Zagrożenia turysty
Pamietajmy, aby przed wyjsciem na wycieczke wziac pod uwage kilka podstawowych rad:
- zabrac telefon komórkowy (telefon alarmowy GOPR Beskidy 033 985)
- zostawic informacje o czasie i trasie planowanej wycieczki,
- zaopatrzyc sie w odpowiedni sprzet (ubranie, buty),
- zabrac ze soba latarke, mape,
- nie lekcewazyc informacji o pogodzie i stanie szlaków turystycznych,
- zabrac leki, które zazywamy.
Wiekszosc osób, które pobladzily wyruszajac na szlak nie zastanawialy sie nad powyzszymi
punktami. Kilka takich wypraw zakonczylo sie tragicznie.
Zróznicowana rzezba terenu, zmienna pogoda i zwiekszony wysilek fizyczny sprzyjaja
powstawaniu urazów i wypadków w górach. Oczywiscie moze do nich dojsc po prostu przez
przypadek, ale wielu nieprzyjemnosci mozna unikniknac. Najczesciej przyczyna wypadków jest
brawura , nierozwaga i brak podstawowej wiedzy turystów. Co trzeba wiedziec, aby nie stac sie
poszkodowanym na wlasne zyczenie?
DEKALOG TURYSTY GÓRSKIEGO
1. Zanim wyruszysz w góry zastanów sie czy posiadasz dostateczne doswiadczenie. Przed
wyjsciem poddaj ocenie stan zdrowia i sily, swoje i towarzyszy, a w szczególnosci dzieci.
2. Przygotuj wczesniej dokladny plan wycieczki, najlepiej udaja sie improwizacje... dobrze
przygotowane. Poczytaj przewodniki, mapy, skorzystaj z uslug informacji turystycznej,
wskazówek, przewodników górskich, gospodarzy schronisk, miejscowej ludnosci.
3. W górach szybko i czesto zmieniaja sie warunki atmosferyczne, niezbedna jest odziez
chroniaca
przed zla pogoda i zimnem oraz mocne, wysokie buty na profilowanej podeszwie.
4. Wychodzac z domu na wycieczke pozostaw w domu, w schronisku czy u znajomych
wiadomosc
o celu i trasie wycieczki oraz godzinie powrotu. W ten sposób zapewnisz sobie szybka pomoc
w razie wypadku.
5. Szybkosc poruszania sie dostosuj do mozliwosci najmniej sprawnego uczestnika wycieczki.
„Pozeranie kilometrów" prowadzi niechybnie do wyczerpania, a poza tym ogranicza mozliwosc
podziwiania uroków górskiego krajobrazu.
6. Uwazaj na kazdy krok - wypadki zdarzaja sie takze w latwym terenie. Szczególnej zwlaszcza
ostroznosci wymagaja trudniejsze partie trasy: strome, mokre i zasniezone stoki, platy starego
sniegu. Nie zbaczaj ze znakowanego szlaku - jest on zwykle poprowadzony optymalnie
zarówno pod wzgledem bezpieczenstwa, jak i wysilku na pokonanie trasy.
7. Nie stracaj kamieni, gdyz narazasz innych turystów na powazne niebezpieczenstwo. Miejsce
zagrozone przez spadajace kamienie przechodz szybko i uwaznie.
8. Decyzja zawrócenia z drogi to nie hanba, lecz glos rozsadku. Nie wstydz sie zawrócenia, gdy
zalamie sie pogoda, nadejdzie mgla lub trasa okaze sie zbyt trudna.
9. Szanuj przyrode, nie halasuj. Dbaj o czystosc i porzadek w górach. Usuwajac smieci dajesz
dowód swej kultury.
10.Jezeli zdarzy sie wypadek - przede wszystkim zachowaj spokój. Poszkodowanego ulóz w
bezpiecznej pozycji, w widocznym miejscu i pod opieka. Przyjetym w górach sygnalem
(dowolny sygnal optyczny lub akustyczny powtórzony 6 razy na minute, po czym minuta
przerwy) wezwij pomoc GOPR lub TOPR.
Dekalog opracowany przez Komisje Turystyki Górskiej Zarzadu Glównego PTTK,
zaczerpniety z regulaminu GOT PTTK.
