Potencjalne zagrożenia występujące w lesie

1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Nie należy zatrzymywać się
i przechodzić obok drzew z oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, hubami
(owocniki grzybów). Drzewa takie wewnątrz są spróchniałe i w każdej chwili mogą się złamać,
stanowiąc realne zagrożenia dla zdrowia i życia.
2. Po drogach leśnych mogą poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej
i inne. Na szlakach rowerowych, ale również na innych drogach leśnych, możesz spotkać szybko
poruszających się rowerzystów, również w grupach. Osoby uprawiające jazdę konną mają
obowiązek poruszać się wyłącznie po szlakach konnych. Drogi mogą mieć różną nawierzchnię,
również ostry tłuczeń oraz koleiny i dziury. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu
publicznego, są oznakowane wtedy stosownymi znakami lub nie udostępnione do ruchu
publicznego (brak oznakowania).
3. Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna,
borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne. Aby
zabezpieczyć się przed kleszczami warto zaopatrzyć się w preparat odstraszający, a po
powrocie z wycieczki sprawdzić czy któryś nie wkłuł się w nasze ciało.
Jeżeli napotkamy w lesie zwierzę, które przed nami nie ucieka, w żadnym przypadku nie należy
się do niego zbliżać i dotykać go, gdyż może być chore na wściekliznę. W przypadku ugryzienia
należy jak najszybciej zgłosić się do najbliższej przychodni.
4. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz. Miejsca, w których tego typu
prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi,
ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu
poruszania się po tych terenach.
5. Polowania indywidualne i zbiorowe – teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami
ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych, terminy tych polowań są również
ogłaszane na stronach internetowych gmin.
6. Niekorzystna pogoda – burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodujący ryzyko
złamania, czy oblodzone drogi zwiększają ryzyko nieszczęśliwych wypadków.
7. Niewypały i niewybuchy – lasy były terenem intensywnych działań wojennych. Do dziś można
w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich spotkania należy
powiadomić policję w celu zabezpieczenia terenu.
8. Nierówny teren – las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi. W wielu
miejscach występują niebezpieczne, strome zbocza.
9. Niektóre rośliny i grzyby rosnące w lesie są trujące! Wybierając się do lasu z dziećmi trzeba je
pilnować, aby nie jadły nierozpoznanych roślin. Nie wolno też zbierać grzybów, jeśli nie
jesteśmy pewni, czy są jadalne. Zebrane owoce trzeba umyć przed spożyciem – dzięki temu w
prosty sposób uchronimy się przed zarażeniem tasiemcem bąblowcem.
10. Wnyki i sidła – pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do
zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich stwierdzenia.

