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W takim razie zapraszam was na spacer z 
Wiewiórką po lesie, a wszystkiego się dowiecie. 

„Dmuchawiec “ 
 

Kto to jest dmuchawiec? 
To ja Wiewiórka z Leśnej Szkoły przy Rogge-Busch. 
 
Dlaczego Dmuchawiec? 
 
Właściwie byłabym normalną wiewiórką,  
gdyby nie fakt, że mój ogonek nie jest cały rudy, 
tak jak u innych wiewiórek, ale ma białą końcówkę.!!! 
 
 
                               Z tego powodu dzieci nazwały mnie Dmuchawiec i tak się od dzisiaj 
            nazywam. 
                     
 
 

Dmuchawiec jest szczególną wiewiórką, dlatego może być waszym leśnym przewodnikiem. Zapytacie z 
pewnością : „co oznacza słowo Waldknigge?”  
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Leśny Przewodnik 
 

Słowo Knigge oznacza tyle co  
umiejętność obchodzenia się z ludźmi, 

 

bądź poprawne  
zachowanie się w towarzystwie, 

 a pochodzi od nazwiska niemieckiego 
pisarza. 

 

W 1788r. Adolf Knigge napisał  
i opublikował pierwsze dzieło 

 dotyczące relacji międzyludzkich nazywane 
 także przewodnikiem po zachowaniu, 

 uprzejmości i etykiecie. 
 

  Od tego czasu leśni przewodnicy troszczą 
się w   

poszczególnych Landach o rozwój i 
ukształtowanie  

 wspólnego dobra jakim jest Las. 
 

My też mamy w Brandenburgii  
 swoich leśnych przewodników. 

             Waldknigge oznacza: 
„Umiejętność zachowania się w lesie” 
 
                                   W naszym lesie 
                 którego wszyscy 
                potrzebujemy do 
                życia 

http://www.brandenburg.de/


Landesbetrieb Forst Brandenburg 
Waldschule Am Rogge-Busch 

Forstwirtschaft 

Chodźcie z nami, a my 
pokażemy wam las i 
wszystko dokładnie 
wytłumaczymy. 
 
 „Eichi”- to sójka, a 
zarazem mój najlepszy 
przyjaciel, który będzie nam 
w tej wędrówce 
towarzyszył. 

W lesie obowiązują pewne reguły, których musimy 
     przestrzegać. 
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Reguła nr 1 
„Pozostań na wyznaczonym szlaku” 

 
Nawet jeżeli możecie swobodnie poruszać się po 
lesie,  oczywiście z małymi wyjątkami, 
powinniście pozostać na wyznaczonym szlaku i 
nie zbaczać z drogi.  
 
Ta zasada dotyczy także rowerzystów i konnych 
jeźdźców. 
I jeszcze jedno :  
 
Psy trzymamy w lesie na smyczy!! 

Dlaczego ? 
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Reguła nr 1 
„Pozostań na wyznaczonym szlaku” 

 W lesie leżą powywracane przez silny wiatr 
drzewa lub połamane konary drzew. 
Spadające gałęzie mogą doprowadzić do 
uszczerbku na zdrowiu lub w skrajnych 
przypadkach spowodować śmierć. W lesie też  
mieszkają mali krwiopijcy – kleszcze. To one 
mogą przenosić groźne choroby. Na jasnym 
ubraniu będą bardziej widoczne. 
Oprócz kleszczy żyją tu jeszcze inne zwierzęta i 
rosną różne rośliny i drzewa.  
Gdy rowerzyści i konni jeźdźcy zbaczają z 
wyznaczonej drogi mogą uszkodzić lub 
zniszczyć  rośliny i drzewa albo zagrozić życiu 
małych organizmów. 
Psy mają zakodowany genetycznie instynkt 
łowiecki, więc gdy nie są na smyczy gonią za 
dzikimi zwierzętami, zakłócając ich spokój. 
LEŚNE ZWIERZĘTA TEGO NIE LUBIĄ!!! 

Dlatego: 
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W lesie się może wiele wydarzyć, gdy 
uderzy cię gałąź jest niefajnie. 
Zachowaj czujność, miej oczy otwarte, 
spoglądaj w górę, a tym sposobem 
unikniesz nieszczęścia. 
 

