Wędrówki po lesie nieodzownie
wiążą się z grzybobraniem
Trudno znaleźć kogoś, kogo nie
zachwycałyby kryjące się wśród
wrzosów koźlaki, czy też wychylające
się spod mchu borowiki.
Gąska zielona

Maślak sitarz

Czubajka kania

Pamiętajmy przy tym, że
Koźlarz czerwony

grzyby powinniśmy zbierać do koszyków lub wiaderek.
Foliowe worki do tego celu zupełnie się nie nadają, gdyż
grzyby ulegają w nich zaparzeniu!

Borowik szlachetny

Koźlarz babka
Aby jednak nasza radość była pełna,
zbierając grzyby musimy pamiętać
o kilku podstawowych zasadach.
Podgrzybek brunatny

Najważniejsza z nich mówi, że

zbieramy tylko te grzyby,
co do których nie mamy
żadnych wątpliwości,
że są jadalne.

Maślak zwyczajny

Pieprznik jadalny (kurka)

Zamiast wyrywać grzyby na siłę, wykręcamy je
ostrożnie ze ściółki, starając się jej nie rozgrzebywać.
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Gdyby, pomimo naszej
ostrożności, doszło do
zatrucia grzybami,
należy natychmiast
zgłosić się do lekarza.
Piestrzenica kasztanowata

Muchomor wiosenny

Borowik szatański

Strzępiak ceglasty

Muchomor czerwony

Muchomor sromotnikowy

Gołąbek wymiotny

Mleczaj wełnianka

Krowiak podwinięty

Musimy wiedzieć, że natura
wyznaczyła wszystkim grzybom
jakąś ważną funkcję do
spełnienia. Dlatego też nie wolno
ich niszczyć, również tych
niejadalnych i trujących, są one bowiem
potrzebne innym organizmom leśnym.

Muchomor czerwonawy
Warto przypomnieć, że najgroźniejszym
ze wszystkich grzybów trujących jest

muchomor sromotnikowy,
którego nawet niewielki kapelusz
może stanowić dla człowieka
śmiertelną dawkę!

Grzyby pomagają we wzroście drzew
tworząc z nimi mikoryzę.
Grzybnia przerasta korzenie drzew co wielokrotnie
zwiększa ich możliwości poboru wody.
Jest to szczególnie ważne w okresie suszy.

Pożar
Może zdarzyć się, że podczas leśnej wędrówki
zauważymy pożar lasu.

Jak wówczas należy się zachować?
◆ O ile nie jest to wielki ogień i jesteśmy w stanie
go ugasić tłumiąc gałęzią lub zasypując ziemią,
powinniśmy to zrobić.
◆ Gdy jednak ogień jest zbyt duży i szybko się
rozprzestrzenia, musimy jak najprędzej opuścić
zagrożony obszar.
◆ Jeśli możemy skorzystać z telefonu komórkowego,
starajmy się jak najszybciej

powiadomić Straż Pożarną,
telefonując pod numer

112

◆ Informację dotyczącą
pożaru należy
przekazać także
leśnikom lub innym
napotkanym osobom.
◆ Trzeba pamiętać, że
informując o pożarze musimy
podać swoje imię i nazwisko oraz
numer telefonu, a także określić miejsce i rodzaj pożaru,
na przykład:
„Pali się przy szosie Szczecinek – Biały Bór!
Palą się wierzchołki drzew!”
◆ Jeśli mamy możliwość,
poczekajmy w bezpiecznym
miejscu na przyjazd wozów
gaśniczych, aby
wskazać miejsce pożaru.
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Ukąszenia

szerszeń
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Spotkania z pełzającymi mieszkańcami
naszych lasów wcale nie muszą
niec zwycz
kr o
aj
as
być niebezpieczne. Zaskroniec
czy też padalec nie są w stanie
w jakikolwiek sposób nam
zagrozić, to im zdecydowanie
bardziej zagraża człowiek!

Wędrując po lesie zawsze musimy liczyć się z obecnością
komarów, kleszczy a także gzów, os i... szerszeni.

Inaczej jest w przypadku żmii zygzakowatej,
będącej jedynym jadowitym wężem w Polsce,
podlegającym ochronie. Ukąszenie zawsze jest
efektem przypadkowego potrącenia lub nadepnięcia.
Dla większości ludzi spotkanie takie zwykle kończy się
bólem, obrzękiem i zaczerwienieniem miejsca ugryzienia
oraz nudnościami i pobudzeniem. Nie można jednak
wykluczyć poważniejszych konsekwencji, np.
wymiotów, biegunki i niewydolności oddechowej.
Przy ukąszeniu w kończynę konieczne jest
jej natychmiastowe unieruchomienie oraz
utrzymanie w czystości miejsca ukąszenia,
którego pod żadnym pozorem

O ile prawdopodobieństwo ukąszeń przez komary
możemy zmniejszyć, stosując odstraszające je płyny i aerozole,
o tyle gzy, osy i szerszenie zazwyczaj pojawiają się zupełnie
nieoczekiwanie, a skutki ich ukąszeń mogą wywołać dotkliwy
ból, obrzęk i zaczerwienienie okolicy użądlenia.
W tym przypadku ulgę mogą przynieść maści
przeciwobrzękowe i łagodzące ból,
które warto zabrać ze sobą na wyprawę.

k om ar

nie wolno wysysać
czy rozcinać!

kleszcz

Gdy po ukąszeniu
pojawi się silny obrzęk,
zaburzenia oddychania
lub wymioty,
należy jak najszybciej
dotrzeć do lekarza albo

wezwać pogotowie!

Zdecydowanie najgroźniejsze są kleszcze!
Spotkania z nimi mogą zakończyć się
groźną dla nas chorobą – boreliozą!
Nie wolno kleszczem kręcić, wyciskać go
i smarować tłuszczem lub spirytusem.
Miejsce po ukąszeniu trzeba koniecznie
zdezynfekować. Kleszcza można usunąć
przy użyciu specjalnej pompki lub
pęsety, jeśli mimo to pojawi się
rumień, należy pójść do lekarza.

