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RDLP w Szczecinku wraz z LKP „Lasy Warcińsko-Polanowskie” przygotowały bardzo
pożyteczną i miłą w odbiorze książeczkę. Poświecono ją zasadom przebywania turysty w
lesie, ale jednocześnie przedstawiono sporo wiadomości przyrodniczych, z których można
skorzystać w czasie wycieczki.
Pomysł przedstawienia obowiązujących w lesie zakazów i nakazów w formie dość
humorystycznej (szczególnie w wydaniu rysunkowym), ale przy jednoczesnym
wyjaśnieniu skąd, po co i dlaczego te zakazy się wzięły, wydaje się godny najwyższego
uznania. Jak różnie brzmi zdanie: w lesie obowiązuje zakaz płoszenia zwierząt – którego w
tej książeczce nie znajdziemy – od obecnego w niej: aby nie płoszyć zwierząt, powinniśmy
zachowywać się na tyle cicho, by usłyszeć zarówno piękny śpiew ptaków, jak i … bicie
własnego serca.
Książeczka opisuje przyrodę oraz znaczenie jej niektórych elementów dla ludzi. Dzięki
temu, namawiając do zrozumienia związków człowieka z naturą, przekonuje do szacunku
dla roślin i zwierząt. Przy okazji przemyca wiele ciekawostek z życia lasu. Przy wydatnej
pomocy ilustracji, których autorami są Piotr Sobkowiak, Jolanta Urbaniak i Grzegorz
Wojtasik, rysunki stanowią też pomoc w określaniu przynależności gatunkowej niektórych
drzew, zwierząt oraz grzybów (przy okazji tych ostatnich zaprezentowano wiadomości o
tym, jak prawidłowo je zbierać).
W książce znalazły się również rozdziały poświęcone orientacji w lesie, pożarom i
sposobom zachowania w razie ich stwierdzenia, a także ukąszeniom żmij, szerszeni, os,
gzów, kleszczy i komarów. Po dwie strony poświęcono także roli urządzeń budowanych w
lasach przez leśników i myśliwych oraz prawidłowemu zachowaniu podczas burzy.
W końcowej części poradnika autor rozprawił się z kilkoma mitami dotyczącymi lasu.
Podaje też szereg przyrodniczych ciekawostek oraz leśne abecadło, w którym wyjaśnia
znaczenie niektórych słów używanych powszechnie przez leśników, ale niekoniecznie
zrozumiałych dla osób spoza ich grona. Książka, która zawiera też dekalog leśnego
wędrowca, jest rzadkim przykładem, jak w prosty i przystępny sposób opowiadać o lesie.
Nie ma w niej nachalnej propagandy, nie ma suchej retoryki, jest za to uśmiech i pochwała
przyrody. Całość, choć niewielkich rozmiarów i objętości, sprawia jednak bardzo
przyjemne wrażenie.
Niestety, książka nie jest dostępna w wydawnictwie – sprawie kupna należy kontaktować
się z RDLP w Szczecinku.