Wzywanie pomocy
Miedzynarodowym sposobem wzywania pomocy jest sygnal swietlny lub dzwiekowy
dawany 6 x na minute, w odstepach 10-cio sekundowych; minuta przerwy; ponownie 6 sygnalów
itd. Odebranie sygnalu pomocy: 3 sygnaly na minute, minuta przerwy

Jezeli masz telefon komórkowy, w miejscu gdzie przebywasz jest zasieg sieci - masz
ulatwione zadanie. Numerem ratunkowym jest 112 - jednak nie dziala on we wszystkich sieciach!
Najlepiej jednak zadzwonic pod nr. 985. Wtedy zostaniemy polaczeni bezposrednio z centrala
GOPR. Przed zadzwonieniem po pomoc upewnij sie, czy wiesz gdzie jestes. Nie warto
niepotrzebnie zuzywac baterii w telefonie, zastanawiajac sie podczas rozmowy gdzie sie
znajdujesz.
Do wzywania pomocy mozesz takze wykorzystac race, rakietnice itp. Kolor czerwony
oznacza niebezpieczenstwo. Odpowiedzia powinien byc kolor bialy.
Pomocy mozesz wzywac takze sygnalem SOS w jezyku Morse'a: ...---... czyli trzy krótkie sygnaly,
trzy dlugie i znowu trzy krótkie.
Gdy nadleci smiglowiec i ktos z grupy potrzebuje pomocy, jedna osoba powinna stanac w
pozycji wyprostowanej, z uniesionymi do góry rekami. Sylwetka powinna tworzyc litere 'Y' (Yes).
Gdy pomoc jest niepotrzebna, jedna reke unosimy do góry, druga pozostawiamy spuszczona
wzdluz tulowia.

Sygnałem wzywania pomocy dla pilota śmigłowca jest uniesienie rąk do góry
zachowując sylwetkę litery Y (YES / TAK).
Nigdy nie należy bez uzasadnionej przyczyny używać tego sygnału, ponieważ
przelatujący śmigłowiec może lecieć do wypadku !
W razie gdy pomoc jest nam niepotrzebna podnosimy prawą rękę do góry, a lewę trzymamy
lekko pochyloną w dół. Sylwetka powinna przypominać literę N (NO / NIE).
Zagrożenia turysty:
Burze:
Gdy zauwazysz zblizajaca sie burze, unikaj przebywania na otwartych przestrzeniach, pod
pojedynczymi lub wysokimi drzewami, na graniach, w okolicach metalowych przedmiotów takich
jak lancuchy, klamry, drabinki, strumieni, stawów. W tych miejscach niebezpieczenstwo porazenia
jest szczególnie wysokie.
Odleglosc od burzy mozna obliczyc mnozac czas pomiedzy blyskiem a hukiem przez 330
(wynik otrzymasz w metrach) - lub przez 0,33; wynik w kilometrach.
Kiedy znajdziesz sie w wyzszych partiach gór w czasie burzy, musisz pamietac o ochronie przed
porazeniem piorunem i pradami indukcyjnymi. Nie mozna siadac w bezposrednim sasiedztwie
skal, poniewaz splywajaca po nich woda jest swietnym przewodnikiem elektrycznym. Równiez
dlatego nalezy odizolowac sie od podloza. Najlepiej usiasc na plecaku, z kolanami przyciagnietymi
do brody.
Ciemność:
Nie powinnismy wyruszac w góry bez latarki, nawet, jesli planujemy krótka i pozornie latwa
wycieczke. Nigdy nie wiadomo czy wyprawa nie przedluzy sie, a brak oswietlenia moze nas duzo
kosztowac. Jezeli szlak nie jest trudny i dobrze oznakowany, majac latarke (najlepiej czolówke)
mozesz isc dalej, do najblizszego schroniska. Staraj sie unikac chodzenia wieczorem po górach.
Lepiej jest zejsc wczesniej do schroniska czy na biwak, niz narazac sie na nieplanowane
spedzenie nocy w górach, wypadek badz zagubienie
Wiatr
W górach rzadko zdarza sie ladna, bezwietrzna pogoda. Wiatr zle wplywa nasze
samopoczucie: wzrasta napiecie nerwowe i rozproszenie uwagi. Latwo moze dojsc do wypadku.
Jesli wiatr wieje przy niskiej temperaturze, dochodzi do szybkiej utraty ciepla przez organizm
czlowieka. Wzrasta ryzyko odmrozen zwlaszcza odslonietych czesci ciala.
