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Strona znajduje się w archiwum.

APEL DO GRZYBIARZY
Trwa okres grzybobrania podczas którego wiele osób, zapominając o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, traci orientację w terenie. Mundurowi apelują o rozsądek i rozwagę w trakcie
pobytu w lesie.
Policjanci apelują o rozwagę do osób wychodzących do lasu. W sezonie grzybobrania funkcjonariusze odnotowują większą
liczbę zdarzeń związanych z zaginięciami w lasach. Zdarzają się także włamania do, pozostawionych bez opieki na skraju
lasu, pojazdów.
Aby z wyprawy do lasu przywieźć ( poza pełnym koszem grzybów ) tylko pozytywne wspomnienia, warto abyśmy pamiętali o
kilku prostych, ale istotnych zasadach bezpieczeństwa:
- przed wyjściem do lasu warto powiadomić bliskich o wyprawie oraz wskazać im najbliższą okolicę, w której będziemy
przebywać, a także kiedy zamierzamy wrócić z powrotem do domu;
- do lasu najlepiej wybierać się w towarzystwie - im więcej osób, tym lepiej;
- nie zapominajmy o zabraniu latarek i elementów odblaskowych, dzięki którym w czasie zapadającego zmroku będziemy
bardziej widoczni;
- nieodzowny będzie telefon komórkowy z naładowaną baterią, który może okazać się bardzo przydatny w sytuacjach
kryzysowych;
- warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka
przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;
- pojazd, którym przyjechaliśmy, najlepiej zostawić na parkingu leśnym. Upewnijmy się, że dobrze zamknęliśmy drzwi i okna
naszego samochodu;
- nigdy nie zostawiaj w pojeździe kluczyków zapasowych, dokumentów pojazdu, a zwłaszcza dowodu rejestracyjnego i
rachunków ubezpieczeniowych;
- nie zostawiaj w samochodzie na widocznym miejscu przedmiotów wartościowych, bagaży mogących sprowokować
przestępcę do kradzieży. Nie zabieraj ich ze sobą na grzyby lub zamknij w bagażniku.
Przypominamy, że do lasu nie wolno nam wjeżdżać samochodem. Poruszać się nim możemy tylko po drogach publicznych.
Drogi leśne możemy użytkować wtedy, gdy są odpowiednio oznaczone. Złamanie tego przepisu może kosztować nawet 200
zł. Karane jest również zbieranie grzybów "w sposób niedozwolony". Zapłacimy także wtedy, gdy będziemy zbierać grzyby w
miejscach, w których jest to zabronione lub gdy będziemy robić to "w sposób niedozwolony". To znaczy taki, który niszczy
runo leśne. Podobnie traktowane będzie zbieranie jagód za pomocą specjalnych grabek, które przy okazji niszczą całe
krzewy.
W trakcie grzybobrania należy również uważać, by nie zerwać grzybów będących pod ochroną. Rozporządzenie Ministra
Środowiska z 2014 r. określa 54 gatunki grzybów wielkoowocnikowych (tych, które tradycyjnie zbieramy) znajdujących się
pod ochroną. Wśród nich znajdują się niektóre gatunki borowików oraz maślaków. Nie wolno nam również niszczyć gatunków
grzybów niejadalnych. Za te przestępstwa strażnicy leśni mogą nałożyć na nas karę do 500 zł.

Ocena: 0/5 (0)

Tweetnij

