
Karta konkursowa nr 11 
 Konkurs „Tajemnica – Las – Przygoda” 

Nadleśnictwo Żmigród 
 

 

 

PRZYSTANEK 11 – „PONUMEROWANY LAS” 

Nadleśnictwo:  Żmigród, Leśnictwo: Olsza 

Współrzędne GPS : 51.54985; 17.08029 

Nazwa drużyny: ……………………… 

 

OPIS:  

Las jest nie tylko celem naszych działań, ale również środkiem za pomocą którego kształtujemy 

odpowiednie relacje między ludźmi i przyrodą. Skłaniamy korzystających z lasów do uprawiania tych 

form turystyki, które nie ingerują w środowisko. Inwestujemy w leśną infrastrukturę, która ukierunkowuje 

ruch turystyczny. Stawiamy parkingi, budujemy ścieżki i wyznaczamy bezpieczne szlaki. Drukujemy 

mapy i organizujemy takie konkursy jak ten, w którym bierzecie właśnie udział. Wszystko po to, żebyście 

lepiej poznali las i jego tajemnice, a jednocześnie czuli się w nim bezpiecznie i komfortowo. 

Niestety niektóre działania użytkowników lasu wymykają się naszym staraniom. Nierzadko zdarza się, 

że amatorzy leśnych dóbr (np. grzybów, jagód, poziomek) lub turyści, którzy chcą tylko pooddychać 

leśnym powietrzem, zbytnio zawierzają swojej umiejętności poruszania się w terenie i zapędzają się      

w sam środek lasu.  

Pamiętajcie! Kompleksy leśne w Polsce bywają czasem bardzo rozległe! Jeśli się zgubicie, drogę 

chętnie pomoże wam odnaleźć każdy napotkany leśnik. Jednak jest jeden warunek – musicie go 

spotkać! 

Znamy bardziej niezawodną metodę.  

Wystarczy przed wycieczką do lasu zaopatrzyć się w mapę taką jak ta, którą od nas otrzymaliście 

(można ją bez problemu otrzymać w Nadleśnictwie).  

Jeśli dokładnie jej się przyjrzycie to zauważycie, że tereny leśne podzielone są na małe fragmenty                        

z cyframi w środku. Te małe fragmenty to oddziały, linie które wytyczają granice oddziałów nazywamy 

liniami oddziałowymi, a cyfry na nich wpisane to numery oddziałów. Taki system ułatwia nam pracę                     

i zapewnia, że w lesie trudno się zgubić. Oczywiście jeśli ktoś wie jak się nim posługiwać.  

I to jest właśnie Wasze zadanie. W tym punkcie nie będziecie na nic odpowiadać, nic 

fotografować ani rozwiązywać. Ten przystanek pozostawiamy Wam do dyspozycji. Opiszcie nam 

tylko w jaki sposób wydostaniecie się z miejsca, w które Was skierowaliśmy do leśniczówki                      

w Olszy. Żeby to zrobić posłużcie się otrzymaną przez nas mapą. Możecie też włączyć do opisu 

telefon komórkowy. Za prawidłowe wykonanie tego zadania możecie otrzymać aż 15 punktów. 
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OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ 

Numer zadania Ilość punktów możliwych do 
zdobycia - skala 

Ilość zdobytych punktów 
 

1 2 3 

Ogółem liczba punktów 0 - 15  

 

UZASADNIENIE KOMISJI: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy komisji: 

 

1. ……………………, 

2. ……………………, 

3. ……………………, 


