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Приложение 3 

 

„ОЦЕЛЯВАНЕ ВДИВАТА ПРИРОДА“ 

ЛИСТ С ОТГОВОРИ  

По-надолу можете да се запознаете с препоръчителните действия за всяка една от 

ситуациите, представени в работния лист „Оцеляване в дивата природа“. Този начин на 

действие се преподава по време на обширен курс за оцеляване в екстремни ситуации, 

организиран от Департамента за паркове на окръг Монро (Ню Йорк). Начинът на 

действие, посочен във верните отговори, се счита за правилен в много случаи; конкретни 

ситуации обаче, могат да изискват и друг начин на действие. 

1.  (а) Да извикате „помощ“ силно, но в ниския регистър. Ниските тонове се носят 

по-надалеч, особено ако сте в гъста гора. Има много по-голям шанс да бъдете 

чути, ако викате силно, но в ниския регистър. Добър избор е да използвате думата 

„Помощ“, защото тя ще предупреди спътниците ви за тежкото положение, в което 

се намирате. Да викате и да крещите силно не само ще е по-малко ефективно, но 

и може да заблуди вашите приятели, които в далечината има вероятност да го 

помислят за звуци, издавани от птиците. 

2. (а) Докато вървите да вдигате много шум с краката си. Змиите не обичат 

срещата с хората и обикновено правят всичко възможно, за да стоят надалеч от 

пътя ви. Освен ако не ги изненадате или не ги поставите в безизходна ситуация, 

шансът изобщо да не ги видите, камо ли да влезете в контакт с тях, е много голям. 

Някои змии излизат да си търсят храна през нощта, и ако решите и вие точно 

тогава да пътувате, стъпвайки тихо и безшумно, вероятността да се натъкнете на 

змия е много голям.   

3. (с) Поставите малко парченце от растението за пет минути върху долната 

си устна; ако след това време всичко е наред, опитайте малко от 

растението. Най-добрият подход, разбира се, е да ядете само онези растения, 

които разпознавате със сигурност и знаете, че са безопасни. Но когато се 

съмнявате и сте много гладни, можете да използвате теста с устната. Ако 

растението е отровно, ще почувствате много неприятно усещане на долната си 

устна. Самите червени плодове не ви подсказват много по отношение на 

ядливостта на растението (освен, разбира се, ако не разпознавате вида на 

растението по неговите плодове). Птиците също не могат да ни помогнат, тъй като 

те нямат същата храносмилателна система като нас хората. 

4. (с) Да пиете толкова, колкото смятате, че имате нужда, когато имате 

нужда. Опасността, която съществува в тази ситуация, е организмът ви да се 

дехидратира (обезводни). И веднъж започнал този процес, вашият един литър 

вода няма да помогне много, за да го предотврати. Да пестите или да пиете 

водата на порции няма да ви помогне, особено ако лежите в безсъзнание някъде 

поразени от слънчев удар или обезводнени. Така че, използвайте водата, когато  
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почувствате жажда, но имайте предвид, че трябва да намерите водоизточник 

възможно най-скоро.  

5. (с) Да копаете в коритото на потока от външната страна на бенда. Това е 

частта от реката или потока, която тече най-бързо, която е по-малко затлачена, 

това е най-дълбоката част и последна пресъхва. 

6. (с) В средата на склона. Внезапна дъждовна буря може да превърне потока в 

бушуващ порой. Това се е случвало на много къмпингуващи и туристи, и те са 

нямали възможност да избягат. На билото на планината, от друга страна, ще сте 

изложени на дъжд, вятър и мълнии, в случай, че връхлети ненадейно буря. Най-

доброто място е някъде в средата на склона.   

7. (b) Да извадите батериите от фенера си и да ги затоплите за известно 

време под мишницата си, след това отново да пробвате да ги използвате. 

Батериите се изтощават много по-бързо, когато е студено. Затоплянето на 

батериите, особено ако те вече са почти изтощени, ще възстанови за известно 

време техния заряд. Обикновено е добре да избягвате да се придвижвате в 

тъмното, когато не познавате местността. Освен ако не се намирате в открита 

местност и можете да използвате звездите за навигация. Съществуват прекалено 

много препятствия (повалени дървесни трупи, клони по земята, неравни места, и 

т.н.), които могат да са причина за вашето нараняване – да си счупите крака, да 

си нараните окото или да си изкривите глезена, а това не би ви било от помощ 

точно в това и без това затрудненото положение, в което се намирате. След като 

слънцето залезе, тъмнината бързо настъпва в гористите местности, затова е по-

добре да си останете в лагера след залез слънце.    

8. (а) Жълт. Жълтият пламък подсказва за неправилно изгаряне и вероятност за 

натрупване на голямо количество въглероден окис във въздуха. Всяка година 

много къмпингуващи умират, отровени от въглероден окис, докато спят в 

палатки, каравани или други затворени пространства.  

9. (а) Да останете с обувките на краката и раницата на гърба си. Грешките при 

прекосяване на реки са главната причина за фатални инциденти. Остри скали и 

неравности по дъното са причината, заради която е добре да останете с обувките 

си. Ако раницата ви е добре балансирана, именно тя ще ви осигури най-добър 

баланс в бързия поток. Водоустойчивата, добре закопчана раница обикновено се 

задържа над водата, дори и да е натоварена с обичайната екипировка за 

къмпинг; ако стъпите накриво в някоя подводна дупка или по-дълбоко място, 

именно раницата ви ще се превърне във ваш спасител. 

10. (b) Напречно на течението. Грешки в посоката на пресичане на бурни реки са 

причина за много удавяния. Да сте обърнати с лице срещу течението е най-

лошият избор; силната вода може да ви изтласка назад, да изгубите баланс и 

раницата да ви повлече да паднете по гръб във водата. Най-голяма стабилност 

имате, когато пресичате бурната река, обърнати напречно на течението, и с 

поглед, концентриран в мястото на отсрещния бряг, от което искате да излезете 

от реката.    



 
 
 
 
 

3 
 

11. (с) По чорапи. Така до известна степен ще стъпвате по-предпазливо и ще усещате 

повърхността под краката си по-добре. С нормалните туристически обувки има 

опасност да се подхлъзнете, а ако сте боси – има вероятност да си нараните 

краката.     

12. (с) Да замръзнете на мястото си, но в готовност бавно да отстъпвате 

назад. Внезапното движение най-вероятно ще стресне мечката много повече, 

отколкото вашето присъствие. Ако мечката търси храна и иска да опита от вашата 

– не ѝ се противопоставяйте. Оставете я да си хапне и да я няма. Иначе, ако ви е 

забелязала, започнете да отстъпвате много бавно назад, търсейки сигурно място 

за скривалище. 

 