Do lasu ubieraj się stosownie. Jasna 
odzież z długim rękawem, długie 
spodnie odpowiednie obuwie 
zabezpieczą cię przed ukąszeniem 
przez kleszcze, a poza tym będą one na 
jasnej odzieży bardziej widoczne. 
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 Reguła nr 2 
„Proszę nie przeszkadzać” 

Zachowujcie się w lesie cicho.  
Hałas i krzyki w lesie są niestosowne.  
Nie łamcie gałęzi, nie deptajcie grzybów,  
nie gońcie za zwierzętami,  
nie wyjmujcie piskląt z gniazd,  
nie dotykajcie młodych zwierząt! 
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   Reguła nr 2 
„Proszę nie przeszkadzać” 

Dzikim zwierzętom nie należy przeszkadzać, na widok 
człowieka zwykle uciekają,  co powoduje dużą utratę 
energii, która jest im potrzebna szczególnie w okresie 
zimowym. Wszystkie rośliny i zwierzęta tworzą leśną 
społeczność. Nawet małe zmiany mogą spowodować 
duże szkody. 
Jeżeli dotkniecie młode zwierzątko, zostawicie na nim 
swój zapach, a to może spowodować odrzucenie go 
przez matkę, bez opieki matki nie będzie mogło samo 
przeżyć. 
Gdy spotkacie ranne zwierzę, zgłoście to niezwłocznie 
leśniczemu 
Internet: ttps://forst.brandenburg.de/lfb/de/ 

Dlatego: 
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Reguła nr 3  
„Nie wchodzić na teren zamknięty.” 

Gdy będziecie w lesie zwracajcie uwagę na to, żeby 
nie wchodzić na teren oznakowany tabliczkami zakaz 
wstępu.  
 

Teren zamknięty, to nie tylko teren ogrodzony, nie 
wolno wchodzić na obszar, na którym trwa wycinka 
drzew lub obrabia się i składuje drewno.  
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Reguła nr 3  
„Nie wchodzić na teren zamknięty.” 

Tu czyhają różne niebezpieczeństwa, pnie drzew, 
konary i gałęzie, mogą być tak napięte, jak strzała w 
łuku i kiedy się je lekko dotknie, mogą zadziałać tak, jak 
pułapka na myszy. 
Również pnie drzew mogą zsunąć się z hałdy i was 
zakleszcyć. 
 
Ogrodzenia chronią młode drzewa przed zwierzyną 
leśną, która chętnie zgryza młode pędy, dlatego i one 
musza być szczególnie chronione. 
 

Tak się dzieje zarówno u nas 
zwierząt jak i was ludzi. 
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Reguła nr 4 
„Nie dokarmiać zwierząt.” 

Dzikich zwierząt nie wolno ani karmić ani nęcić, nie 
wolno wynosić resztek jedzenia do lasu, takich jak 
np. suchy chleb, bułki, banany, jabłka itp. 
 
Tylko myśliwy może dokarmiać zwierzęta, ale tylko 
wtedy, gdy władze ogłoszą taką potrzebę. 
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Reguła nr 4 
„Nie dokarmiać zwierząt.” 

My zwierzęta przez nęcenie nas jedzeniem 
możemy stracić bojaźń przed wami ludzmi.  
 
Taka sytuacja nie jest dobra zarówno dla dzika jak 
i wilka, poza tym wasze jedzenie zawiera różne 
przyprawy, po których boli nas brzuch i one 
stanowią też zagrożenie dla naszego życia. 
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Zwierzęta tego nie wiedzą  
I od czasu do czasu coś z tego zjedzą, 
Niestety pozostaje to w żołądku 
I nie jest to w porządku, 
Zatruć się i zginąć z głodu zwierzę 
może, 
A tego chcemu uniknąć, broń Boże. 
A kto przechodzi przez las, 
Nie chce zobaczyć zwierza tonącego w 
śmieciach po pas. 
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Reguła nr 5 
„Żadnego ognia w lesie.” 

