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WYKREŚLANKA

Witaj w lesie!
Jesteś tu miłym gościem, ale tak w lesie, jak w innych
miejscach są zasady. Po prostu trzeba umieć się zachować!
To nie tylko kwestia kultury osobistej, ale i twojego
bezpieczeństwa. Nie zapominaj o tym.
Wszystko, o czym przeczytasz ma
sens. To nie są zasady stworzone
po to, by były, by utrudnić ci
życie. Wręcz przeciwnie. Gdy
poznasz i zrozumiesz, dlaczego
i po co są zasady zachowania
w lesie, wszystko stanie się jasne.
Twoje wyprawy będą przyjemne
i bezpieczne.

Wykreśl co drugą literę, zaczynając od lewej strony. Jeśli
zgadzasz się z tym stwierdzeniem – podpisz się pod nim.

AWELTEMSRILEPJCEASKTOFDAHJWNTIYE
podpis: ......................................................
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Jak się ubrać do lasu i co ze sobą
zabrać
Idziesz do lasu? Pamiętaj o kilku ważnych sprawach i zasadach.
Las to nie galeria handlowa. Gdy wybierasz się na dłuższą
wycieczkę do lasu, musisz się przygotować na każdą okoliczność.

Dobre buty to podstawa. No i wygodny,
odpowiedni do pogody strój sportowy
(pamiętaj o nakryciu głowy). Potrzebne
rzeczy spakuj do plecaka. Wolne ręce się
przydadzą.
Na pewno złapie cię głód i pragnienie.
Musisz mieć ze sobą coś do jedzenia i picia.
Wybierz lekkie opakowania, bo zabierzesz je
z powrotem ze sobą.
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W pełni naładowany telefon. Nie po to, żeby
słuchać muzyki albo rozmawiać z kolegami,
ale na wszelki wypadek – gdy się zgubisz, gdy
będzie potrzebna pomoc.
W lesie łatwo się skaleczyć, zwichnąć nogę,
coś może wpaść do oka. Dobrze wziąć kilka
podstawowych rzeczy z domowej apteczki.
Przydadzą się krople do oczu, bandaż, środek
przeciwbólowy, coś odkażającego rany, plaster.
Przyda się lupa do obserwacji
najmniejszych obiektów – mchu,
kory, nasion. A do obserwacji
ptaków, odległych zarośli, koron
drzew niezbędna będzie lornetka.
Stwórz swoją listę kontrolną
i z nią zawsze szykuj się na wyprawę.
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Uwaga na niebezpieczeństwa
Wycieczka do lasu to przyjemność. Dla niektórych
– tych najprawdziwszych miłośników przyrody
– największa frajda. Wybierając się do lasu, trzeba mieć
świadomość, co może (nie musi, ale pamiętaj, że jest
taka możliwość) się zdarzyć podczas wycieczki:

Dzikie zwierzęta

W lesie nietrudno stanąć oko w oko
z dzikim zwierzęciem. Gdy cię to spotka,
nie wpadaj w panikę, ale:

1 Zachowaj spokój.
2 Nie wykonuj gwałtownych ruchów.
3 Ostrożnie się wycofuj.

Grzyby – uwaga na trujące

W lesie można zbierać grzyby. To naprawdę
ważne – zbieramy tylko grzyby jadalne, te, które
dobrze znamy, których jesteśmy absolutnie pewni.
Reszta niech sobie rośnie.

Jagody

Jagody i borówki zbierane
w lesie są pyszne. Tylko
pamiętaj! Nie jemy ich
prosto z krzaka. Trzeba je
zabrać do domu i dokładnie
umyć pod bieżącą wodą.
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Żmija

Gdy idziesz na wyprawę
w naprawdę dziki teren,
pamiętaj, że trzeba uważać
na żmije. Bądź ostrożny.

ukąszenie przez owady

Komary, kleszcze i osy są
wszędzie. Weź ze sobą sprawdzony środek przeciwko
owadom (spray, plaster albo bransoletkę).

przegląd po wycieczce

Kleszcze są naprawdę niebezpieczne. Po wycieczce nie
zapomnij się bardzo dobrze obejrzeć – od stóp do głów.
Gdy znajdziesz kleszcza, wyjmij go pęsetą, zdezynfekuj
rankę i obserwuj, czy nie pojawi się zaczerwienienie.
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Ważne zasady
Jeszcze kilka spraw, o których trzeba pamiętać.

