OGÓLNE INFORMACJE
TELEFONY ALARMOWE:
•
•
•
•

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 LUB 112
STRAŻ POŻARNA 998 LUB 112
POLICJA 997 LUB 112
NADLEŚNICTWO KRYNKI 85 7229640; 694498299 (w dni
robocze w godzinach 7.00 – 15.00)

Potencjalne zagrożenia występujące w lesie

1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa
z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami,
owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą
się przewrócić.
2. Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych
drzewach, gałęzi. W wielu miejscach występują niebezpieczne,
strome zbocza.
3. Drogi leśne. Mogą się po nich poruszać różne pojazdy: ciężki sprzęt
leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Na szlakach rowerowych
przebiegających często po drogach leśnych, można spotkać szybko
poruszających się rowerzystów, również w licznych 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 wtedy oznakowane
stosownymi znakami, lub nie udostępnione do ruchu publicznego.
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. Lokalizacja dłużej
trwających prac jest ogłaszana również na stronie internetowej
nadleśnictwa. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu
poruszania się po tych terenach.
5. Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność
zwierzyny. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami
ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych,
terminy tych polowań są również

ogłaszane na stronach

internetowych gmin.
6. Dzikie

zwierzęta,

niebezpieczne,

Pajęczaki

mogą

też

(np.

przenosić

kleszcze)
choroby

mogą

być

(wścieklizna,

borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne
reakcje alergiczne.
7. Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach
śnieg, powodują ryzyko złamania konarów drzew a w szczególnych
wypadkach

wywrócenie

całych

drzew),

(oblodzone

drogi)

zwiększają ryzyko nieszczęśliwych wypadków.
8. Lasy nadleśnictwa były terenem intensywnych działań wojennych.
Do dziś można w nich natknąć się na niewypały i niewybuchy z
czasów wojny. W przypadku ich znalezienia należy powiadomić
policję, nadleśnictwo w celu zabezpieczenia terenu.
9. Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia.
10.

Wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne

zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w
przypadku ich stwierdzenia.