Ogień to niebezpieczeństwo dla lasu, zwierząt i 
dla was ludzi. 
 
Można palić ogniska, grilować, a nawet palić 
papierosy w miejscach do tego wyznaczonych, 
które są oddalone od lasu minimum 50 m. 
W przeciwnym razie powstaje zagrożenie 
pożarem.  
 
 
Jest 5 stopni zagrożenia 
pożarowego, które można  
zobaczyć na tablicy. 
 

Tu przestaje to być zabawne. 
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  Wysuszonego lasu nic nie zdoła uchronić. 
Przez nieuwagę powodujesz pożar, musisz być 

w lesie świadomy, dlatego zapoznaj się 
najpierw z 5 stopniami zagrożenia 

pożarowego. 
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Reguła nr 5 
„Żadnego ognia w lesie.” 

 

Nasza Brandenburgia  
to obszar w 70% zalesiony sosnami, 7% stanowią 
dęby, 3% buki, a pozostałe 20% można przydzielić 
drzewom liściastym i iglastym innego gatunku, 
najbardziej narażone na pożar są lasy sosnowe. 
 
95% pożarów wywołują w lesie ludzie. Jest tylko 
jedna naturalna przyczyna pożaru w lesie, 
wywołana przez uderzenie pioruna.  
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 Reguła nr 6 
„Żadnych śmieci w lesie.” 

Odpadki ogrodowe, obcięte gałęzie z żywopłotu, śmieci  
domowe, szkło, plastik i różne opakowania, nie mogą 
być wywożone do lasu! 
 

Chodźcie, zobaczcie, a zrozumiecie. 
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 Reguła nr 6 
„Żadnych śmieci w lesie.” 

 

Śmieci, obojętnie jakiego pochodzenia psują 
krajobraz i są dla nas zwierząt niebezpieczne.  
Obce gatunki roślin i zwierząt mogą się 
niepostrzeżenie zadomowić i rozprzestrzenić oraz 
spowodować choroby i szkody w danym 
środowisku. 
Potłuczone szkło stwarza zagrożenie pożarowe. 
Zanim coś zardzewieje, trwa to latami, plastik nie 
rdzewieje, tylko rozkłada się na mikrocząsteczki. Te 
stają się wprawdzie mniejsze, ale nie da się ich 
całkowicie rozłożyć. Zwierzęta zjadając je, mogą 
zatruć się substancjami zawartymi w plasiku i 
zginąć z głodu. 
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 Reguła nr 7 
„Zbirać tylko na własne poterzby.”  

Zbieranie grzybów,jagód,ziół czy kwiatów jest 
dozwolone tylko w ograniczonej ilości.  
NA WŁASNY UŻYTEK! 
Na obszarach chroninonych zbieranie runa jest 
możliwe tylko w ograniczonej ilości. 
Zakaz dotyczy szczególnie rzadkich gatunków 
grzybów, roślin i zwierząt, nawet jeżeli są one takie 
słodkie. 
Jagody i rośliny które rosną 
blisko ziemi należy dokładnie 
umyć przed spożyciem lub  
ugotować. 

Nur  
 
für den  
 
EIGENBEDARF 
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 Reguła nr 7 
„Zbirać tylko na własne poterzby.” 

Wszystkie istnieina żyjące w lesie należą do 
jednej rodziny. Wszystkie tworzą społeczność i są 
częścią łańcucha pokarmowego, na skutek tego 
są one od siebie uzależnione. Jeżeli zabraknie 
jednego elementu tego łańcucha, dotyka to 
pozostałych członków.  
 
Dlatego możecie nazrywać kwiatów tylko na jeden 
bukiet, nazbierać grzybów i ziół tyle, aby 
zaspokoiło to wasze potrzeby. Pomyślcie o tym, 
że nie jestesteście jedynymi gośćmi w lesie. 
Zioła i jagody rosnące przy ziemi skrywają w 
sobie pewne niebezpieczeństwo zarażenia się 
tasiemcem.  
Dlatego jagody i zioła należy myć lub gotować 
przed spożyciem. 
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   Zwierzęta dobrze o tym wiedzą,  
Że ty im zawsze coś zostawisz,  
Kwiatek, grzybek, na łące jagody, 
A na drzewie miejsce na gniazko. 
 
