнище водою або
засипайте піском;
розпалюйте вогнище, по можливості, на місці попереднього.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:





не панікуйте та не приймайте поспішних, необдуманих рішень;
не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний бік, а долайте
крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко,
перпендикулярно напряму поширення вогню;
будьте обережні в місцях горіння високих дерев – вони можуть завалитися та
травмувати вас;







гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками
листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та
затоптуючи ногами;
особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, адже горіння торфу на
поверхні не видно. Враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви,
тому пересувайтеся, по можливості перевіряючи палицею глибину шару, що
вигорів;
після виходу із осередку пожежі повідомте пожежну службу, місцеву
адміністрацію про місце, розміри та характер пожежі.
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