Wiatr halny szczególnie niebezpieczny dla osób cierpiacych na dolegliwosci sercowe w
wypadku, poniewaz przy jego udziale nastepuja znaczne spadki cisnienia. Przed wiatrem i
mrozem nalezy sie odpowiednio zabezpieczyc. Zawsze trzeba pamietac o zabraniu

nieprzemakalnej odziezy oraz zapasowych parze rekawiczek, skarpet czy czapki. Nie wiele waza,
a moga sie okazac niezbedne. Przed przemrozeniem twarzy moze uchronic tlusty krem, bez
zawartosci wody (przy udziale mrozu i wiatru dziala destrukcyjnie na skóre).
Mgla
Bardzo czesto spotykana w górach, powoduje dezorientacje w terenie, nawet wytrawnego
turysty. W bardzo krótkim czasie widocznosc spada do kilku metrów. Zanikaja kontury terenu. Nie
dosc, ze nie jestesmy w stanie ocenic gdzie sie znajdujemy i jaka jest stromizna terenu to
dodatkowo zaczynamy sie denerwowac.
W tej sytuacji nie trudno o podjecie nie wlasciwej decyzji i tym samym o wypadek. Jezeli
jest to tylko mozliwe, powinnismy wrócic po wlasnych sladach, a nie próbowac za wszelka cene
kontynuowac wycieczki. Bardzo przydatne jest równiez urzadzenie nawigacyjne
Przechlodzenie
Przechlodzenie nazywane bardziej fachowo hipotermia stanowi duze niebezpieczenstwo
dla entuzjastów przebywania w górach. Hipotermia to glebokie oziebienie ludzkiego ciala, tak
znaczne, ze temperatura najwazniejszych organów wewnetrznych spada do poziomu, w którym
powaznie oslabiona jest wydolnosc psychiczna i fizyczna organizmu. Jezeli dopusci sie do jego
dalszego wychlodzenia, moze nastapic smierc. Najbardziej zagrozeni sa: mlodzi ludzie
pochodzacy z krajów o goracym klimacie, ludzie szczupli z cienka warstwa podskórnej tkanki
tluszczowej, osoby w zlej formie fizycznej, kazdy, kto odnosi obrazenia fizyczne lub znajduje sie w
szoku oraz ludzie znajdujacy sie w sytuacji stresowej spowodowanej na przyklad zabladzeniem.
W górach wraz ze wzrostem wysokosci spada temperatura (1° na 100m). Chlód, wilgoc i
wiatr sa trzema czynnikami zewnetrznymi powodujacymi hipotermie. Najbardziej niebezpieczny
sposród nich jest wiatr. Owiewajac odsloniete partie ciala przyspiesza równiez odwodnienie
organizmu. Przenikliwy wiatr moze ponadto drastycznie obnizyc temperature ciala. Utrate ciepla
mozna zniwelowac wkladajac cieple ubranie lub szukajac schronienia przed chlodem. Brak
substancji odzywczych w organizmie jest jednym z czynników wewnetrznych sprzyjajacych
hipotermii. Jezeli nie jesz pokarmów zawierajacych wystarczajacej liczby kalorii, przyspieszasz
moment wystapienia objawów hipotermii.
Pamietaj, ze bardzo duza ilosc ciepla zostaje wypromieniowana przez glowe. Zapnij wiec
kolnierz i zalóz czapke. Na rece nalóz rekawiczki lub schowaj je do kieszeni.
Nie mozna doprowadzic tez do ochlodzenia stóp. W przypadku przymusowego postoju (np.
wypadek) aby obronic organizm przed wychlodzeniem nalezy sie przykryc. Bardzo dobra jest folia
NRC, która powinienes miec zawsze w apteczce. Przykrywajac sie folia zwróc uwage na to, aby
blyszczaca jej strona byla skierowana w kierunku ciala, a nie na zewnatrz.
Nie siadaj na zimnych przedmiotach (skalach, lancuchach), zawsze podkladaj cos pod pupe.
Gdy wieje wiatr, a masz na sobie przepocona koszulke lepiej jest ja zdjac i zalozyc cos suchego.
UWAGA!
Wychlodzenie jest bardzo niebezpieczne! Obnizenie temperatury ciala o kilka stopni moze
prowadzic do smierci! Jezeli znajdziesz sie w sytuacji, gdy ktos bedzie w takim stanie, nalezy
niezwlocznie wezwac pomoc!