Pomaganie

Gdy znajdziesz w lesie zwierzę, które według
ciebie potrzebuje pomocy, powstrzymaj się
– nie bierz go na ręce, nie zabieraj do
samochodu. Zwierzę musi sobie poradzić
samo. Takie są prawa natury. Jeśli sytuacja
jest poważna, zawiadom odpowiednie służby.
Fachowcy lepiej zaopiekują się zwierzęciem.
Dobre serce nie zawsze pomaga, czasami
niechcący możemy zaszkodzić.

Pies na smyczy

Fajnie jest wybrać się na spacer z psem
do lasu. Jest jeden warunek – twój pies
musi być zawsze na smyczy. To dla jego
bezpieczeństwa i dla spokoju dzikich
mieszkańców lasu.
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Twoje śmieci na wieki

Las to dom dzikich zwierząt. W lesie nie jesteś sam.
Zobacz, ile czasu rozkładają się różne rzeczy zostawione w lesie.
Nie uwierzysz!

> Guma do żucia – 5 lat
> Puszka aluminiowa – 150 lat
> Torebka foliowa – do 20 lat
> Kubek ze styropianu – 50 lat
> Tekturowy kartonik po napoju – 4 miesiące
> Plastikowa butelka – 500 lat (wyobraź sobie pole
bitwy pod Grunwaldem po pół wieku!)

nie zapomnij

Pamiętaj o tym, żeby zabierać ze
sobą wszystkie niepotrzebne rzeczy.
Po powrocie z wycieczki wyrzucisz je
do odpowiednich pojemników na odpady.
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Uwaga ogień!
Znasz to hasło: Las rośnie latami, a płonie
chwilę. Ogień wygrywa z lasem. Z ogniem
w lesie trzeba bardzo uważać. Nawet najmniejsza iskra może być zagrożeniem.
W lesie możemy rozpalić ognisko
(i na przykład upiec kiełbaski), ale tylko
w wyznaczonym, oznaczonym miejscu.
Poza miejscami piknikowymi w lesie nie
rozpalamy ognia w ogóle. Nawet rzucony
na ściółkę niedopałek papierosa może
rozniecić pożar.

uwaga – sucha ściółka

Nie wjeżdżamy do lasu samochodami. Szczególnie gdy jest bardzo ciepło samochód parkujący na suchej
ściółce może być zagrożeniem.

PO PIKNIKU

Zabieramy wszelkie szklane butelki, słoiki. Promienie słońca skupiające się na szklanej soczewce mogą wzbudzić iskrę.

Gdy zobaczysz gdzieś zaprószony ogień,
choćby iskrę – natychmiast dzwoń pod
numery alarmowe 998 lub 112.

Ogień jest śmiertelnym zagrożeniem nie
tylko dla drzew. Drzewa to przecież dom
wielu zwierząt – tych dużych, takich jak lisy, wilki, dziki, jelenie,
ale też małych, żyjących w drzewach, w ściółce. Na drzewach
i w pniach drzew ptaki wiją swoje gniazda i wychowują potomstwo. Dla nich wszystkich pożar lasu to tragedia. Koniec świata.
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wadzą szlaki, żebyśmy trafiali w najciekawsze okolice)
prowadzone z dala od ich siedlisk)

> nie niszczyć domów zwierząt i ich nie niepokoić (szlaki są
> nie deptać chronionych roślin
> nie zgubić drogi i trafić do celu
Chodzimy po wytyczonych, oznakowanych szlakach, żeby:

A teraz kilka podpowiedzi
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> zobaczyć najwspanialsze okazy przyrody (leśnicy tak pro-

By się nie zgubić, dobrze mieć
przy sobie dokładną mapę,
kompas i koniecznie telefon.

związanych z wyrębem lasu

Spacerując po lesie, gdzie wytyczone zostały szlaki turystyczne,
chodzimy ich trasami. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Może
zrobisz w swojej klasie burzę mózgów? Zadaj
takie pytanie kolegom i spisz odpowiedzi.
Pamiętaj, że nie ma odpowiedzi głupich.
Każda może mieć swój sens. Każdy może
mieć pomysł, na który inni wcale by nie
wpadli. Podyskutujcie o tym potem.

