Las to dynamiczny ekosystem, w którym mogą wystąpić różnego rodzaju zagrożenia.
Las to również zakład pracy.
ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W LESIE:
1. Martwe i obumierające drzewa, z suchymi konarami pozostawione do naturalnego
rozpadu żeby wspierać różnorodność biologiczną, które w każdej chwili mogą się
złamać lub przewrócić.
2. Przewalone lub złamane drzewa.
3. Nierówności terenu: koleiny po pracach leśnych, pnie po ściętych drzewach,
wystające korzenie drzew, dziury i inne nierówności.
4. Niekorzystne warunki atmosferyczne (burza, silny wiatr, zalegający na gałęziach
śnieg lub oblodzenia gałęzi i dróg mogą zwiększać ryzyko nieszczęśliwych
wypadków.
5. Prace leśne. Należy omijać miejsca, w których prowadzona jest wycinka drzew.
Miejsca te objęte są zakazem wstępu i są oznaczone tablicami ostrzegawczymi,
ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.
6. Drogi leśne. Mogą mieć różną nawierzchnię, oraz koleiny i dziury. Na drogach
leśnych należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ mogą po nich poruszać
się pojazdy które zrywają i wywożą drewno oraz samochody osób pracujących
w lesie.
7. Polowania regulujące liczebność zwierzyny.
8. Niewypały i niewybuchy z czasów wojny.
9. Wnyki, sidła i inne pułapki stosowane przez kłusowników.
10.Dzikie zwierzęta, które mogą być niebezpieczne, mogą przenosić choroby (np.
wścieklizna, borelioza), jad których może być zagrożeniem życia lub wywołać reakcje
alergiczne.
11.Trujące lub wywołujące reakcje alergiczne rośliny i grzyby.
12.Pozostałe zagrożenia trudne do zidentyfikowania.
Podstawowe Zasady bezpiecznego przebywania w lesie
1. Nie wchodź na obszary, na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane
tablicami ostrzegawczymi.
2. Zadbaj o odpowiedni ubiór.
3. Poruszaj się po wyznaczonych szlakach zmniejszy to ryzyko zabłądzenia.
4. Wybierz się do lasu w dobrą pogodę.
5. Zachowaj ostrożność! W lesie oprócz Ciebie jest mnóstwo innych ludzi,
korzystających z niego w najróżniejszy sposób.
6. Nie zbliżaj się do niebezpiecznych miejsc, unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami,
nieznanymi roślinami i grzybami.
Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych lasów. W przypadku
zauważenia zagrożenia dla zdrowia i życia prosimy o powiadomienie
Nadleśnictwa tel. 41 254 30 45 lub innych właściwych służb.