Oznaki hipotermii moga byc trudne do rozpoznania. Objawy, na które nalezy zwrócic uwage to:
zmeczenie i ospalosc
powlóczenie nogami
zaburzenia mowy
pobudliwosc
utrata koordynacji ruchowej
zaburzenia wzroku
mimowolne drzenie
Po okresie poglebiajacej sie sennosci ustaja dreszcze, nastepuje utrata przytomnosci.
Najwazniejszym aspektem leczenia hipotermii jest to, zeby podnoszenie temperatury ciala
chorego bylo stopniowe. Jezeli ogrzejesz poszkodowanego zbyt szybko, mozesz spowodowac
szok termiczny lub poglebic objawy hipotermii.
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Lawiny
Lawiny to temat rzeka. Zjawisko najbardziej charakterystyczne dla Tatr, spotykane równiez
w Beskidach – na Babiej Górze i Pilsku. Paradoksalnie – media o zagrozeniu mówia dopiero, gdy
zdarzy sie tragedia. Gina ludzie, którzy wbrew przeciwwskazaniom ratowników i meteorologów
udaja w góry, gina ratownicy wyruszajacy im na ratunek. 30 grudnia 2001 roku podczas akcji
ratunkowej w Tatrach smierc poniesli Bartek Olszanski (25 lat) i Marek Labunowicz (29 lat),
zasypani przez wtórna lawine. Zanim zdecydujesz sie na wyjscie w góry – przeczytaj, pomysl.
Narazajac swoje zycie, narazasz tez nasze.
Lawina sniezna
to masa sniegu lub lodu, obrywajaca sie ze stoku górskiego i zsuwajaca w dól z duza
predkoscia. Lawiny schodza na stokach nachylonych pod katem wiekszym niz 20 stopni.
Lawiny pylowe
schodza najszybciej, bo do 200 kilometrów na godzine. Powstaja tuz po obfitych, swiezych
opadach sniegu. Tworzy sie wówczas zaslona pylu snieznego, mogaca udusic czlowieka. Lawine
taka wywolac moze nawet glosny krzyk.
Deska sniezna
powstaje z obsuniecia warstwy swiezego sniegu, niezwiazanego z podlozem. Tworzy sie
ona np. przy naglym wzroscie temperatury lub po podcieciu stoku przez narciarza. Moze tez
ruszyc, gdy z grzbietu górskiego lub grani oderwie sie wiszacy plat sniegu, utworzony od
dlugotrwalego nawiewania sniegu. Im wiekszy nawis, tym mniej stabilny - zagraza turystom czy
taternikom, pokonujacym gran lub wspinajacym sie ponizej. Takze wiosna, w czasie odwilzy, moga
powstawac lawiny.
Przed wyjsciem w góry bezwzglednie nalezy sprawdzic aktualny komunikat pogodowy i
lawinowy. Gdy ogloszony zostanie 3 stopien zagrozenia lawinowego nie powinno sie wychodzic
powyzej górnej granicy lasu.
Najbardziej zagrozone na lawiny sa zbocza poludniowe, najbardziej narazone na operacje
Slonca. Dlatego w góry nalezy wychodzic wczesnie, aby nagrzewajace snieg Slonce nie
zwiekszylo zagrozenia lawinowego.
Nie przeceniaj swoich sil. Zima przejscie szlaku, które latem zajmuje godzina, zima moze
potrwac kilka razy dluzej. Nie staraj sie niczego zdobyc na sile. Zima kazdy, nawet najmniejszy
blad moze doprowadzic do wypadku.
Zejscie lawiny najczesciej oznajmia potezny huk. Uciekajac przed lawina nalezy biec w
bok, nigdy w kierunku zejscia lawiny. Jej predkosc jest zdecydowanie wieksza od uciekajacego
czlowieka. Kiedy ktos jest juz porwany przez lawine, tak naprawde moze liczyc tylko na szczescie.
