Materiały szkoleniowe dla WOLONTARIUSZY
Wolontariat przy Zakładzie Lasów Poznańskich
Gdzie pracujemy, działamy, spacerujemy?
1. Na terenie lasów komunalnych zarządzanych przez Zakład Lasów Poznańskich.
Rozmieszczenie lasów komunalnych na obszarze Poznania schematycznie obrazuje
mapka:

UWAGA: dokładne zakresy i granice obszarów leśnych można znaleźc m.in.
na stronie sip.geopoz.pl
2. Należy zwrócić uwagę, by nie sprzątać terenów leśnych, czy lasów, będących
własnością prywatną. Jeżeli obszary te są publicznie dostępne i zauważamy, że
zalegają tam śmieci, warto określić dokładną lokalizację zaśmieconych miejsc.
Wiadomość o zaśmieceniu wraz z lokalizacją można przesłać Koordynatorowi
Wolontariatu. Zakład Lasów Poznańskich może wtedy podjąć przewidziane
prawem działania wobec właściciela lasu.
3. Wolontariusz może mieć stały obszar (który na przykład często odwiedza), ale

może też podejmowac działania na innych obszarach lasów komunalnych.

Jak sprzątamy?
1. Samodzielnie wykonujemy drobne prace, np. sprzątanie butelek szklanych
i plastikowych, papierów, innych niewielkich odpadów.
2. Zebrane śmieci zbieramy do worka i umieszczamy w śmietnikach,
rozmieszczonych w lesie. Gdyby śmietnik był przepełniony, zawiązany worek
umieszczamy obok.
3. Nie pozostawiamy worków ze śmieciami w głębi lasu, z dala od dróg, czy
duktów leśnych.
4. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przemieścić worka ze śmieciami do najbliższego
śmietnika lub na skraj drogi, zawiadamiamy o tym zaśmieceniu Koordynatora
Wolontariatu. ZLP skieruje przy najbliższej okazji we wskazane miejsce
pracowników, którzy wyzbierają i wywiozą śmieci.
5. Nie zbieramy następujących śmieci: resztek organicznych, padłych zwierząt,
materiałów chemicznych, potłuczonego szkła, śmieci niejasnego pochodzenia i
niebezpiecznych, śmieci wielkogabarytowych (np. tapczanów, telewizorów itp).
O ewentualnym natrafieniu na takie śmieci zawiadamiamy Koordynatora
Wolontariatu, wcześniej określając dokładną lokalizację śmietniska i w miarę
możliwości wykonując dokumentację fotograficzną.
6. Śmieci zbieramy w szczelnych rękawiczkach.
7. Śmieci, wrzucanych do worka nie musimy segregować. Segregacja następuje w
późniejszym czasie i dokonują jej pracownicy ZLP.

Środki ostrożności:
1. Podczas wizyty w lesie, szczególnie od marca do października, ze względu na
możliwość ugryzienia przez kleszcza, używamy pełnego obuwia, przylegającej
odzieży, wysokich skarpet; staramy się zasłaniać (nawet w ciepłe dni)
nieosłonięte części ciała. Możemy użyć preperatów przeciwko kleszczom.
2. Sprzątamy, za każdym razem używając rękawiczek.
3. Dobrze jest mieć ze sobą małą apteczkę osobistą: plastry, opatrunki, płyn
do dezynfekcji, środek przeciwuczuleniowy.
4. Spacer połączony ze sprzątaniem dostosowujemy do swojej kondycji
i wydolności organizmu.
5. Poruszamy się przede wszystkim po wytyczonych leśnych drogach, szlakach,
duktach leśnych – staramy się nie zbaczać w obszary gęsto zarośnięte,
z podrostami, cennym runem itp., chyba że jest to uzasadnione potrzebą
interwencji.
6. Używamy kamizelek odblaskowych w napisem Wolontariat Zakładu Lasów
Poznańskich oraz indentyfikatorów.
7. Posiadamy ze sobą telefon.
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NARUSZANIA PRAWA W LESIE. JAK REAGOWAĆ?

ORAZ

1. W przypadku zauważenia pożaru w lesie należy bezzwłocznie:
a/ oddalić się na bezpieczną odległość i natychmiast wezwać Straż Pożarną
(nr 998 lub numer alarmowy 112; w przypadku zauważenia sprawców należy też
wezwać Policję nr 997 i/lub numer alarmowy 112).
2. Należy unikać ekspozycji na dym pożarowy i eksplorowania obszaru objętego
pożarem, by nie odciąć sobie bezpiecznej drogi.
3. Na terenie lasów nie wolno:
- używać otwartego ognia – instrukcje powyżej
- śmiecić – instrukcje powyżej
- wjeżdżać samochodami:
W przypadku stwierdzenia wjazu samochodem na obszary leśne, w miejsca, gdzie jest
to niedozwolone, należy upewnić się, czy dany samochód nie posiada pozwolenia na
wjazd do lasu wydanego przez Zakład Lasów Poznańskich (pozwolenie takie powinno
znajdować się na desce rozdzielczej). Jeżeli takiego pozwolenia nie widać, należy
sfotografować samochód wraz z tłem, określić dokładną lokalizację i datę wraz z
godziną nielegalnego parkowania, wezwać Straż Miejską (lub Policję) lub przesłać
Straży Miejskiej zgłoszenie o takim naruszeniu. Obywatel składający takie
zawiadomienie, może zastrzec, że prosi Straż Miejską lub Policję o nieujawnianie jego
danych osobowych. Wolontariusz o fakcie złożenia takiego zawiadomienia w związku
ze stwierdzony natuszeniem prawa (w postaci nielegalnego wjazdu
i parkowania w lesie) może wtórnie zawiadomić Zakład Lasów Poznańskich.
Zgłoszenia wtórne do ZLP jest szczególnie ważne w przypadku notorycznych naruszeń,
znanych nam z obserwacji w danym miejscu.
- rozkopywać i przekształcać gruntu, gleby, rozgarniać ściółki, czy runa, łamać gałęzi,
wycinac drzew, krzewów, niszczyć asiedlisk, płoszyc zwierząt, hałasować, polować na
zwierzęta:
W przypadku zauważenia, że sprawca dokonuje takich czynności Wolontariusz może
wezwać na miejsce Straż Miejską lub Policję, które powinny podjąć działania. O takich
zdarzeniach Wolontariusz może wtórnie zawiadomić Zakład Lasów Poznańskich, który
jednak ZLP nie ma władzy stosowania kar wobec sprawców (dlatego konieczne jest
wzywanie służb porządkowych).
W niektórych przypadkach Wolontariusz może podjąć na własna odpowiedzialność, w
zakresie swoich zwyczajnych uprawnien obywatelckich próbę zwrócenia uwagi na
niewłaściwe
postępowwanie.
Powinien
jednak
od tego odstąpić, gdy zauważa ryzyko agresji ze strony sprawcy.
Wskazane jest zapoznanie się przez Wolontariusza z Regulaminem Lasów oraz ze
statusem poszczególnych lasów komunalnych – na niektórych obszarach wprowadzone
są dodatkowe formy ochorny z innymi zakazami i nakazami, jest tak np. w Rezerwacie
Żurawiniec, czy w użytkach ekologicznych na Dębinie. Krótkie informatory na ten
temat będą jeszcze wysyłane w przyszłości.

