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Darmowy materiał szkoleniowy w postaci próbki !
Zapraszamy do zapoznania
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otrzymania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.
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SZKOLENIE 

SURVIVAL – SZKOŁA PRZETRWANIA

II MODUŁ

Zdobywanie wody i rodzaje ognisk

Dwa żywioły: woda i ogień

Można powiedzieć, że jednym z symboli przetrwania w trudnych warunkach jest bohater

powieści  Daniela  Defoe – znany niemal  wszystkim Robinson Crusoe.  Jego przygody wiążą się

z tematem niniejszego modułu – zdobywaniem

wody i  rozpalaniem ognisk.  Robinson nie  bez

powodu  zawsze  zabierał  ze  sobą  w  podróż

zapas  wody  pitnej,  a  gdy  na  skutek  rozbicia

statku  stracił  całe  zasoby postanowił  zwiedzić

wyspę,  aby zlokalizować źródło wody zdatnej

do spożycia i w jego pobliżu zbudować swoją

prowizoryczną siedzibę.
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Nie możemy dziwić się postępowaniu bohatera, który w pierwszej kolejności troszczył się o

dostęp  do  wody.  Powszechnie  wiadomo,  że  bez  jedzenia  człowiek  jest  w  stanie  przeżyć

nawet  kilka  tygodni.  Oczywiście  czas,  jaki  możemy  przetrwać  bez  pożywienia  zależy

od indywidualnych predyspozycji organizmu, motywacji do przetrwania oraz szeregu okoliczności

zewnętrznych.  Organizm  domagający  się  jedzenia  można  nieco  „oszukać”,  np.

w sytuacji,  gdy spodziewamy się  nadejścia  pomocy.  Wówczas  jedzenie automatycznie staje  się

mniej istotne, ponieważ nasza uwaga skupia się na wyczekiwaniu ratunku.

Zupełnie inaczej jest w przypadku braku wody. Dla większości ludzi maksymalny czas, jaki

ich  organizmy  są  w  stanie  przetrwać  bez  dostarczania  im  wody  wynosi  od  dwóch

do  trzech  dni.  W  wyjątkowych  przypadkach  okres  ten  może  wydłużyć  się  do  pięciu  dni

– maksymalnie.

Woda – jak ją zdobyć?

Warunki przyrodnicze, w których żyjemy sprawiają, że znalezienie źródła wody pitnej jest

zdecydowanie  prostsze  niż  zadanie,  jakie  miał  przed  sobą  Robinson.  Na  naszą  korzyść  działa

przede wszystkim charakter pór roku – ciepłe lata o lekkim stopniu wilgotności oraz mokre, mroźne

i śnieżne zimy. Co zatem mamy do dyspozycji w sytuacji, gdy musimy zdobyć wodę?

Rzeki i wody stojące jako źródła wody pitnej

Na terenie Europy dość łatwo można odnaleźć źródło wody słodkiej – pod warunkiem, że

orientujemy się w ukształtowaniu terenu. Rzeki najczęściej spotkamy na obszarach stanowiących

dna dolin. Z kolej przy wyjściach z dolin oraz w kotlinach możemy znaleźć jeziora. Gdy jesteśmy

blisko źródła prawdopodobnie prowadzą nas już zmysły,  zwłaszcza słuch, który wykrywa szum

wody. Co zrobić jednak, jeżeli nie słyszymy szmeru strumienia, a zdobycie wody staje się naglącą

koniecznością?  Pomocny okazuje się  wzrok, który może doprowadzić nas do celu,  jeżeli  tylko

zaczniemy  patrzeć  pod  nogi.  Warto  to  robić,  ponieważ  nierzadko  do  źródła  wody  mogą  nas

zaprowadzić ślady zwierząt drepczących do wodopoju utartymi ścieżkami. Zjawisko to jest często

obserwowane zwłaszcza na terenach nizinnych.  Zbliżanie się  do obszaru wodnego rozpoznamy

także poprzez wzmożoną obecność owadów (głównie latających). Tym razem aktywność komarów

może być pożyteczna, jeżeli okaże się wskazówką prowadzącą nas do wody zdatnej do spożycia. 
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„Woda  zdatna  do  spożycia”  –  używając  tego  sformułowania  trzeba  podkreślić,  że

właśnie  ta  cecha,  a  właściwie  jej  brak  jest  naszym  największym  problemem.  Niestety,

nie  od  dziś  wiadomo,  że  zanieczyszczenie  środowiska  i  skażenie  wody  to  poważny  problem.

Trudno go rozwiązać, ponieważ ludzie sami dokładają do niego niemal nieustannie kolejne cegiełki.

Mowa oczywiście o chemicznych zanieczyszczeniach wód. Oprócz tego musimy zmagać się ze

skażeniami  o  charakterze  biologicznym,  które  stają  się  dla  rodzaju  ludzkiego  coraz  bardziej

uciążliwe,  głównie  ze  względu  na  obniżający  się  poziom  odporności  człowieka.

Nie pozostajemy jednak zupełnie bezradni wobec tych zjawisk. Na pytanie, w jaki sposób możemy

radzić  sobie  z  eliminacją  zanieczyszczeń  z  wody,  którą  chcemy  uczynić  zdatną

do spożycia, spróbujemy znaleźć odpowiedź w dalszej części modułu.

Deszczówka

Niektórzy  może  pamiętają  babcine  opowieści  o  tym,  jak  dawniej  łapano  deszczówkę

do wiader, aby umyć w niej włosy czy nawet wziąć kąpiel. Zabiegi te miały wykazywać charakter

upiększający czy nawet uzdrawiający. Opady deszczu służyły także jako źródła wody pitnej. Dziś

już  wiemy,  że  deszczówka,  podobnie  jak  woda  destylowana  czy  też  odparowana

nie  zawiera  soli  mineralnych,  które  powinniśmy  regularnie  dostarczać  do  naszego  organizmu.