Kiedy porwie cie lawina:
Zdejmij plecak i narty
Staraj sie przebijac ku bocznej powierzchni lawiny
Jesli jest mozliwe wykonywanie ruchów jak przy plywaniu, najlepszy jest styl grzbietowy na dwa
tempa, z plecami zwróconymi w kierunku naporu lawiny i podniesiona glowa
Trzymaj usta zamkniete. W lawinie z puszystego sniegu oslon usta i nos odzieza, aby
uformowac przestrzen powietrzna
Oszczedzaj swe sily na czas, gdy lawina straci swój impet i zatrzyma sie
Musisz starac sie przedostac do jakiejs przestrzeni z powietrzem w poblizu powierzchni, w
przeciwnym razie twoje szanse przezycia sa minimalne
Spróbuj przekopywac sie powoli na powierzchnie
Staraj sie przebijac ku bocznej powierzchni lawiny
Nie wpadaj w panike!
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Osoby znajdujace sie poza zasiegiem lawiny powinny obserwowac, gdzie znikaja w niej
ludzie. Na podstawie takich informacji ratownicy potrafia przewidziec miejsce, w którym moga
przebywac zasypani. Niezwykle przydatne jest tez noszenie tzw. pipsów - urzadzen emitujacych
sygnal, który pozwala namierzyc miejsce przysypania.
Miejsca szczególnie lawiniaste zawsze sa opalikowane oraz oznakowane tabliczkami w

zólto-czarna szachownice lub ostrzezeniami "uwaga lawiny, szlak zamkniety".
Stopnie zagrozenia lawinowego:
"Jedynka" - zejscie lawiny jest mozliwe na bardzo niewielu skrajnie stromych stokach (tylko przy
duzym obciazeniu).
"Dwójka" - wyzwolenie lawiny mozliwe jest przede wszystkim na bardziej stromych stokach (tylko
przy duzym obciazeniu).
"Trójka" - zejscie lawiny jest prawdopodobne juz przy malym obciazeniu - wystarczy jeden turysta przede wszystkim na stromych stokach. Mozliwe jest tez samorzutne schodzenie srednich badz
takze pojedynczych duzych lawin.
"Czwórka" - wyzwolenie lawin jest prawdopodobne juz przy malym obciazeniu na wiekszosci
stromych stoków. Mozliwe jest samoczynne schodzenie wielu srednich rozmiarów lawin,
niejednokrotnie równiez duzych lawin.
"Piatka" - to alarm lawinowy! Nalezy spodziewac sie samorzutnego schodzenia wielu duzych lawin
na terenach o umiarkowanej stromiznie
.
Odmrozenia.
Kiedy marzna konczyny, organizm ogranicza utrate ciepla, zmniejszajac ilosc doplywajacej
do nich krwi. Odmrozenie polega na zamarznieciu tkanek. Dochodzi do niego szybciej, kiedy
organizm jest odwodniony. Krew staje sie wtedy gestsza i nie moze zwezonymi naczyniami
krwionosnymi dotrzec do odleglych od serca rejonów ciala, takich jak palce rak i nóg. Kiedy
dostarczasz swojemu organizmowi wystarczajaca ilosc plynów, ciepla krew moze latwiej doplynac
do tych rejonów ciala i rozgrzac je.
Równiez tu bardzo istotne jest aby ogrzewac przemrozone konczyny stopniowo.
Najlepszym sposobem jest wsuniecie dloni pod pachy lub miedzy uda, gdzie sie rozgrzeja i wróci
w nich czucie, lecz nie stanie sie to tak gwaltownie, jak kiedy ogrzewa sie je np. przy ogniu.
Udar cieplny.
Do udaru cieplnego dochodzi wówczas, kiedy organizm nie moze dostatecznie szybko
oddac otoczeniu nadmiaru ciepla. Dzieje sie tak najczesciej w warunkach wysokiej temperatury i
wilgotnosci. Najprosciej mówiac cialo ulega przegrzaniu i odwodnieniu. Udaru cieplnego mozna
latwo uniknac noszac lekka, przewiewna odziez i ograniczajac ciezar niesionego bagazu.
Objawy udaru cieplnego to bóle glowy, nudnosci, zaczerwienienie twarzy, skurcze miesni, a
nawet pewna dezorientacja. Jezeli nie zastosuje sie odpowiednich srodków, udar cieplny moze sie
poglebic. Moze wtedy dojsc do zatrzymania wydzielania potu, a czasem do zapasci. Postepowanie
w wypadku wystapienia objawów udaru cieplnego polega na umieszczeniu pacjenta w ocienionym,
chlodnym miejscu, poluzowaniu ubrania, przykladaniu do konczyn mokrych reczników i
stopniowym podawaniu do picia czystej wody. Pod zadnym pozorem nie wolno dawac pacjentowi
soli.
