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● Не вживати масті, якою смарується шкіру
спалену сонцем. Це може більше подразнити шкіру.
● Обережно зняти одежу яка дотиркала рослину і
випрати.
Трійливі гриби
Найкраще на таборі чи на прогульці не зачіпати
жадних грибів, хіба що є особа яка добре може
впізнати гриби. Трійливі гриби можуть бути подібні
виглядом до їстимих. Вони не є конечно гіркі або
погані на смак. Симптоми затроєння появляються
щойно кілька годин після зїдження. Приміри
трійливих грибів:

Бліда поганка (angel of death) 
Цілий гриб білий, з спідничкою, з лускою на
стовбурі. Головка до 12 см. (5”) діяметру. Росте літом
і осінню.

Трійливий плющ і трійливий дуб мають блискучі і
зубаті листки. Вони ростуть у формі плюща або
куща. Мають білі або зеленковаті ягоди. Трійливий
сумак росте як низький кущ і має 7 до 11 листків на
одному стеблі. Ростуть на пісковому ґрунті коло
озер, але також у мокрих, багнистих теренах. Ці
рослини випускають олійку на листях. Якщо цей
олій дістанеться на шкіру, може виступити висипка
із малими міхурами, яка появляється від 24 до 48
годин після контакту з рослиною.
Якщо хтось ввійде в контакт із трійливою
рослиною, треба

● Змити трійливу олійку зі шкіри милом і водою.
● Витерти шкіру алькоголем.
● Якщо появиться висипка, помазати її calamine
lotion.

СОНЦЕ! ЛІС! ВАТРИ! ЗОРІ! Коли думаємо про літо, табори і мандрівки — пригадуємо такі
приємні речі. Але літо також – КОМАРІ! ТРІЙЛИВІ РОСЛИНИ! СКАЖЕНІ ЄНОТИ! Тому в літі треба
бути уважним, щоб не наробити собі шкоди! 

Червоний мухомор 
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ТРІЙЛИВІ РОСЛИНИ

В природі треба бути обережни, i оминати можливі
джерела сказу (rabies). Майже всі теплокровні
звірята можуть бути носіями сказу. Сьогодні майже
не буває сказу 
в псах чи інших домашніх звірятах (завдяки
щепленню) але часто трапляється в диких звірятах,
напримір — єнотах, мишах, бурундуках, лисах,
скунсах і лиликах (кажанах).

● Якщо в тебе є вкус або пошкрабана шкіра, можна
заразитися зі слини скаженої тварини. Перший

закон безпеки — не підходи до звірини, яка дивно
поводиться. Дикі звірята звичайно оминають людей
але, якщо скажені, можуть атакувати.
● Якщо когось вкусить дика звірина, а її можна
безпечно зловити, зроби це і зголоси поліції або
місцевій медичній службі. Вони зможуть перевірити
чи звірина скажена.
● Всі вкуси диких звірів треба зголосити проводові
табору. Якщо є небезпека сказу, лікування потрібно
почати зразу.

СКАЗ (СКАЖЕНИНА)

Небезпеки природи