Potrzebne  nam  składniki  odżywcze  znajdziemy  nie  tylko  w  wodach  mineralnych  czy

w tych płynących z naszych kranów,  ale  także  w naturze  –  górskie  potoki  są  ich  doskonałym

źródłem.  A deszczówka? Oczywiście  można po nią  sięgnąć,  ale  wyłącznie  od czasu do  czasu.

Spożywanie jej na dłuższą metę mogłoby wpłynąć niekorzystnie na nasz organizm.

Rosa o poranku
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Czy  wiesz,  że  poranną  rosę  można  zebrać?  Wymaga  to  odrobinę  więcej  wysiłku  niż

podstawienie  wiadra  pod  lejący  się  z  nieba  deszcz,  ponieważ  sami  musimy  stać  się  takim

„wiadrem”  na  rosę.  Jak  to  możliwe?  Wystarczy,  że  weźmiesz  kawałek  materiału,  który  masz

pod ręką – chustę, podkoszulek, czystą skarpetę, itp. – i przywiążesz go do buta. Rano załóż swoje

obuwie i wybierz się na długi spacer przez trawę i  zarośla, na których znajduje się rosa.  Efekt

gwarantowany!  Przywiązany  materiał  podczas  wędrówki  nasiąknie  wodą.  Wystarczy,  że

po powrocie ze spaceru wyciśniesz go nad naczyniem i masz do dyspozycji kubek wody zdatnej do

picia. 

Sok brzozowy

Naturalnym  sprzymierzeńcem  w  zdobywaniu  płynów,  które  mogą  zaspokoić  nasze

pragnienie jest  pora roku. Wiosną możemy pokusić się o picie soku z brzozy.  Aby go uzyskać

powinniśmy naciąć pień na głębokość od 1 do 2 cm – maksymalnie. Nacięcie najlepiej wykonać w

dolnej części pnia, pod który podstawiamy naczynie. Jeżeli pień drzewa jest właściwie nachylony

nie  musimy głowić  się  nad  tworzeniem prowizorycznych  rynienek,  które  ułatwiłyby spływanie

soku wprost do naczynia.

Sok  możemy  otrzymać  także  w  miesiącach  letnich,  a  nawet  jesiennych,  jednak

w okresie wiosennym, zwłaszcza w maju,  najłatwiej  jest  go uzyskać i  ma on najlepszą jakość.

Słodkawy  i  lekko  orzeźwiający  smak  soku  sprawia,  że  warto  cierpliwie  poczekać

na  wypłynięcie  tego  napoju  nawet  dwa  dni.  Uwaga!  Nie  powinno  się  wydobywać  soku

z brzóz, jeżeli w okolicy znajdują się mrowiska. Owady te będą szczególnie chętne na nasz napój.

Słodycz soku przyciąga także inne insekty – zwłaszcza latające.

Wykorzystanie gałęzi liściastych (parowanie)

W sytuacji, gdy naprawdę potrzebujemy wody pitnej w każdej, nawet niewielkiej ilości albo

po  prostu  mamy  odrobinę  czasu  i  chęci,  aby  poeksperymentować  możemy  „ubrać  gałązkę

w  foliowe  wdzianko”.  Ważne,  aby  robić  to  zawsze  po  obfitych  opadach  deszczu

– powinniśmy odczekać co najmniej kilka dni od ostatniej ulewy. Jeżeli na świeżą, liściastą gałąź

założymy  foliowy  worek,  który  następnie  dokładnie  obwiążemy  tak,  aby  szczelnie

do niej przylegał, możemy otrzymać skromną ilość wody.
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Ziemia i zieleń - odparowanie

Metoda podobno jest stara jak świat. Wymaga od nas zaangażowania, ale skoro chcemy czy

raczej  musimy  zdobyć  wodę  pitną  nie  powinniśmy  narzekać.  Najlepiej  sprawdza  się

w okresie  letnim.  W niedługim czasie  po  opadach  deszczu  wyczekujemy na  ciepły czy wręcz

gorący  i  najlepiej  słoneczny  dzień.  Prace  rozpoczynamy  od  wykopania  wgłębienia

w ziemi (ok. półmetrowego). Możemy użyć do tego celu jakichkolwiek narzędzi, które mamy pod

ręką – nawet własnych dłoni – pomocna może okazać się zwłaszcza saperka (pod warunkiem, że

jest dobrze zaostrzona). Po wykopaniu otworu umieszczamy w nim (na środku) naczynie – ważne,

aby było ono głębokie. Następnie sięgamy po jakąkolwiek folię, którą nakrywamy dół.

Aby nasz zabieg odbywał się w warunkach możliwie jak najlepszej szczelności możemy

obłożyć  konstrukcję  kamieniami.  Jeden  mały  obciążnik  (kamień)  powinien  znajdować  się

na  środku.  Dzięki  temu  tuż  nad  naczyniem  powstanie  prowizoryczny  lejek.
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Jeżeli zależy nam na czasie możemy spróbować przyspieszyć proces parowania przez umieszczenie

w dołku zieleni, która podobnie jak ziemia będzie parować – w grę wchodzi trawa, gałęzie roślin

liściastych czy po prostu świeże liście. Wiedząc, że woda paruje z ziemi cały czas jej uzyskanie za

pomocą tej metody wydaje się dość proste i oczywiste. W krótkim czasie parująca woda (z ziemi i

roślin  zielonych)  spotyka  folię,  następnie  zaczyna  się  proces  skraplania,  który  skutkuje

pojawieniem się w umieszczonym przez nas naczyniu wody pitnej.

Jak sprawić, żeby woda stała się zdatna do spożycia?

