BONTON V
MESTNEM GOZDU
v

v

Mestni gozd nas bogati s svojo lepoto, blagodejnim vplivom na zdravje, moznostjo za druzenje,
rekreacijo in sprostitev.
Hkrati je naravni vir lesa, gob, sadežev in drugih plodov, prispeva k čistejšemu okolju, ohranjanju biotske pestrosti in blaženju
podnebnih sprememb. Mestni gozdni bonton opozarja obiskovalce gozdov na primerno obnašanje v mestnem gozdu,
na spoštovanje lastnine in občudovanje njegovih lepot in skrivnosti.
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Mestni gozd je tudi najboljsa igralnica in ucilnica v naravi za vse obiskovalce.
Poskrbimo, da tako tudi ostane.
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SPOSTUJEM NARAVO.
v v

NE PUSCAM SLEDI.
Vse odpadke odnesem s seboj
in odložim v za to namenjene
smetnjake ali zbirališča. Nikoli jih ne
puščam v naravi.

SPOZNAVAM NARAVO IN PRISPEVAM
K NJENEMU OHRANJANJU.
Pozanimam se o naravnih vrednotah ter
varovanih in zavarovanih območjih, pri obisku
v naravi upoštevam pravila. Rastline in živali
samo opazujem in jim ne škodujem, jih ne
vznemirjam ali jemljem iz njihovega naravnega okolja. Rastline, gobe, plodove in mah
nabiram, kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v skladu s pravili. Ne vstopam v
gozdne rezervate in mirne cone v gozdovih in
zavarovanih območjih.
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SPOSTUJEM DRUGE.
v
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DAJEM PREDNOST SIBKEJSIM.
Na poteh dajem prednost šibkejšim
od sebe. Pešec ima prednost pred
kolesarjem in motornimi vozili, kolesar
pred motornimi vozili.

SKRBIM ZA VARNOST.
S svojim znanjem, vedenjem in
spremljanjem razmer pomagam
ostalim po svojih zmožnostih, ne
da bi ogrožal svojo varnost.
V primeru nesreče pokličem 112
in sledim navodilom.

V GOZDU NE KURIM OGNJA.
Ogenj uniči rastline in živali, zato
kurim le na ustrezno urejenih kuriščih.
Ogenj pred odhodom popolnoma
pogasim.

Z MOTORNIMI VOZILI LE PO ZANJE
NAMENJENIH CESTAH.
V gozdu vozim le po cestah, razen če to
prepoveduje poseben znak. Vožnja v
naravnem okolju je prepovedana.
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PARKIRAM NA PARKIRISCIH.
Vozilo parkiram na urejenih parkiriščih
tako, da ne oviram drugih. Sem zgled
drugim.
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NE VZNEMIRJAM ZIVALI.
HODIM PO POTEH.
Zaradi varnosti in zmanjšanega vpliva
na naravo se držim označenih poti. Ne
hodim po pašnikih, njivah, sadovnjakih,
izogibam se čebelnjakov.

Gozdne živali so zelo plašne in se pred
človekom umaknejo. Z govorjenjem živali
opozarjam na svojo prisotnost. Živalim se
ne približujem in jih ne hranim. Psa vodim
na vrvici, ne povzročam hrupa in spoštujem pravico do miru v naravi.
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SPOSTUJEM LOKALNO
SKUPNOST.
v

SPOZNAVAM IN UPOSTEVAM
LOKALNE OBICAJE.
v
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SPOSTUJEM LASTNINO.

Pri svojem obisku spoznavam lokalne
običaje, jih spoštujem in upoštevam.
Spoznavam in uporabljam lokalna imena
ter podpiram lokalno skupnost.
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IZOGIBAM SE DELOVISCEM.
Izogibam se deloviščem v gozdu ter tako
poskrbim za varnost sebe in drugih.
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Povzeto po kodeksu “Obisk v naravi”. Več na spletni strani Zveze tabornikov Slovenije:
https://www.taborniki.si/projekti/kodeks-obisk-v-naravi/
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