KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBLIŃCU
http://lubliniec.slaska.policja.gov.pl/k13/informacje/wiadomosci/185681,Kierowco-uwazaj-na-dzikie-zwierzeta.html
2018-07-21, 02:10

KIEROWCO! - UWAŻAJ NA DZIKIE ZWIERZĘTA!
W tym roku na drogach powiatu lublinieckiego doszło do 77 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Tylko w minionych dwóch dniach, policjanci odnotowali 6 takich kolizji. Policjanci apelują o
ostrożność i nie przekraczanie dopuszczalnej prędkości, w szczególności na terenach leśnych, gdzie
ryzyko wtargnięcia zwierzęcia na jezdnię jest duże.
W październiku tego roku doszło do 13 sytuacji, w których kierowcy nie zdążyli zareagować i uniknąć zderzenia ze zwierzyną
leśną, która wtargnęła na jezdnię. Tylko w ostatnich dwóch dniach lublinieccy policjanci odnotowali 6 takich kolizji. Do
zdarzeń doszło w Kośmidrach, na drodze nr 46 w Kochanowicach, wojewódzkiej 906 w Koszęcinie, 905 w Psarach oraz na
„jedenastce” w Lublińcu i Rusinowicach. Na szczęście nikt nie został ranny. Od poczatku roku doszło już do 77 takich zdarzeń.
Musimy jednak pamiętać, że kolizja samochodu z nieoczekiwanie pojawiającym się na drodze zwierzęciem może okazać się
brzemienna w skutkach. Podczas tych zdarzeń, zwierzę często ginie lub jest poważnie ranne, a zderzenie prowadzi zazwyczaj
do uszkodzeń samochodu (także np. podczas gwałtownych manewrów omijania zwierzęcia przebiegającego przez jezdnię,
zdarza się, że samochód wpada wtedy na bariery drogowe, wypada z drogi). Na terenie naszego powiatu Na drogach
naszego powiatu, nawet te najbardziej uczęszczane drogi prowadzą przez lasy, szlaki wędrowne zwierząt, dlatego
stosunkowo często dochodzi do kolizji ze zwierzętami.
Kierowca w takich miejscach musi być zawsze przygotowany na ewentualne wtargnięcie dzikiego zwierzęcia, szczególnie
nocą, kiedy wabione blaskiem świateł zwierzęta wychodzą z przydrożnych lasów. Powinien przede wszystkim zachować
odpowiednią prędkość, a w razie potrzeby może użyć sygnału świetlnego lub dźwiękowego. Na szczególną uwagę zasługuje
drogowy znak ostrzegawczy „Uwaga dzikie zwierzęta”, który ostrzega kierowcę, że ryzyko wbiegnięcia dzikiej zwierzyny na
drogę jest większe niż w innych miejscach.
Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że żaden znak nie zagwarantuje, że zwierze nie wtargnie na
jezdnię. Ostrożna jazda i niewielka prędkość są jedynymi czynnikami, które pozwolą uniknąć poważnych
skutków zderzenia z dzikim zwierzęciem.
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