Dysponujemy kilkoma metodami,  dzięki  którym zdobyta  przez  nas  woda będzie  mogła

posłużyć  nam  do  zaspokojenia  pragnienia.  Najprostsza  to  oczywiście  gotowanie,  za  pomocą

którego pozbędziemy się drobnoustrojów – bakterii, wirusów i pierwotniaków. Sposób ten jednak

na ogół  nie  jest  skuteczny,  jeżeli  chodzi  o  usuwanie  zanieczyszczeń chemicznych,  choć  i  tutaj

zdarzają się wyjątki. Gotowanie niestety nie pozwala nam na usunięcie drażniących kubki smakowe

właściwości  zdobytej  wody,  nie  niweluje  także  przykrych  zapachów.  Podobnie  działa  jodyna,

również  nie  eliminuje  nieprzyjemnych  właściwości  smakowych  i  zapachowych  wody,

ale niszczy bakterie i wirusy. Jest jednak mniej skuteczna niż gotowanie, ponieważ nie pozwala na

pozbycie  się  wszystkich  pierwotniaków.  Nie  powinny  jej  stosować  zwłaszcza  osoby  młode

i  dzieci.  Jest  niedroga  –  jej  koszt  to  zaledwie  kilka  złotych  za  buteleczkę,  można  nabyć  ją

w  aptece.  Jest  również  ekonomiczna,  bowiem  na  litr  wody  używamy  zaledwie  od  dwóch

do trzech kropli.

Jeżeli trudno jest nam znieść „naturalny” posmak i zapach zdobytej przez nas wody możemy

pokusić  się  o  rozwiązanie  chemiczne,  czyli  tabletki  do  uzdatniania  wody.

Za „chemiczny” posmak i zapach wody zapłacimy kilkadziesiąt złotych (dokładna cena jest zależna

od jakości, ilości sztuk oraz – co oczywiste – sugestii producenta i decyzji sprzedawcy). Możemy je

nabyć  w  sklepach  z  artykułami  chemicznymi  oraz  asortymentem  sportowym.

W drogeriach oraz marketach znajdziemy znane i proste rozwiązanie jakim są filtry. Te z niższej

półki  usuwają  jedynie  drobnoustroje,  natomiast  lepsze  filtry  eliminują  z  wody  także  bakterie.

Co więcej,  na  rynku dostępne są także specjalne  filtry,  które  zatrzymują wirusy,  jednak trzeba

w nie  sporo  zainwestować.  Warta  rozważenia  jest  oferta  tzw.  oczyszczaczy,  czyli  destylatorów

wody. Można je kupić już za ok. 50 zł, niektóre warianty są oczywiście droższe. Dzięki pomocy
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destylatora  otrzymujemy wodę  niemal  w czystej  postaci,  jednak  uzyskana  w ten  sposób  woda

nie  zawiera  soli  mineralnych  (podobnie  jak  deszczówka,  o  której  pisaliśmy),  nie  znajdziemy

w  niej  także  pożytecznych  dla  człowieka  mikroorganizmów,  a  cały  proces  trwa  dosyć  długo,

zwłaszcza przy średnich temperaturach.

Pozyskiwanie wody - zagrożenia

Korzystając z samodzielnie  zdobytej  w terenie wody musimy liczyć  się z zagrożeniami,

jakie  wiążą  się  z  jej  spożywaniem.  Do  najważniejszych  możemy  zaliczyć  zanieczyszczenia

organiczne,  czyli  bakterie,  pierwotniaki  i  wirusy.  Tak  jak  już  wiesz  większość  z  nich  ginie

w procesie gotowania. Przyjrzyjmy się jednak bliżej ryzyku, jakie ze sobą niosą. Spożycie wody,

która nie została poddana procesowi uzdatniania, a w której znajdują się bakterie, może wywołać

biegunkę oraz  ból  brzucha,  a  także  sprowokować  wymioty i  zawroty głowy.  Objawy te  mogą

znacznie  uprzykrzyć  nam  wyprawę,  dlatego  stanowczo  odradzamy  spożywanie  wody  bez  jej

wcześniejszego uzdatniania. Zdecydowanie groźniejsze są wirusy, jednak rzadko występują one na

naszym terenie.  Większość  z  nich  ginie  w temperaturze  100oC,  jednak  zaleca  się  co  najmniej

kilkuminutowe gotowanie, które zazwyczaj oczyszcza wodę z potencjalnego zagrożenia wirusami.

Wybierając się w obszary tropikalne musimy być zdecydowanie bardziej czujni, ponieważ często

można  zetknąć  się  z  poważniejszymi  zagrożeniami  takimi  jak,  np.  te  związane

z   wirusem żółtaczki  czy obecnością  ameb,  które  niewidoczne w wodzie  mogą  przedostać  się

do  organizmu  człowieka,  siejąc  w  nim  ogromne,  wręcz  niewyobrażalne  spustoszenie.  Zmiany

spowodowane  przez  mięsożerne  ameby  są  nieodwracalne.  Ich  wniknięcie  do  ludzkiego  ciała

powoduje  śmierć,  głównie  na  skutek  obrażeń  mózgu.  Na  szczęście  na  naszym  terytorium

nie musimy obawiać się ameb. Aby zmaksymalizować środki ostrożności wystarczy, że będziemy

unikać  spożywania  wody  pochodzącej  z  okolic,  w  których  są  duże  skupiska  ludzi

i nie zapomnimy o starannym przeprowadzeniu procesów uzdatniania.

Pamiętajmy także o  zanieczyszczeniach chemicznych, których również nie widać gołym

okiem. Aby je wyczuć  musimy postawić na inne zmysły – węch i smak. Czasami pozwalają nam

one  wyczuć  „chemię”  w  wodzie,  czyli  obecność  nawozów  i  innych  zanieczyszczeń

sprowokowanych przez człowieka, które mogą – ale nie muszą – zmieniać nieco posmak wody.

