Zasady bezpiecznego i etycznego przebywania w lesie
Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463
z późn. zm.)

lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla

ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np. objęte stałym zakazem
wstępu:


uprawy leśne do 4 m wysokości,



powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,



ostoje zwierząt,



źródliska rzek i potoków,



obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu
stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:


wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa
leśnego



występuje duże zagrożenie pożarowe, informacje o bieżącym stanie
zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się

w zakładce informacje;

zagrożenie pożarowe,


wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu
lub pozyskaniem i zrywką drewna.

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce
runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego
dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Turysta –
osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość
o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie np. m. in:


zagrożenia wynikający z czynników abiotycznych (gołoledź, mróz, pożar,
drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy,
złamane konary i gałęzie, itp.), które mogą powodować różnego typu urazy
ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,



ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze,

pszczoły,

szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych
po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,



kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza
będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa od kleszczowego zapalenia
opon mózgowych, czy bakterii Anaplasma sp. i innych),



niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt (żmija, wilk, lis,
jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,



nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na
drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn
np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania, zwichnięcia itp.,



zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed
planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne - np.
telefon, darmową aplikację mBDL (mobilnego Banku Danych o Lasach), która
zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu
trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie.



zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie,



zagrożenia związane z polowaniami indywidualnymi.

Przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane
są:


prace gospodarcze,



prowadzone są zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów ( w tym
wykonywane są np. opryski chemiczne),



odbywają się polowania,



miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

Należy pamiętać, że zgodnie z Art. 30 ustawy o lasach z dnia 28 września
1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód;
2) zaśmiecania;
3) rozkopywania gruntu;
4) niszczenia grzybów oraz grzybni;
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz
znaków i tablic;
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

8) rozgarniania i zbierania ściółki;
9) wypasu zwierząt gospodarskich;
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub
nadleśniczego;
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia
legowisk, nor i mrowisk;
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
13) puszczania psów luzem;
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków
wymagających wszczęcia alarmu.
Urządzenia i obiekty turystyczne
Na terenie Nadleśnictwa Białogard utworzono wiele miejsc postoju pojazdów.
Zasady korzystania z tej infrastruktury określają regulaminy, które opracowaliśmy
z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa osobom z nich korzystających. Znajdują się
na naszej stronie internetowej https://bialogard.szczecinek.lasy.gov.pl/aktualnosci//asset_publisher/1M8a/content/regulamin-miejsca-postoju-pojazdow

