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Buletin Informativ – 14.09.2011-Intervenţie “la indigo” în Parcul Natural Bucegi

 Ieri, 13 septembrie 2011, la ora 13:10, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa a fost anunţat, prin 112, despre producerea unui
incendiu de vegetaţie uscată (ardere necontrolată) în Parcul Natural Bucegi, într-o
zonă cunoscută de iubitorii muntelui sub denumirea de “Valea Şugărilor”.
Un incendiu parcă “tras la indigo” cu cel produs în noaptea de 09 septembrie
2011:
- zonele manifestării incendiilor sunt foarte apropiate;
- la intervenţie au plecat aceeaşi pompieri (şapte subofiţeri de la Garda de
intervenţie Fieni, un ofiţer şi trei subofiţeri de la Detaşamentul Pucioasa);
- pompierii au putut ajunge cu autospecialele numai până la Peştera, ceilalţi 45km fiind străbătuţi pe jos de aceştia;
- cei unsprezece pompieri, alături de trei jandarmi şi zece angajaţi din cadrul
Parcului Natural Bucegi, care deja acţionau pentru localizarea incendiului, s-au
luptat mai bine de trei ore cu flăcările;
- cauza probabilă a producerii incendilor este aceeaşi - un foc deschis făcut şi
lăsat nesupravegheat (nestins).
Flăcările au mistuit cca.100mp de vegetaţie uscată şi rădăcini de jneapăn.
După lichidarea incendiului, angajaţi ai Parcului Natural Bucegi au rămas la
faţa locului pentru supravegherea zonei pe timpul nopţii.
 Tot ieri, de ziua lor, pompierii dâmboviţeni au mai intervenit la zece arderi
necontrolate, în care au ars cca.12ha de vegetaţie uscată şi mirişte, astfel:

 Detaşamentul Găeşti (com.Dragodana - 5,5ha);
 Detaşamentul Titu (com.Cornăţelu - 5000mp);
 Detaşamentul Moreni (com.I.L.Caragiale - 1,3ha);
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 Detaşamentul Târgovişte (Com.Sălcioara - 1000mp şi com.Aninoasa -

 Garda Corneşti (com.Corneşti - 500mp şi com.Niculeşti - 3,5ha);
 Garda Vişina (com.Şelaru - 1ha)
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit ieri
pentru a acorda ajutor medical de urgență la 16 solicitări.
* * *
Pentru a peîntâmpina producerea unor evenimente care duc la distrugerea
vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite şi zona montană,
reamintim câteva măsuri preventive ce trebuie respectate pentru prevenirea
incendiilor în aceste zone:
 respectaţi instrucţiunile personalului silvic;
 instalarea corturilor se face numai în locurile de popas special amenajate
(campinguri);
 utilizarea focului deschis este interzisă;
 focul pentru prepararea mâncării este permis doar în locurile special amenajate
în acest sens, cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de
secetă excesivă ori în condiţii de vânt, fiind supraveghet în permanenţă şi stins
complet înainte de plecare;
 supravegheaţi în permanenţă copiii;
 resturile de ţigări nu se aruncă la întâmplare;
 menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile,
resturile de mâncare ori sticlele;
 anunţaţi imediat orice incendiu pe care il observaţi la 112 !
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