Uwaga!  Sprawdzając  jakość  zdobytej  wody  możemy  jedynie  nabrać  ją  w  usta,  jednak
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nigdy  jej  nie  przełykamy!  Najpewniejszym  sposobem  na  uniknięcie  zagrożeń  związanych

z zanieczyszczeniem chemicznym wody jest rezygnacja z zasobów znalezionych w okolicach pól

bądź innych obszarów, które wydają nam się szczególnie przetworzone przez ingerencję człowieka.

W terenach górskich warto pamiętać o prostej zasadzie: im wyżej, tym lepiej – woda pochodząca z

wyższych partii jest po prostu czystsza.

Należy jeszcze wspomnieć o zagrożeniach, które można nazwać mianem mechanicznych.

Brzmi groźnie, ale chodzi wyłącznie o wszelkie zauważalne na pierwszy rzut oka „drobiazgi”, które

mogą zanieczyszczać wodę, czyli piasek, szczątki roślin, śmieci, itp. Można je dość łatwo usunąć i

nie są one groźne dla człowieka, jeżeli tylko nie stają się miejscem rozwoju dla niepożądanych

organizmów.

Zgromadzone  w  tym  rozdziale  informacje  pomogą  ci  zdobyć  i  oczyścić  wodę,  jednak

pamiętaj, że nie powinno się wyruszać na survival bez zapasu wody pitnej! Zaleca się, aby każdy

zabrał  ze  sobą  przynajmniej  1,5  litra  wody/dzień  wyprawy (w  okresie  jesienno-zimowym)  lub

do 2 litrów/dzień (w okresie wiosenno-letnim).

Wpaść (jak) po ogień

Tak jak wiele wieków temu nabycie umiejętności rozpalania ognia pozwoliło człowiekowi

na  rozwój,  tak  i  dziś  zdolność  ta  otwiera  przed  nami  możliwość  wzrastania.  

Znamy ogień jako „wynalazek”, wydaje się nam powszedni, jednak w sytuacjach survivalowych

ogień  to  nie  tylko  środek  służący  do  ogrzewania,  przyrządzania  pożywienia  i  ochrony  przed

zwierzętami.  Jego  obecność  jest  niezwykle  ważna  ze  względu  na  psychologię  przetrwania.

Daje nam poczucie ciepła (metaforycznego) i  bezpieczeństwa, przywołuje skojarzenia związane

z  domem i  wspólnotą,  wpływając  tym samym pozytywnie  na  nasze  samopoczucie,  motywację

i  kondycję  psychiczną.  Przebywanie  w  pobliżu  ogniska  i  wpatrywanie  się  w  jego  płomienie

wywołuje w nas specyficzne odczucia, nastraja do wspomnień, marzeń, refleksji…
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Tlen, paliwo, ciepło, czyli czego potrzebujesz, aby ogień nie zgasł

Tlen, paliwo i ciepło to trzy komponenty potrzebne nam do tego, żeby ogień pojawił się

i utrzymał. Z zapewnieniem pierwszego elementu nie mamy trudności – wystarczy, że będziemy

pamiętać o tym, aby nie ograniczyć dostępu tlenu, np. przez przytłumienie ogniska zbyt dużą ilością

drewna.  Jeżeli  przedobrzymy  z  ilością  drewna,  wówczas  ognisko  zacznie  obficie  dymić,

charakterystycznie syczeć aż w końcu zgaśnie. O paliwo (np. drewno, materiał syntetyczny, węgiel)

musimy  zatroszczyć  się  sami.  Trzeci  element,  czyli  ciepło  jest  energią  oddawaną

do otoczenia w trakcie spalania. Do zapoczątkowania tejże reakcji  potrzebna jest jednak pewna

ilość  energii  z  zewnątrz.  Dostarczamy  ją  za  pomocą  np.  płonącej  zapałki,  zapalniczki  bądź

krzesiwa. Zainicjowana przez nas reakcja spalania później przebiega już samoczynnie. Generowane

w tym procesie ciepło nie tylko ogrzewa nas, ale także podtrzymuje sam proces palenia się ogniska.

Jak powszechnie wiadomo ogień jest stosunkowo łatwo wytworzyć, jeżeli tylko wiemy jak

to  zrobić.  Na  ogół  nie  jest  to  zadanie  karkołomne,  jednak  wymaga  od  nas  przede  wszystkim

roztropnego podejścia. Nie bez powodu mówi się: nie igraj z ogniem. Chociaż już kilkuletnie dzieci

uczy  się  tego  jak  należy  postępować  wobec  ognia,  często  zdarza  się,  że  osoby  dorosłe

nie  przestrzegają  podstawowych  zasad  bezpieczeństwa.  Przypominamy,  że  rozpalając  ognisko

należy zachować szczególną ostrożność i nie wzniecać potężnego płomienia, który mógłby zagrozić

znajdującym się w jego pobliżu ludziom, zwierzętom i roślinności.

Miejsce do rozpalenia ogniska
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Związany ze wspomnianą wyżej kwestią roztropności jest mądry i odpowiedzialny wybór

miejsca na ognisko. Najlepiej wykorzystywać do tego celu tereny piaszczyste czy wręcz jałowe, na

których nie znajduje się ani leśna ściółka ani suche części leśnej flory (korzenie, rośliny, trawa).

