MAPA

Wymienione metody uzależniają nas jednak od pogody. Co zrobić
gdy nie ma słońca ano trzeba obserwować korony drzew samotnie
rosnących albo obserwować mech którego jest więcej na drzewie
od strony północnej. Inne wskazówki: otóż mrówki budują swoją twierdzę zawsze po południowej stronie najbliższego np. drzewa. Zapewne po to, by właśnie to drzewo nie przeszkadzało im
w nagrzewaniu mrowiska przez słońce stamtąd, skąd grzeje najsilniej czyli od południa, na świeżo ściętym pniu słoje roczne od północny się zwężają, a są szersze w południowej części pnia/ szczególnie jest to widoczne na twardzieli. Warto też wiedzieć ze względów bezpieczeństwa że leśnicy dzielą las na oddziały a numery oddziałów znajdują się na granitowych słupkach umieszczonych na leśnych duktach. Na pewno szybko znajdziemy ratunek dzwoniąc do
leśniczego i podając numer oddziału. Najbezpieczniej jednak zaopatrzyć się w najprostszy kompas (koszt ok. 12 zł) lub droższy GPS., dla
którego podajemy współrzędne niektórych miejsc:
- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Mokrem
– 50o 41.713 N; 23o 12.474 E
- rezerwat susła perełkowanego - 50o 41.127 N; 23o 11.217 E

ZACHOWANIE W LESIE:
Prezentowana mapa jest mapą topograficzną z zaznaczonymi
wieloma szczegółami, których Państwo nie znajdziecie na zwykłej mapie. Wykonana w ten sposób, służy ona do uprawiania
orienteerigu, czyli biegów na orientację, jazdy rowerowej na
orientację, jazdy narciarskiej na orientację, marszów na orientację, radioorientacji jak również może służyć do wypraw rodzinnych na jagody, grzyby czy też zwykłego biegania i jazdy na
rowerze, wykorzystywać ja powinni nauczycieli do prowadzenia zajęć z topografii i orientacji w terenie. Mapy te wykonuje
się najczęściej w skali 1:15 000 (1 cm na mapie oznacza 150 m
w terenie), 1:10 000 lub 1:5 000 i mniejszej. Mapa zawsze wydrukowana jest w taki sposób, że linie północy odpowiadają
górnej ramce kartki, a w związku z tym dolna ramka kierunkowi południa, lewa – zachodu, a prawa – wschodu. Aby posługiwać się tą mapą wystarczy dobrze zapoznać się z legendą
mapy, aby umieć rozpoznawać wszystkie zawarte jej elementy
a następnie trzeba posłużyć się kompasem busolą by ją zorientować tzn. kierunki świata w terenie muszą odpowiadać kierunkom na mapie. Po zorientowaniu mapy już jest łatwo dzięki
wielu szczegółom rozpoznać miejsce w którym wchodzimy do
lasu. UWAGA! W czasie spaceru potrzeba cały czas nawigować
z mapą (tzn. wiedzieć gdzie się jest na mapie i gdzie w terenie).
Gdy nie posiadamy kompasu lub busoli najlepszym sposobem
jest obserwacja słońca. Zawsze o godzinie 12.00 słońce znajduje
się na południu. Mając przy sobie zegarek wskazówkowy małą
godzinową wskazówkę ustawiamy w kierunku słońca. Kąt zawarty między tą wskazówką a cyfrą 12 na tarczy zegarka dzielimy na połowę. Linia podziału wskazuje kierunek południowy.

Ustawa o Lasach z dnia 28 września 1991 r. wprowadziła ograniczenia w zakresie korzystaniaz lasu. Aby las i wszystkie organizmy
zamieszkujące go służył nam i przyszłym pokoleniom, każdy powinien uważnie zapoznać się z zakazami jakie dotyczą zachowania w lesie i zastosować się do nich Art. 21. w/w ustawy określa
zasady ruchu pojazdów i organizowania imprez w lesie.
1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami
leśnymi wyznaczonymi przez
nadleśniczego.
2. Postój pojazdów, o których
mowa w ust. 1, na drogach leśnych, jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
Przepisy powyższe nie dotyczą
wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze. Kolejny artykuł w/w ustawy określa zakazy
dotyczące zachowania w lesie.

W lasach zabrania się:

- zanieczyszczania gleby i wód,
- zaśmiecania,
- rozkopywania gruntu,
- niszczenia grzybów oraz grzybni,
- niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
- niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych
i technicznych oraz znaków i tablic,
- zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach
zabronionych,
- rozgarniania i zbieranie ściółki,
- wypasu zwierząt gospodarskich,
- biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela
lasu lub nadleśniczego,
- wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich,
a także niszczenia lęgowisk, nor i mrowisk,
- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
- puszczania psów luzem,
- hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu. Wejście do
lasu z grupą powinniśmy uzgodnić z najbliższym leśnictwem.

LAS MOKRE
Las Mokre jest własnością Wspólnoty Gruntowej Wsi Mokre. Położony jest pomiędzy miejscowościami Mokre i Hubale nad doliną rzeki Topornicy. Dominującym drzewem w lesie jest sosna
a w podszycie leszczyna. Latem znajdziemy tu również maliny, poziomki i maślaki a przede wszystkim ciszę i czyste powietrze. Las
oddalony niecałe 2 kilometry od Zamościa jest miejscem wypoczynku licznych jego mieszkańców. Do lasu możemy dotrzeć na rowerze Ścieżką Rowerową Gminy Zamość, która od stacji paliwowej
w Płoskiem poprowadzi nas przez najciekawsze tereny południowej części Gminy Zamość. W Mokrem znajduję się również lotnisko Aeroklubu Ziemi Zamojskiej powstałe w połowie dwudziestolecia międzywojennego a na nim płyta upamiętniająca lądowanie
helikopteru papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Zamościa.
Po drodze obejrzymy również budynek dawnej gminy 1880 roku
(obecnie siedziba biblioteki i GKS Okęcie Mokre a jeszcze dalej neogotycka kaplicę św. Antoniego z początku XX wieku. Wieś powstała w pierwszej połowie XV wieku, W miejscowości Hubale, która
powstała najprawdopodobniej w wieku XIX , można obejrzeć pozostałości dawnego założenia folwarcznego w postaci starodrzewu parkowego. Na terenie lasu znajduje się szkoła podstawowa,
boisko sportowe Gminnego Klubu Sportowego „Okęcie” Mokre,
na którym rokrocznie w ostatnia niedziele lipca odbywa się festyn
promujący ekologię i turystykę pod nazwą Dzień Susła oraz gospodarstwo agroturystyczne. Na obrzeżach lasu od strony południowo-zachodniej od wielu lat zadomowił się suseł perełkowany,
gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, będący reliktem fauny stepowej, który coraz rzadziej występuje na terenie Polski. Jego ojczyzna
są stepy Mołdawii i Ukrainy a żywi się roślinami, nasionami, owadami. Nie gardzi również jajami ptaków gniazdujących na ziemi.
W celu jego ochrony został utworzony w roku 1982r. na 35 hektarach pastwisk rezerwat zwany „Hubale”.
Numery alarmowe
999: Pogotowie
998: Straż Pożarna
997: Policja
981: Pomoc drogowa
986: Straż
84 687 20 77 Nadleśnictwo
Zwierzyniec