Odwodnienie
Jest równiez bardzo niebezpieczne. Przy duzym wysilku fizycznym organizm moze wydalac
1-2 litrów wody na godzine (w normalnych warunkach: 1-2 litrów na dobe). Musisz pamietac o
zabieraniu ze soba w góry sporej ilosci plynów, najlepiej soki albo napoje energetyzujace. Kawa,
herbata, alkohol zazwyczaj poteguja utrate plynów przez organizm. Jest to szczególnie istotne w
gorace dni. Jezeli po drodze mijasz zródla - uzupelnij zapas wody. Chlodna woda jest lepiej
absorbowana przez organizm. Jedna z pierwszych oznak odwodnienia jest suchy jezyk. Jezeli
mocz zmieni kolor na ciemnozloty - jest to zly znak
Niedzwiedz
“Niedzwiedzie brunatne, wystepujace w Europie, sa zasadniczo roslinozerne. Jednak gdy
sa glodne (glównie wczesna wiosna), lub gdy wczesna jesienia szukaja pozywienia na zime, moga
byc niebezpieczne.
Aby uniknac spotkania z misiem, pakuj szczelnie zywnosc, aby jej zapach nie wydostawal
sie na zewnatrz plecaka. Jesli nocujesz w miejscu, gdzie istnieje ryzyko spotkania niedzwiedzia,
zywnosc zapakuj szczelnie do foliowego worka, który zawies na wysokosci ok. 3 m pomiedzy

drzewami. Odleglosc worka do kazdego z drzew tez nie powinna byc mniejsza od 3 metrów. Jezeli
jest mozliwosc - schowaj ja do odpowiednich pomieszczen. Nigdy nie chowaj pachnacej zywnosci
(np. otwartych puszek) do namiotu. W namiocie miej zawsze przy sobie nóz (aby w razie potrzeby
rozciac namiot i uciec, a nie do walki z niedzwiedziem ;-)), latarke i zapalki lub zapalniczke.
Jesli uslyszysz charakterystyczne mruczenie, idz w strone przeciwna do kierunku, z którego ono
dobiega. Staraj sie, aby mis ciebie nie zauwazyl. Nie chodz sam w nocy. Niedzwiedzie omijaja
miejsca gdzie jest duzo ludzi, staraj sie wiec chodzic w grupie min. 3-4 osobowej. Idac przez
okolice, gdzie istnieje duze prawdopodobienstwo spotkania nieproszonego goscia, rozmawiajcie
glosno ze soba. Moze ona odstraszyc zwierze.
Gdy sie zatrzymasz, miej zawsze plecak przy sobie. Gdy zauwazysz niedzwiedzia, spakuj
plecak i idz w kierunku przeciwnym do tego, z którego idzie zwierze. Gdy ten idzie za toba rozepnij pas biodrowy, aby w razie czego szybko zrzucic plecak. NIGDY nie staraj sie karmic
niedzwiedzia. Gdy raz posmakuje ludzkiego jedzenia, bedzie juz staral sie w ten sposób zdobywac
pozywienie.
Gdy mis atakuje, nie uciekaj! Wtedy potraktuje cie jak uciekajaca zdobycz. Nie próbuj tez
wchodzic na drzewo - niedzwiedz robi to zdecydowanie lepiej od ciebie. Zacznij spiewac, krzyczec,
piszczec - moze sobie pójdzie. W ostatecznosci zrzuc z siebie plecak - moze zainteresuje sie nim
na tyle, ze zdazysz sie wycofac. Nie rób gwaltownych ruchów, mów stlumionym glosem, opusc
rece wzdluz ciala, odwróc glowe. Nie patrz niedzwiedziowi w oczy, ale caly czas kontroluj jego
zachowanie. Jezeli patrzy na ciebie i ma uszy polozone do tylu - nie mozesz sie nawet poruszyc.
Pózniej zacznij sie powoli wycofywac.
Jezeli nie odwrócisz od siebie uwagi atakujacego niedzwiedzia, polóz sie na ziemi,
podkurcz nogi, oslon rekoma szyje i twarz. W wiekszosci wypadków niedzwiedz zostawi cie w
spokoju lub skonczy swoje 'dzialanie' na podrapaniu.”
Maciej Tertlis „Podrecznik turystyki górskiej. Lato”
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