Należy unikać także torfowisk oraz innych miejsc, w których pobliżu mogą znajdować się warstwy

wysuszonych  liści.  Nie  trzeba  dodawać,  że  nieodpowiednio  dobrane  miejsce  na  ognisko  może

zakończyć się pożarem, który jest w stanie szybko zająć znaczne części lasu. Rozprzestrzenianie

ognia może zaczynać się niepozornie,  np. od lekko dymiącego, miejscowo spalonego na popiół

terenu  –  obraz  ten  jest  charakterystyczny  dla  pożaru  torfu.  Powstaje  on

na skutek działania wysokiej temperatury, która sprawia że żar rozchodzący się pod powierzchnią

ziemi  zaczyna  wypalać  szczątki  roślin  oraz  suche  elementy  podłoża,  np.  korzenie  drzew.

Wraz  z  upływem czasu  oraz  pod  wpływem działania  czynników  zewnętrznych  (słońce,  wiatr,

działalność człowieka) trawiony przez ogień torf  może stać się przyczyną pożaru ogarniającego

inne partie lasu. 

Wybierając  teren  pod  rozpalenie  ogniska  pamiętaj  o  jego  odpowiednim  zabezpieczeniu.

Palenisko powinno zostać oddzielone od wolnego obszaru za pomocą kamieni.  Można również

przygotować  je  w  niewielkim  zagłębieniu.  Rozejrzyj  się  i  sprawdź  czy  nad  paleniskiem

nie znajdują się  żadne gałęzie,  jeżeli  takie  są upewnij  się  czy między nimi  a  ogniskiem, które

budujesz  znajdują  się  przynajmniej  3  metry odległości  (na  wysokość).  Dopilnowanie  tego  jest

szczególnie  ważne,  zwłaszcza  latem,  ponieważ  pomaga  nam  w  zmniejszeniu  zagrożenia

pożarowego,  natomiast  zimą  pozwala  na  spokojny  odpoczynek  przy  ognisku,  bez  obaw,  że

zalegający na gałęziach śnieg zasypie palenisko.

Ważna jest także odległość od drzew, zaleca się, aby minimalna przestrzeń dzieląca ognisko od

najbliższego pnia drzewa wynosiła przynajmniej dwa metry. Powinieneś także zatroszczyć się o to,

aby  w  pobliżu  ogniska  zawsze  i  bezwzględnie  znajdowała  się  woda  oraz  piasek,  służące

do zasypania ognia. Jeżeli decydujesz się na sen przy ognisku postaraj się zgromadzić nieopodal

zapas drewna, jednak zachowaj odległość przynajmniej 1,5 m od paleniska. Skontroluj także swój

bagaż  pod  kątem  obecności  materiałów  łatwopalnych  i  pamiętaj  o  tym,  aby  trzymać  je

z dala od źródła ognia. Niektóre elementy survivalowego ekwipunku, takie jak np. poncho mogą

obniżać  swoje  właściwości  wodoodporne,  jeżeli  będą  narażone  na  bliskość  ognia.  Szczególnie

ważne  jest,  aby  opuszczając  teren,  na  którym  paliliśmy  ognisko  zaleć  pozostałości  wodą,

a następnie dokładnie przysypać tak, aby pozostawione przez ciebie palenisko nie stanowiło źródła
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zagrożenia.

Rozpalanie ognia

Tak  jak  wspominaliśmy  do  zapoczątkowania  reakcji  spalania  potrzebna  będzie  nasza

działalność. Do tego celu możemy tradycyjnie wykorzystać zapałki. Są tanie i ogólnie dostępne.

Możemy  posłużyć  się  nimi  niemal  zawsze,  pod  warunkiem,  że  podczas  wyprawy  dobrze  je

przechowaliśmy,  dzięki  czemu  nie  zamokły.  Aby  zabezpieczyć  zapałki  przed  zawilgoceniem

możemy zanurzyć każdą z nich (oddzielnie) w roztopionym wosku i pozostawić do ostygnięcia,

jednak jeżeli chcemy wykorzystać zabezpieczoną w ten sposób zapałkę przed jej użyciem musimy

ostrożnie  zdrapać  nożem  zalegającą  na  niej  warstwę  wosku  –  jest  ona  na  ogół  cienka

i schodzi z łatwością. Pozostaje jeszcze kwestia ochrony draski. W tym przypadku najlepszą metodą

jest trzymanie pudełeczka w szczelnym, plastikowym pojemniku, np. po tabletkach musujących,

który  dodatkowo  owijamy folią.  Zabierając  na  wyprawę  zapałki  warto  wyposażyć  się  w  dwa
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opakowania:  jedno – podręczne  (przechowywane w plastikowym pojemniku owiniętym folią)  i

drugie  awaryjne  –  zabezpieczone  bardziej  solidnie,  np.  woskiem,  plastikowym opakowaniem i

kilkoma warstwami folii. Warto wyposażyć się w zapałki nie tylko dlatego, że mogą one ogrzać

nasze  dłonie  i  pozwalają  z  łatwością  rozpalić  ognisko,  ale  także  ze  względu

na fakt, że same mogą stanowić podpałkę.

Z powodu szczególnej ochrony przed wilgocią, jakiej wymagają zapałki, niektórzy decydują

się zastąpić je zapaliczką gazową. To również niewielki wydatek, rzędu kilku złotych. Zapalniczka

cechuje się zdecydowanie większą odpornością na wilgoć i nawet w sytuacji zamoknięcia może

posłużyć nam do rozpalenia suchej  podpałki.  Decydując się na opcję:  zapalniczka-źródło ognia

warto rozważyć także ofertę tzw. zapalniczek sztormowych, które cechują się większą odpornością

na wiatr i wyższą temperaturą płomienia. Bez względu na to jaki rodzaj zapalniczki wybierzemy

zawsze może irytować nas fakt, że w niskich temperaturach słabiej ulatniający się gaz powoduje

trudności  z  wytworzeniem  płomienia,  który  pozwoliłby

na  rozpalenie  ogniska.  Lepiej  w  niższych  temperaturach  sprawują  się  zapalniczki  benzynowe,

jednak  wymagają  one  regularnej  konserwacji.  W zależności  od  producenta  zapalniczkę  należy

wypełniać przeznaczonym do tego celu paliwem. Wiąże się to nie tylko z dodatkowymi kosztami,

ale także irytacją, ponieważ niektóre modele trzeba napełniać codziennie.

