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Jesień to sezon wysypu grzybów w lesie, zatem miłośników grzybobrania nie brakuje. Apelujemy
o rozwagę podczas jesiennych wypraw do lasu. W tym czasie zwracajmy szczególną uwagę na
osoby w podeszłym wieku. Starajmy się zrobić wszystko, aby seniorzy w miarę możliwości nigdy
samotnie nie wybierali się do lasu, zabierali naładowany telefon komórkowy i informowali, gdzie
się wybierają. Idąc do lasu, ubierajmy się w wyraziste, jaskrawe kolory, a najlepiej zabierzmy ze
sobą kamizelkę odblaskową.
Najczęściej gubią się w lesie starsze osoby, które straciły orientację w terenie i nie potraﬁą znaleźć drogi powrotnej do
domu. Taka sytuacja, kiedy starszą osobę, (często wymagającą przyjmowania stałych lekarstw) w lesie zastaje zmrok,
stanowi zagrożenie dla jej zdrowia. Dlatego zawsze wszczynane są poszukiwania zaginionego. Do akcji angażowani są
policjanci z wszystkich komórek organizacyjnych policji, strażacy, strażacy ochotnicy, a nawet leśnicy. Na szczęście
zazwyczaj poszukiwania kończą się szczęśliwie i zagubione osoby zostają odnalezione, choć czasami poszukiwania
trwają po kilkanaście godzin. Policjanci wykorzystują wszystkie możliwe środki, by jak najszybciej dotrzeć do
zaginionego. Często do poszukiwań angażowany jest policyjny śmigłowiec, wyposażony w specjalistyczny sprzęt
pomagający odnaleźć człowieka w bardzo trudnym i niedostępnym terenie.
Niestety pracę służbom ratunkowym utrudnia to, że zaginione osoby najczęściej nie mają przy sobie telefonu
komórkowego, nie informują też rodziny, w którym kierunku udają się na grzybobranie. O wiele prościej i co ważne
bezpieczniej jest wyposażenie grzybiarza w najzwyklejszy telefon komórkowy. Po pierwsze umożliwi to kontakt z policją
w sytuacji zagubienia, a po drugie pozwoli na wyznaczenie terenu poszukiwań. Część z grzybiarzy stosuje niestety
kamuﬂaż leśny. W sytuacji, gdy grzybiarz ulegnie wypadkowi, straci przytomność lub zagubi się w czasie wędrówki,
jego odnalezienie będzie utrudnione. Warto ubrać się w wyraziste, jaskrawe kolory, a do lasu zabrać także kamizelkę
odblaskową, nocą w lesie zapewne ułatwi to służbom szybsze dotarcie do poszukiwanego.
Należy zwracać również uwagę na przepisowe parkowanie pojazdów w rejonie wjazdów do lasu, tak aby było one
zgodne z przepisami, nie utrudniało ruchu i nie powodowało zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.
Należy przestrzegać zakazów wjazdu na tereny leśne. Stosowanie się do tych zasad pozwoli uniknąć grzywny i punktów
karnych nakładanych na sprawców wykroczeń, a czasami odholowania pojazdu przez Policję lub Straż
Miejską. Pamiętajmy także, że las to nie jest wysypisko śmieci...