Nawet jeśli słodko wyglądają,  
Są dzikimi zwierzętami i potrzebują wolności. 
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DOTARLIŚMY DO KOŃCA 
NASZEJ WĘDRÓWKI. 
DALIŚCIE RADĘ. 
Bądźcie szczerzy, czy to było trudne? 
Bardzo dobrze z nami współpracowaliście. 

Teraz chciałabym przeprowadzić dla was quiz. Czy macie ochotę? 

Rrguła  
1 

Poniważ ? 

A .  

B .  

M .  

 

Tu będą nazywane poszczególne reguły.  
Ważny jest numer reguły. 

W tych polach są podane możliwe odpowiedzi.  
Tylko jedna jest z nich poprawna!! 
Wpisz właściwe litery w poszczególne pola z numerami reguł! Rozwiązaniem 
jest ważne zdanie. 

W C E O E 
4 3 2 4 3 4 2 5 6 2 4 7 1 4 Reguła-Nr 
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  UWAGA, 
ZACZYNAMY! 
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Reguła 
1 

Pozostać na 
szlaku. 

Reguła 
2 

Nie 
przeszkadzać 
zwierzętom 

Reguła 
 3 

Nie wchodzić 
na teren 

zamknięty 

Reguła 
 4 

Nie dokarmiać 
zwierząt 

Reguła  
5 

Zakaz palenia 
ognia w lesie 

Reguła 
 6 

Wyrzucanie 
śmieci do lasu 
jest zakazane 

Reguła 
 7 

Zbieramy tylko 
na własny użytek 

Ponieważ ? Dlaczego? Po co? Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ? Dlaczego? 

A . Po lesie może 
chodzić tylko 
leśniczy. 

Z . Zwierzęta 
zużywają 
podczas 
ucieczki dużo 
energii. 

D . Las należy 
do każdego. 

Y . One 
mogłyby 
zachorować 
lub stracić 
życie. 

P . Las nie 
potrzebuje 
dodatkowego 
źródła ciepła. 

G . Ponieważ w 
lesie nie ma 
kontenerów na 
śmieci. 

J . Las jest siecią 
przyrodniczą i 
odwiedza go 
niewielu ludzi. 

B . Natychmiast 
chwytać 
zwierzęta. 

C . Młode 
zwierzęta 
muszą zostać 
odłowione. 

S . Jest tam 
wiele 
niebezpieczny
ch 
chronionych 
obszarów 

J . One mają 
wtedy dużo 
energii. 

D . Zwierzęta nie 
posiadają gaśnic. 

R . Obce 
gatunki mogą 
się szybko 
rozprzestrzenia
ć i zadomowić. 

R . W 
przeciwnnym 
razie nie 
zostannie nic dla 
innych. 

M . Zwisające 
gałęzie i ścięte 
pnie mogą cię 
zranić. 

G . Nie ma za 
dużo 
nauszników. 

G . Zabawa 
nie może być 
zakłócona. 

F . One chcą 
pożreć ludzi. 

T . Ogień może 
szybko wydostać 
się spod kontroli.   

O . Ponieważ 
zwierzęta się 
tam dobrze 
czują. 

S . Za dużo jest 
trujące dla nas 
ludzi. 

W C E O E 
4 3 2 4 3 4 2 5 6 2 4 7 1 4 
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Serdeczne życzenia. 

          Jeżeli każdy, kto idzie do lasu 
               będzie przestrzegał t  

7 reguł, wtedy 
                                    następne wyjście 

                            do lasu będzie 
                              prawdziwą 

przyjemnością. 
 
 

 
 

 

Wszyscy się cieszy   
 my z waszej kolejnej wizyty  
          w naszym lesie.  
 

                            Wasza wiewiórka- 
Dmuchawiec. 

 
 

Zrobiłam się trochę zmęczona wiec pobiegnę 
do mojej dziupli, żeby trochę odpocząć. Tak 
więc cześć i do zobaczenia wkrótce. 

My wszyscy z tego żyjemy. 
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