Dysponujemy  także  krzesiwem,  które  może  występować  w  postaci  naturalnej  (zestaw:

kawałek wysokowęglowej, dobrze zahartowanej stali + krzemień) lub w wersji syntetycznej. Drugi

wariant  krzesiwa  możemy  nabyć  w  niemal  każdym  sklepie  z  artykułami  turystycznymi,

survivalowymi bądź wojskowymi czy myśliwskimi. Z jego pomocą otrzymujemy wiele iskier o

dość wysokiej temperaturze. Efektu tego nie uzyskamy przy użyciu krzesiwa naturalnego (zwanego

także  krzesiwem  kowalskim).  Oba  rodzaje  krzesiwa  wyróżniają  się  wytrzymałością  oraz

odpornością  na  wilgoć.  Decydując  się  na  korzystanie  z  tego  sposobu

na wytworzenie płomienia musimy liczyć się z tym, że rozpalenie ogniska może nie powieść nam

się  od  razu.  Umiejętne  posługiwanie  się  krzesiwem,  zarówno  naturalnym,  jak  i  syntetycznym

wymaga doświadczenia i dobrej (suchej) podpałki.

Jeżeli mamy chęci, możemy także próbować zabawy w rozpalanie ognia innymi metodami,

np. za pomocą baterii (zwarcie dwóch biegunów przewodem oporowym), reakcji chemicznych czy

soczewki. W internecie można także natknąć się na inne, zaskakujące pomysły, wykorzystujące do

tego celu, np. drut, sól i ziemniaki… 
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Podpałka

Następnym  krokiem,  o  który  musimy  się  zatroszczyć  jest  właściwa  podpałka,  czyli

łatwopalny materiał, ułatwiający zapalenie się paliwa właściwego. Podpałka powinna cechować się

przede  wszystkim  łatwopalnością,  tzn.  że  albo  powinna  palić  się  nawet  w  sytuacji,  gdy  jest

zawilgocona (podpałki syntetyczne) albo być dostatecznie sucha tak, aby proces palenia przebiegał

bez zakłóceń. Ponadto powinna dawać jak najwyższą możliwą temperaturę i palić się możliwie jak

najdłużej.

Wbrew pozorom nie jest ciężko o materiał spełniający te kryteria. Wystarczy sięgnąć po

rozpałkę naturalną i powszechnie dostępną jaką jest łuszcząca się kora brzozy. Aby ją zebrać nie

powinniśmy używać  żadnych  narzędzi,  zwłaszcza  należy  wystrzegać  się  noży,  które  nie  tylko

uszkadzają  drzewo,  ale  także  narażają  je  na  liczne  choroby.  Brzozową  korę

z łatwością możemy zebrać rękami. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie lekkiego

nacięcia  na  pniu.  Należy  zrobić  je  w  taki  sposób,  aby  wewnętrzna  część  kory  nie  została

uszkodzona – nacinamy wyłącznie część zewnętrzną, czyli tę, która przypomina w dotyku papier.

Kora brzozy stanowi świetną podpałkę – pozwala na osiągnięcie wysokiej temperatury oraz jasnego

płomienia,  cechuje ją  także odpowiednio długi  czas palenia,  podczas  którego powstaje  ciemny,

intensywny dym. Dzieje się tak na skutek obecności substancji smolistych, za sprawą których kora

pali  się  nawet  w  sytuacji  zawilgocenia  czy  zamoknięcia  –  wystarczy,  że  przetrzemy  jej

powierzchnię kawałkiem materiału.

Mamy do  dyspozycji  także  inne  naturalne  rozpałki,  takie  jak  np.  chrust,  suche  gałęzie

młodych drzew iglastych czy wysuszona trawa. W razie konieczności chrust możemy rozdrobnić,

natomiast w przypadku iglaków warto skorzystać z gałęzi świerkowych, ponieważ wyższe partie

tego  drzewa  chronią  gałęzie  znajdujące  się  niżej  przed  zamoknięciem  na  skutek  deszczu,

w  związku  z  czym  rozpałka  wykonana  z  gałęzi  świerkowych  zazwyczaj  jest  zupełnie  sucha.

Przygotowanie paleniska

Kolejnym krokiem, jaki musimy podjąć jest przygotowanie paleniska. W pierwszej kolejności

sprawdzamy stan  podłoża.  Jeżeli  okazuje  się  ono  wilgotne  należy  ułożyć  na  nim  niewielkich

rozmiarów platformę, która pozwoli naszemu ognisku na swobodne palenia się. Wilgoć oraz niska
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temperatura  otoczenia  mogą  także  przysporzyć  nam  kłopotów  już

w momencie próby rozpalenia ogniska. W przypadku terenów szczególnie wilgotnych zaleca się

sporządzenie  solidnej  platformy  kamieni  –  trzeba  jednak  zachować  ostrożność,  ponieważ

zgromadzona w porach kamieni woda na skutek podwyższonej temperatury może spowodować ich

wybuch.

Najlepsze  jest  oczywiście  suche  podłoże  i  takie  starajmy  się  znaleźć.  Kiedy  jest  to

niemożliwe, wówczas pomagajmy sobie platformą. Zanim rozpalimy ognisko upewnijmy się, czy

posiadamy  względnie  suchą  rozpałkę  i  dostatecznie  dużo  paliwa  (np.  drewna)  oraz  czy

dysponujemy także cienkim drewnem, które pozwoli nam na otrzymanie żaru. Po ułożeniu stosu

rozpalamy ognisko,  np.  za  pomocą  jednej  lub  dwóch  zapałek,  które  –  płonące  –  podkładamy

w przygotowane wcześniej miejsca na palenisku. Obserwuj, co się dzieje – jeżeli np. jakieś gałązki

zsunęły się ze stosu, ostrożnie je popraw, a te które nie zostały zajęte przez ogień i są dosyć drobne

spróbuj  umieścić  na  górze  stosu.  Dzięki  twojej  czujności  i  wsparciu  w  pierwszych  chwilach

iskrzenia ogniska wzrastają jego szanse na długie, swobodne i bezpieczne palenie się.