> nie wejść przypadkiem na tereny upraw leśnych lub prac

Jak poruszać się po lesie
i się nie zgubić

Nie we wszystkich lasach są wytyczone szlaki. Tam, gdzie ich
nie ma, możesz swobodnie chodzić po całym terenie leśnym.
Tylko uważnie. Zawsze rozglądaj się na boki i przewiduj sytuacje,
kontroluj swoje położenie.
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Las jest fascynujący, czyli
co można robić w lesie
W lesie cały czas się coś dzieje. Gdy będziesz
w lesie, rozejrzyj się – las ma… piętra, jak kamienica. Na każdym piętrze lasu dzieje się zupełnie
co innego, każde piętro ma swoich mieszkańców.
To istne bogactwo świata roślin, zwierząt i grzybów.

Co można robić w lesie?

Mnóstwo rzeczy, właściwie wszystko, co nie jest zabronione.
Każdy pomysł jest dobry (z wyjątkiem tych rzeczy, o których już
wiesz, że nie można – na przykład nie można krzyczeć w lesie).
Możesz – fotografować, szkicować, rysować, malować, słuchać,
nagrywać dźwięki lasu, układać zagadki i inne zadania, a przede
wszystkim poznawać i rozpoznawać gatunki zwierząt i roślin
żyjących w lasach.

relaks w lesie

Przyjemnie jest spacerować, biegać, jeździć
na rowerze, posiedzieć na trawie. Można też
spróbować nic nie robić, tylko chłonąć las,
medytować.
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Jak poznawać leśnych mieszkańców?
Przede wszystkim warto poczytać. Lektur jest
mnóstwo – przewodniki, poradniki, klucze do
rozpoznawania gatunków, atlasy. A potem
wystarczy już uważnie obserwować. A po
powrocie z lasu możesz zrobić album, przedstawienie, zaimponować kolegom znajomością
nazw łacińskich. Powodzenia.

[13]

Uwaga – burza!
Burza w otwartym terenie może być
groźna. Z burzą nie ma żartów. Nie lekceważ
burzy, szczególnie gdy wyładowania
elektryczne (pioruny) uderzają w pobliżu.
Jak to sprawdzić? Policz. Jeśli między
błyskiem a grzmotem mija mniej niż 30 sekund,
najwyższy czas, by się mądrze schronić.

ZAZNACZ WŁAŚCIWE

Co bardziej się przyda w lesie:
buty na obcasie – tenisówki
płaszcz przeciwdeszczowy –
parasolka
plecak –
torebka
perfumy –
spray odstraszający komary
boombox –
aparat fotograficzny
eklerki –
tabliczka czekolady
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zasady, które mogą uratować życie
> gdy usłyszysz pierwsze oznaki nadchodzącej burzy
– zacznij wracać do domu
> jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie, najlepiej
w zamkniętym pomieszczeniu, pod dachem, w autokarze
lub samochodzie
> jak najszybciej zejdź z wzniesień, pagórków. Szukaj
schronienia w obniżonych miejscach (dolina, rów)
> nie stawaj pod drzewami i wysokimi pojedynczymi
obiektami (np. pod słupem energetycznym)
> nie dotykaj metalowych prętów, znaków drogowych,
ogrodzeń
> wyłącz telefon komórkowy
> nie stawaj w pobliżu wody, nawet w kałuży
> gdy burza jest bardzo blisko, kucnij na szeroko rozstawionych nogach i przeczekaj
> Nigdy nie kładź się na ziemi!!!
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Dobre zasady – jeszcze raz
1. Do lasu chodzimy w towarzystwie osób dorosłych. Tak jest
bezpieczniej.
2. W lesie nie rozniecamy ognia, chyba że znajdziemy specjalnie
do tego przygotowane miejsce.
3. Nie zaczepiaj i nie prowokuj spotkanych na drodze zwierząt,
nie niszcz ich domów, nie dokarmiaj ich.
4. Gdy zbierasz grzyby, zbieraj tylko te, które znasz i wiesz, że są
jadalne.
5. Jagody zbieraj do pojemnika i umyj pod bieżącą wodą, zanim
je zjesz (tak unikniesz bąblowicy).
6. Gdy idziesz do lasu z psem, pamiętaj, że pies musi być na smyczy.
Inaczej zagraża innym zwierzętom, a i sam narażony jest na
niebezpieczeństwo.
7. Nie zostawiaj w lesie nic, co przyniosłeś ze sobą.
Wszystkie odpadki zabierasz z powrotem.
8. Nie krzycz, nie hałasuj – w lesie pięknie brzmi
cisza. Posłuchaj, zdziwisz się, ile dźwięków
usłyszysz.
9. Nie niszcz drzew ani innych roślin.
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TWOJA TOP LISTA

Zastanów się i zapisz trzy najważniejsze
powody, dla których lubisz wycieczki do
lasu.
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