ADRIAN RZEŹNIK PRZYRZ.
Zastępowy Samodzielnego Zastępu Jastrząb św. Jerzego
w Kazimierzu Dolnym. Tegoroczny absolwent
gimnazjum w Kazimierzu Dolnym.

N

a pewno każdy z Was miał jakiś problem z rozpaleniem ogniska np. podczas deszczu. Mój zastęp długo nie mógł uporać się z szybkim
i efektownym rozpaleniem ogniska. Ponieważ działamy od października zeszłego roku i jesteśmy jeszcze mało doświadczeni, przez kilka
zbiórek przynosiliśmy wcześniej przygotowane drzewo. Ale niedawno odkryliśmy dobry sposób rozpalania i jedną z lepszych podpałek.

techniki

DesZcz? A jednak się pali!

Jeżeli dalej nie potraficie sobie poradzić, to proponuję spróbować tym sposobem rozpalić ognisko. Do rozpalenia będą potrzebne
(rys. 1):
• 2 grubsze kije ok. 15 cm długości,

• kawałek kory z brzozy (ale niekoniecznie),

• 2 kije w kształcie litery Y ok. 15 cm wys.,

• jedna zapałka i draska,

• kilka patyczków,

• cienkie suche patyczki (najlepiej białe z klonu jesionolistnego).

1. Wbijamy dwa kije pod kątem 45 stopni w ziemię i opieramy je na kijach
w kształcie litery Y (rys. 2).
2. Układamy patyczki tak, jakbyśmy robili drabinkę, przygotowujemy gęste,
nawet kilkuwarstwowe szczebliki (rys. 3).
3. Następnie pod tą „drabinką” układamy podpałkę z kory oraz patyczki klonu
i podpalamy (rys. 4 i 5).
4. Gdy się trochę rozpali podpałka, układamy grubsze gałązki (rys. 6).
5. Można też zrobić zadaszenie z kory, wbijając cztery kije w kształcie kwadratu naokoło ogniska i kładziemy na nie duży kawałek kory. Kiedy ognisko już się
dobrze rozpali, można zdjąć lub pozwolić by spaliło się samo.

rys. Adrian Rzeźnik

Klon jesionolistny
Wspomniałem wcześniej o klonie jesionolistnym. Występuje on w całej Europie, najlepiej czuje się w mieszanych lasach liściastych rosnących na żyznych, wilgotnych glebach. Bardzo odporny na suszę, zanieczyszczenia powietrza oraz mrozy. Do Polski przywieziony został w XVIII-XIX wieku.
Trzeba pamiętać, że palą się jedynie białe i suche patyki, nie niebieskie
ani nie zielone. Mają w sobie coś w rodzaju gąbki, która umożliwia lepsze i dłuższe palenie.

Patyki z klonu jesionolistnego
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Występuje praktycznie wszędzie. Zwłaszcza w miejscach dobrze oświetlonych.

Klon jesionolistny
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