Czy muszę wiedzieć, czym jest ognisko?

Przecież nie muszę wiedzieć, czym jest ognisko, w zupełności wystarczy mi, że umiem je

rozpalić – takie myślenie, zbyt pewne siebie, może zgubić nawet „doświadczonego” survivalowca.

Oczywiście,  możemy  zdecydować  się  na  zdobywanie  doświadczenia  od  razu

w praktyce, bez żadnego zaplecza teoretycznego, jednak wiedza podręcznikowa może sprawić, że

będziemy potrafili zastosować zawsze najlepsze wyjście w danej sytuacji.

Ogień jest  widocznym efektem reakcji  spalania  (utleniania),  która zachodzi  przy udziale

tlenu. Do wytworzenia ognia jest nam potrzebne paliwo, którym może być m.in. drewno, materiały

sztuczne lub węgiel. Warto wiedzieć, że rozróżniamy różne typy ognisk. Mając tego świadomość

będziemy  potrafili  wskazać  dobre  i  słabsze  strony  każdego  z  rodzajów  ognisk,

a  także  zyskamy  umiejętność  budowania  ognisk  adekwatnych  do  okoliczności,  w  których  się

znajdujemy.

Typ klasyczny ogniska
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Typ klasyczny ogniska nie posiada ściśle określonego schematu konstrukcji. Jedyną zasadą

jest układanie i dorzucanie drewna w taki sposób, aby nie zużyć go zbyt wiele (oszczędność) i

zapewnić stały, dostateczny dostęp tlenu (reakcja spalania). Przy tak zbudowanym ognisku możemy

ogrzać się, jednak nie służy ono dobrze do celów specjalnych. Układając je warto pamiętać o tym,

aby wznosić  konstrukcję  „w górę”,  dzięki  czemu znalezione  przez  nas  wilgotne  drewno,  które

umieścimy wyżej, zostanie wysuszone.

Ogniska długotrwałe

Jeżeli potrzebujemy ogniska jako długotrwałego źródła ciepła powinniśmy zastosować inny

sposób  konstrukcji  niż  układanie  drewna  według  uznania,  tak  jak  ma  to  miejsce  w  typie

klasycznym. Aby zapewnić sobie ogrzanie np. podczas chłodnych nocy możemy zdecydować się na

nodię. 

Ten rodzaj ogniska konstruujemy układając dwa grube pnie (możemy je zastąpić jednym 

bardzo grubym pniem, rozciętym na pół) tak, aby między nimi znajdowało się dostatecznie dużo 

żaru. Podobnie wygląda budowa klasycznego ogniska długotrwałego:

na dużej ilości „przyduszonego” żaru należy ułożyć zupełnie suche drewno, które będzie tlić się 

przez co najmniej kilka godzin. Oba typy stanowią źródło długotrwałego ciepła, emitowanego

w niewielkich ilościach, jednak wystarczającego do ogrzania człowieka, także w nocy.

Ogniska tego typu mogą służyć nam także do „przechowywania” ognia i  ogrzewania szałasów 

podczas naszej nieobecności.
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Ogień szwedzki

Tzw.  ogień  szwedzki  uzyskujemy  rozpalając  ogień  pomiędzy  czterema  kawałkami

drewnianej kłody, rozciętej  wzdłuż włókien.  Taka konstrukcja pozwala na to, aby ogień szybko

i sprawnie zajął grubsze drewno oraz utrzymywał się na nim – paląc się długo, powoli i stabilnie.

Pomysł na ognisko tego typu pochodzi ze Skandynawii. Ogień szwedzki znany był jako ognisko

długotrwałe, służące do ogrzewania grup ludzi, zwłaszcza nocą. Obecnie często jest stosowany jako

ognisko do gotowania. 

 

Aby  dobrze  pełniło  ono  swoją  funkcję  trzeba  zatroszczyć  się

o precyzyjnie i równe nacięcie kłody – można do tego celu użyć brzeszczota bądź piły drucianej. Po

zakończeniu  przyrządzania  posiłku  możemy  „uśpić”  ognisko  „na  drzemkę”.  Robimy

to  rozsuwając  wszystkie  kawałki  rozciętej  kłody  i  ustawiając  je  (koniecznie  żarem  do  góry)

na  wcześniej  przygotowanej  platformie  skonstruowanej  z  grubych  gałęzi.  Tak  ułożone  kłody

wygasną,  jednak zawsze możemy rozpalić  je  ponownie,  np.  po to,  aby przyrządzić posiłek dla

towarzyszy  wyprawy.  Ogień  szwedzki  ma  jeszcze  jedną  zaletę  –  jest  dyskretny.  Nawet  ze

stosunkowo bliskiej okolicy jego widoczność jest niewielka.

