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Maniobres bàsiques de Foc Forestal.

1. Introducció.

Aquesta eina, neix de la branca típica ocasional, feta de materials per augmentar
la durada i lleugeresa. Té forma de rem o escombra, amb un mànec llarg per
alleugerir la radiació de les flames i augmentar l’efectivitat del cop.

Avui en dia segueix essent en molts llocs de l’estat espanyol, l’eina bàsica
d’atac directe, per a focs de matolls, combinada amb les motxilles d’aigua per
refredar

Amb tot, segueix sent una eina molt vàlida per fer atac directe sobre la flama
en fronts de flanc o cúa de menys de 50 cm de flama.

2. Maneig.

Extingeix per ofegament del foc, per tant s’ha de cobrir el combustible que
crema per deixar-lo sense oxigen una estona. El limitant es l’alçada de flama
(radiació) i el gruix de combustible, es treballa bé en matollars de fins 1 m i
rostollars.

S’ha de donar un cop enèrgic, procurant que sigui de fora cap dins la zona
cremada per el combustible que fa saltar, i una vegada la pala s’ajau al terra,
escombrar el material cap l’interior, per deixar la zona neta.

El batefoc més idoni per combustibles de matoll és conegut com a flapper,
està format per un conjunt de tires en comptes de la pala, això millora l’entrada
a la base, i té un tram de fibra de vidre que redueix el rebot (l’efecte d’escombrada
millora si s’utilitza oscil·lant-lo rotativament). L’inconvenient respecte el batefocs
clàssic, es la pèrdua de cop efectiu en punta.

Eines manuals: El batefoc

Diferents tipus de
batefoc. Els tipus de

tires són mes indicats per
treballar en matolls i

penetrar fins a la base
de flama. Els tipus 'pala'

son més indicats per
pastures, herbàcies o

rostolls

Utilitat del batefoc per
recolzar línies de defensa

i atac directe sobre
matollars i rostolls.

El cop  és convenient que es doni en forma d'escombrada per tal d'evitar fer saltar
guspires, i avivar les flames. Recordar que és preferible que els cops es donin seguits
i des de poca alçada per evitar moltes guspires provocades per la mateixa acció de
picar.

Objectius:
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En ocasions per fer un atac directe en llistonars alts i matollars esclarissats,
l’eina pot servir per ajaure el combustible abans que el foc arribi i així disminuïm
la radiació i ens permet acostar-nos per iniciar l'atac.

3. Manteniment

Batefocs clàssics:

Els mànecs d’alumini es deformen, s’han d'adreçar amb compte i evitant aixafar-
los, perque és trenquen.

La pala es deforma amb la calor, s’ha de refredar en pla, i normalment
s’esberlen les juntes de goma amb el mànec quedant inservibles. (quant es
desen en vehicles convé no torçar excessivament la pala).

4. Seguretat

S’ha de treballar sense acotxar-nos excessivament, per evitar lumbàlgies.

Per fer efectiu el cop, ens hem d’acostar al front, vigilar amb les cremades per
radiació.

En maniobres d’ascens i descens d’helicòpters, dur-les horitzontals, per evitar
impactar amb les pales.

És preferible treballar amb cops seguits des de poca alçada, que amb
cops separats aixecant mol l'eina. Estalviem esforços i estiraments
innecesaris, mantenit l'eficiència de l'eina.

Seqüència per preparar el combustible abans de l'arribada del foc.


