
dzielimy na połowę. Linia podziału wskazuje kierunek południowy. 
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 swo-
ją twierdzę zawsze po południowej stronie najbliższego np. drze-
wa. Zapewne po to, by właśnie to drzewo nie przeszkadzało im 
w nagrzewaniu mrowiska przez słońce stamtąd, skąd grzeje naj-
silniej 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 nu-
mery oddziałów znajdują się na granitowych słupkach umiesz-
czonych na leśnych duktach. Na pewno szybko znajdziemy ra-
tunek dzwoniąc do leśniczego i podając numer oddziału. Naj-
bezpieczniej jednak zaopatrzyć się w najprostszy kompas (koszt 
ok. 12 zł) lub droższy GPS., dla którego podajemy współrzędne 
cmentarza Płoskie:
- 50.695744°N, 23.139584°E

ZACHOWANIE W LESIE:
Ustawa o Lasach z dnia 28 września 1991 r. wprowadziła ograni-
czenia w zakresie korzystaniaz lasu. Aby las i wszystkie organizmy 
zamieszkujące go służył nam i przyszłym pokoleniom, każdy po-
winien uważnie zapoznać się z zakazami jakie dotyczą zachowa-
nia 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 motoro-
werem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publiczny-
mi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wte-
dy gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczający-
mi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poru-
szających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopusz-
czalna jest tylko drogami leśny-
mi wyznaczonymi przez nadle-
śniczego.
2. Postój pojazdów, o których 
mowa w ust. 1, na drogach le-
śnych, jest dozwolony wyłącz-
nie w miejscach oznakowanych. 
Przepisy powyższe nie dotyczą 
wykonujących czynności służbo-
we lub gospodarcze. Kolejny ar-
tykuł 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 wyjąt-
kiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu. Wejście do 
lasu z grupą powinniśmy uzgodnić z najbliższym leśnictwem.

Prezentowana mapa jest mapą topograficzną z zaznaczonymi 
wieloma szczegółami, których Państwo nie znajdziecie na zwy-
kłej mapie. Wykonana w ten sposób, służy ona do uprawiania 
orienteerigu, czyli biegów na orientację, jazdy rowerowej na 
orientację, jazdy narciarskiej na orientację, marszów na orien-
tację, radioorientacji jak również może służyć do wypraw ro-
dzinnych na jagody, grzyby czy też zwykłego biegania i jazdy na 
rowerze, wykorzystywać ja powinni nauczycieli do prowadze-
nia 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 wy-
drukowana jest w taki sposób, że linie północy odpowiadają

górnej ramce kartki, a w związku z tym dolna ramka kierun-
kowi południa, lewa – zachodu, a prawa – wschodu. Aby po-
sługiwać 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 zorien-
tować tzn. kierunki świata w terenie muszą odpowiadać kie-
runkom 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 znaj-
duje 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 

MAPA

LAS PŁOSKIE
Las „Płoskie” administrowany w większości przez Nadleśnictwo 
Zwierzyniec położony jest na południe od miejscowości Płoskie 
i Zawada w całości na terenie Gminy Zamość. Najprościej dojechać 
z Zamościa autobusem lini O do Płoskie Rozdzielnia albo jadąc 
w stronę Szczebrzeszyna przy w miejscowości Zawada tuż za mły-
nem skręcić w lewo za drogowskazem Kąty II. Las zaczyna się oko-
ło 300 metrów za torami kolejowymi i po naszej lewej stronie cią-
gnie się aż do miejscowości Kąty Drugie. Jego potoczna nazwa to 
Serwitut  i podobnie jak i lasy za miejscowością Kąty II projektowa-
ny jest jako obszar ochrony siedlisk pod wspólna nazwą „Niedzie-
liski Las”. Stanowi on bezpośrednią otulinę obszarów sieci Natura 
2000 Kąty i Hubale. Przedmiotem ochrony są grądy

częściowo przekształcone z do-
mieszką sosny wraz z runem 
z kluczowymi dla ostoi roślina-
mi dzwonecznik wonny i obu-
wik pospolity oraz ciemiężyca 
czarna. Obszar połączony bez-
pośrednio z RPN stanowi dalszą 
część ostoi wilka i rysia.

W środku lasu napotkamy leje 
po bombach a na jego wschod-
nim krańcu znajduje się cmentarz 
żołnierzy z I wojny światowej. 
Z tegoż lasu grupa partyzantów w 
nocy z 5 na 6 czerwca 1943 roku 
wyruszała na akcję odwetową 
w kierunku wsi Siedliska zamiesz-
kałej wówczas przez nasiedloną 
ludność niemiecką, za pacyfikację miejscowości Sochy koło Zwie-
rzyńca, gdzie okupant wymordował około 200 mieszkańców.

Niedalekie położenie lasu od Zamościa stanowić może dobre miej-
sce na zbieranie poziomek i grzybów jak i miejsce do biegania 
zarówno latem czy zimą.

Numery alarmowe
999: Pogotowie
998: Straż Pożarna
997: Policja
981: Pomoc drogowa
986: Straż
84 687 20 77 Nadleśnictwo
Zwierzyniec