Ognisko typu „studnia”
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Czteroliniowe ułożenie drewna znajduje również zastosowanie przy budowie ogniska typu

„studnia”. Drewno powinno tworzyć kwadrat bądź wielokąt tak, aby płomień w środkowej części

konstrukcji najpierw suszył drewno znajdujące się dookoła niego, a następnie zapewnił dodatkowe

ogrzewanie  drewnu  leżącemu wyżej,  na  które  oddziałuje  płonąca  już  podstawa.  Najważniejszą

zaletą tego ogniska jest możliwość wysuszenia sporej ilości mokrego drewna, przy jednoczesnym i

jak najszybszym uzyskaniu wysokiego płomienia oraz dużej ilości ciepła. Wysoki, jasny płomień

sprawia,  że  „studnia”  świetnie  się  sprawdza jako ognisko sygnalizacyjne.  Jego zasięg  możemy

zwiększyć budując odpowiednio duże palenisko. Dodatkową korzyścią jest otrzymanie sporej ilości

żaru,  który  może  okazać  się  pomocny,  np.  podczas  gotowania.

Jeżeli  potrzebujemy  go  w  większej  ilości  możemy  zdecydować  się  na  typ  ogniska  podobny

do  przedstawionej  powyżej  „studni”,  który  nosi  nazwę  „piramida”.  Wznosimy  ją  układając

warstwy drewna prostopadle względem siebie tak, aby wraz ze wzrostem wysokości konstrukcji

warstwy  drewna  stopniowo  zwężały  się.  Niektórzy  uważają,  że  piramida  może  być  również

wykorzystywana jako ognisko długotrwałe, jednak bywa, że szybko zajmuje się cała, być może ze

względu na obecność przestrzeni między kawałkami drewna. 

„Gwiazda”

Do jej zbudowania potrzebujemy żaru zgromadzonego w palenisku. Wokół niego układamy

– jeżeli tylko to możliwe – suche drewno w taki sposób, by końce wszystkich kawałków drewna

zbiegały  się  we  wspólnym  miejscu.  Taka  konstrukcja  podtrzymuje  żar

i płomienie, jednak tylko na środku paleniska, dlatego musimy obserwować ogień i kiedy widzimy,

że  drewno zaczyna się  wypalać  ostrożnie  dosuwamy je  w kierunku środka.  „Gwiazda”  bardzo

dobrze sprawdza się w kuchni polowej,  zwłaszcza jako źródło ciepła ogrzewające wiszący nad

ogniskiem kocioł. Jej zaletą jest fakt, że wymaga naprawdę niewielkich zasobów drewna. Jedyne,

co  może  nam  przeszkadzać  to  konieczność  obserwowania  ogniska,  jednak  nie  jest

to szczególnie uciążliwe, jeżeli wykorzystujemy „gwiazdę” do celów kuchennych – możemy rzucać

na nią okiem bez nadmiernego wysiłku,  po prostu doglądamy jej  przy okazji innych czynności

wykonywanych podczas przygotowywania posiłku.

Ognisko w zagłębieniu
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Do gotowania  przydatne  jest  także  ognisko w zagłębieniu.  Jego  budowę rozpoczynamy

od wykopania w ziemi zagłębienia o stożkowatym kształcie, który ułatwia nie tylko gotowanie, ale i

gromadzenie  żaru.  Pozwala  także  na  lepszą  izolację  ogniska,  a  tym  samym  przyczynia  się

do zmniejszenia ilości używanego drewna. Ze względu na fakt, że widoczność tego typu ogniska

jest niewielka doskonale sprawdza się ono podczas przygotowywania wieczornych posiłków.

Ekran cieplny

Pozostaje  nam jeszcze  do  omówienia  ekran  cieplny.  Nie  można  powiedzieć  o  nim,  że

to kolejny z typów ogniska. Bliżej prawdy będziemy, jeżeli nazwiemy go dodatkiem do ogniska.

Wykonujemy  go  wbijając  w  ziemię  dwie  gałęzie  i  umieszczając  między  nimi  trzecią

(tzw. klasyczny ruszt).  Na tak przygotowanej konstrukcji umieszczamy drewno – ułożone gęsto

i  prostopadle  do  ziemi.  Możemy  także  wznieść  pionową  ścianę  przy  użyciu  drewna  (tak  jak

na zdjęciu) lub wykorzystując do tego celu folię NRC, którą układamy srebrną stroną w kierunku

ognia  i  nas.  Opcja  z  użyciem  folii  jest  szczególnie  polecana  w  trudnych  warunkach.

Ścianę  odbijająca  ciepło  powinniśmy  wznieść  „za  naszymi  plecami”  w  takim  miejscu,  aby

zatrzymywała ona ciepło emitowane przez ognisko w pożądanym przez nas obszarze (legowisko,

szałas, teren naszego odpoczynku). Ekran cieplny nie tylko zatrzymuje ciepło, ale pozwala nam

również  na  jednoczesne  osuszanie  mokrego  drewna.  W  ten  sposób  możemy  uchronić  przed

zawilgoceniem zapas drewna nawet podczas trudnych warunków atmosferycznych.

Dziękujemy za uwagę.

aby  skorzystać  z  pełnej  wersji

mareriałów oraz po zdaniu egzaminu

otrzymać  dwa  certyfikaty  PDF  po

polsku i angielsku. 

Prosimy zainteresowane osoby o

wpłatę 29,00 zł.
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Zapisy na szkolenie

Aby zapisać się na kurs prosimy dokonać
płatności kwoty za cały kurs lub zaliczkę 40%,

reszta po zakończeniu szkolenia.

Możesz opłacić (szybki przelew)

Przelew tradycyjny
Nr konta bankowego:

84 1090 2590 0000 0001 3153 8536

W tytule przelewu proszę wpisać
1. nazwę kursu,

2. imię i nazwisko,
3. adres mail.

* w ciągu 24 godz od wpłaty dostaniecie
Państwo dostęp do szkolenia

Dodatkowa dokumentacja

I Legitymacja w formie karty | 50,00 zł

II Dyplom w Twardej oprawie A6 | 40,00 zł

III Dwa certyfikaty w formie drukowanej | 40,00 zł

Wykaz dokumentów:

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji 

Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.
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Szkolenia respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu 

własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP. 
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