Las to dynamiczny ekosystem, w którym mogą występować różne zjawiska, powodujące
zagrożenia, jest to również zakład pracy.
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Las jest miejscem gdzie można spotkać dzikie zwierzęta, które nie są oswojone i mogą być
dla nas niebezpieczne (np. jadowita żmija zygzakowata, samica broniąca swoich młodych,
zwierzę zarażone wścieklizną).
Owady np. komary, szerszenie, osy czy pajęczaki np. kleszcze, mogą nas boleśnie ukąsić,
wywołać reakcję alergiczną a nawet zakazić chorobami np. boreliozą.
Trujące lub mogące wywołać poparzenia/reakcję alergiczną rośliny i grzyby.
Nie wolno wchodzić na powierzchnie, gdzie prowadzona jest wycinka drzew.
Możemy natknąć się w lesie na wnyki, sidła i inne pułapki stosowane przez kłusowników.
W lesie zdarzają się pożary, podczas których grozi nam bezpośrednie niebezpieczeństwo.
Z drzew spadają gałęzie, a zimą także zgromadzony na nich śnieg, drzewa mogą się
również złamać w wyniku wichury lub zalegającego śniegu.
W wyjątkowych sytuacjach, w lasach mogą być prowadzone wielkopowierzchniowe
lotnicze opryski chemiczne - nie należy wtedy przebywać w lesie.
Istnieje ryzyko natknięcia się na niewypały i niewybuchy na terenach, gdzie prowadzono
działania wojenne.
W lesie odbywają się polowania i należy w związku z tym zachować szczególną
ostrożność.
Podczas dłuższych spacerów po nieznanym lesie można się zgubić.
W lesie może nas zastać deszcz z wyładowaniami atmosferycznymi.
Leśne ścieżki nie są wybrukowanymi chodnikami - możemy się potknąć o korzenie drzew,
kamienie czy nierówności terenu.
Las jest niesamowicie pociągający i piękny, warto go odwiedzać, ale trzeba przede
wszystkim pamiętać, żeby las to żywa struktura, w której ciężko zachować standardy
bezpieczeństwa.

Poniżej opisujemy nieco szerzej wybrane niebezpieczeństwa, na które możemy natknąć
się w lesie.
Las to przede wszystkim grunt porośnięty drzewami, krzewami i runem leśnym
związany z gospodarką leśną. Prawidłowa gospodarka leśna powoduje konieczność
prowadzenia prac przez Zakłady Usług Leśnych (ZUL) współpracujące z Nadleśnictwem. Ze
względu na niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem wycinki drzew pracownicy ZUL-i
noszą kaski i ubrania ochronne, są specjalnie przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas prac leśnych. Leśni turyści nie są odpowiednio ubrani i zabezpieczeni, nie
posiadają wiedzy i doświadczenia robotników leśnych, dlatego nie powinni wchodzić
w miejsca, gdzie wykonywane są prace leśne. Podczas wycinki drzewa są obalane na jedną
stronę - osoby pracujące w lesie wiedzą, gdzie nie powinno się wtedy stać. Dbajmy o własne
bezpieczeństwo i nie utrudniajmy pracy robotnikom leśnym, przecież jest tyle innych
fragmentów lasu, gdzie możemy iść na spacer. Informujemy, że obowiązuje zakaz wstępu
na powierzchnie, gdzie prowadzona jest wycinka drzew - powierzchnie te są oznakowane
w terenie.
Z definicji lasu wynika, że w lesie rosną drzewa. Drzewa mają gałęzie, które w wyniku
podmuchu wiatru mogą się łamać. Zdarzają się również wiatrowały, czyli drzewa przewrócone
przez wiatr. Zimą na koronach drzew zalega warstwa mokrego śniegu powodująca łamanie
gałęzi - to zjawisko nazywamy okiścią, a połamane w jej wyniku drzewa śniegołomami.
W każdym momencie z drzewa może coś spaść (gałąź, zalegający śnieg itp.).

Las jest domem dzikich zwierząt. Dzikie to znaczy nieoswojone, nieprzyzwyczajone
do obecności człowieka. Nigdy nie wiemy, jak zachowa się takie zwierzę, dlatego należy
zachować ostrożność. Nie podchodźmy do dzikich zwierząt, nie płoszmy ich. Las jest ich
domem, nie bądźmy natrętnymi gośćmi. Niektóre dzikie zwierzęta są bardzo niebezpieczne,
np. żmija zygzakowata jest jadowita i może nas ukąsić. W lesie możemy również spotkać
owady np. meszki, komary, osy, szerszenie czy pajęczaki np. kleszcze. Mogą one nas ugryźć,
co powoduje ból, swędzenie, opuchnięcie, a dla osób uczulonych na jad stanowi zagrożenie
życia. Ich ukąszenie może przenosić choroby, np. poprzez ukąszenie kleszcza możemy zarazić
się boreliozą, kleszczowym zapaleniem mózgu.
W związku z występowaniem w lesie dzikich zwierząt prowadzona jest gospodarka
łowiecka. Koła łowieckie organizują polowania zbiorowe kilka razy w roku. Myśliwi polują
również indywidualnie. Oczywiście myśliwi polują na zwierzynę, a nie na turystów.
Nieświadomym turystom może jednak zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek - postrzelenie.
Zagrożenie dla turystów może stanowić też spłoszona strzałem zwierzyna - spanikowane
zwierzę jest nieprzewidywalne.
Oprócz legalnych polowań, wynikających ze zrównoważonej gospodarki łowieckiej,
niestety zdarza się także kłusownictwo. Kłusownicy pozostawiają w lesie wnyki, sidła i inne
wymyślne pułapki na zwierzynę, w które może wpaść także nieostrożny turysta.
Od wiosny do jesieni w okresach bez opadów zdarzają się pożary lasów. Pożar w lesie
jest bardzo niebezpieczny - stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla drzew, ale także dla
zwierząt i ludzi przebywających w lesie. Możemy się także zatruć dymem, może na nas spaść
płonąca gałąź drzewa, może nas zaatakować spłoszone zwierzę.
Podczas wojny nasze lasy stanowiły front walki - stąd np. bunkry (fortyfikacje, schrony)
na Dąbrowieckiej Górze. W związku z działaniami wojennymi do dzisiaj niestety musimy
liczyć się z ryzykiem natknięcia się na niewypały i niewybuchy.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Co zrobić w lesie, gdy..." wydaną przez
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Polecamy ją szczególnie młodszym leśnym
turystom.
Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych lasów. W przypadku zauważenia
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt (wnyki i sidła kłusowników, pożar lasu i inne)
prosimy o pilne powiadomienie Nadleśnictwa Celestynów lub innych właściwych służb (straż
pożarna, policja). Z naszej strony stale monitorujemy stan lasu i dbamy o bieżące usuwanie lub
ograniczanie zagrożeń w lesie.

