Potencjalne zagrożenia
występujące na terenie
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich
oraz terenach bezpośrednio przyległych,
będących w zarządzie Nadleśnictwa Lubsko
1. Wewnętrzna, ogrodzona część Ośrodka jest położona na nierównym terenie;
znajdują się tu drewniane schody, skarpy i pochyłości oraz brukowane ścieżki, co
wiąże się z możliwością potknięcia i upadku. Podczas poruszania się należy
zachować ostrożność.
2. Miejsca i obiekty w ogrodzonej części Ośrodka, które mogą stwarzać
potencjalnie zagrożenie dla osób odwiedzających:
a. Drewniana wiata z paleniskiem (miejsce spożywania posiłków i smażenia
kiełbasek) – z uwagi na otwarty ogień, zaostrzone patyki do nabijania kiełbasek
(możliwość skaleczenia), drewniane ławostoły i inne drewniane elementy wiaty
(możliwość skaleczenia, wbicia drzazgi, itp.) oraz podwyższenie podłogi wiaty w
stosunku do podłoża (możliwość upadku).
b. Nieogrodzona, pokryta żwirem część wystawiennicza z maszynami leśnymi
znajdująca się w pobliżu wiaty z paleniskiem – z uwagi na metalową konstrukcję
maszyn (możliwość skaleczenia).
c. Metalowa siatka, która stanowi ogrodzenie ogrodu dendrologicznego (potencjalna
możliwość skaleczenia, itp.).
d. Elektrownia fotowoltaiczna za budynkiem głównym ośrodka (potencjalna
możliwość porażenia prądem).
e. Budynki gospodarcze ośrodka (kotłownia, wiata, drewutnia) znajdujące się za
budynkiem głównym ośrodka (nieupoważnionym – wstęp wzbroniony).
f. Kolekcja drzew i krzewów przed i za budynkiem głównym ośrodka, z zagrożeniami
typowymi dla takich obszarów (por. pkt g. i h.).
g. Ogród dendrologiczny ogrodzony metalową siatką, do którego prowadzą
drewniane schodki i który znajduje się na nierównym, pochyłym terenie z licznymi
skarpami (możliwość potknięcia się czy upadku). Na terenie ogrodu znajduje się
kolekcja drzew i krzewów, które stwarzają potencjalne zagrożenia typowe dla drzew:
obłamanie się gałęzi, uderzenia spadającymi szyszkami, itp.
h. Na teren ośrodka i ogrodu dendrologicznego mogą przedostać się dzikie zwierzęta
z lasu (dziki, szop pracz, jenot, kuna itp.). Przy kwitnących roślinach mogą licznie
występować bezkręgowce, przede wszystkim owady, w tym: osy, pszczoły i
szerszenie stwarzając zagrożenie użądlenia.
i. W salach wystawowych ośrodka i sali konferencyjnej znajdują się eksponaty,
które stwarzają możliwość uderzenia o ich wystające elementy (kanty, krawędzie itp.)
a także urządzenia (monitory) podłączone do gniazd elektrycznych stwarzając
możliwość porażenia prądem przy niewłaściwym użytkowaniu.

3. Miejsca i obiekty w nieogrodzonej części Ośrodka (teren przy wieży oraz
ścieżka „Na Wąwozach” i tereny leśne), które mogą stwarzać potencjalnie
zagrożenie dla osób odwiedzających:
a. Martwe i obumierające drzewa. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi
konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili
mogą się przewrócić.
b. Teren ścieżki „Na Wąwozach” i tereny przyległe charakteryzują się stosunkowo
dużymi nachyleniami stoków (głębokie wąwozy) i nierównością terenu. Na tych
terenach znajdują się drewniane schody (możliwość potknięcia i upadku). Zejście na
Jezioro Brodzkie czy przejście trasą „Od Sasa do lasa” (nieoznakowana) wymaga
dobrej kondycji fizycznej.
c. Nad Jeziorem Brodzkim znajduje się drewniany pomost. Brzegi i dno jeziora są
mocno zamulone. Należy zachować ostrożność podczas korzystania (potencjalna
możliwość upadku do wody, skaleczenia się o drewniane części pomostu).
d. Elementy występujące na obszarach leśnych: wystające korzenie drzew, czasowo
śliskie pnie drzew, różnego rodzaju nierówności (kamienie, gałęzie, koleiny itp.).
e. Szczególne warunki pogodowe (burza, silny wiatr), oblodzenie szlaków
spacerowych itp.
f. Występowanie różnego typu zwierząt:
 kleszcze oraz inne zwierzęta, które mogą roznosić groźne choroby,
 niektóre owady, których jad może, zwłaszcza dla osób uczulonych, stwarzać
zagrożenie dla zdrowia i życia. Podobne niebezpieczne reakcje mogą
wywoływać części niektórych roślin i ich pyłek.
 niektóre zwierzęta, które w sytuacji niepokojenia mogą być agresywne (np.
samice dzików, żmije).
g. 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.
h. Drogi leśne, po których mogą poruszać się różnego rodzaju pojazdy związane z
prowadzeniem gospodarki leśnej.
i. Parking przy wieży (zagrożenie stwarzają poruszające się różne pojazdy:
motocykle, samochody, autobusy, rowery) oraz wieża przeciwpożarowowidokowa. Na terenie tych obiektów znajduje się bruk (podłoże parkingu) i elementy
wykonane z betonu (teren wokół wieży i w wieży, schody). Wieża jest obiektem
wysokościowym i jako taki obiekt występują tu zagrożenia związane z wchodzeniem
po schodach i przebywaniem na znacznej wysokości (możliwość potknięcia, upadku,
zawrotów głowy, zasłabnięcie itp.). Na tarasie widokowym wieży znajduje się
metalowa barierka ( nie należy opierać się o elementy barierek, nie wychylać się).
Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tych obiektów. Zimą
mogą występować oblodzenia.

