
Tanulj meg 

túlélni! 



A legfontosabb holmik a túléléshez 

 

Ezekre a felszerelésekre akkor van szükség, hogyha egy néhány órás családi 
túra folyamán olyan nem várt esemény történik, amely miatt a természetben 
kell eltölteni 1-2 napot. 

A gyári egészségügyi csomagot ki kell egészíteni fertőtlenítőszerrel, ragta-
passzal, fájdalomcsillapítóval, amely egyben lázcsillapító is. 

 

 

A horoggal és a damillal egy bot segítségével és 
egy kis szerencsével halat foghatunk, ha elfogyott az 
élelmiszerünk. Lényegesen élvezhetőbb bármelyik 
hal íze, ha kicsit megsózzuk, ezért legyen nálunk só 
is. 

Ivóvíz elengedhetetlen. Ha elfogy akkor a fém bögrében 
fel tudjuk forralni a természetben található vizeket, így 
fertőtlenítjük azokat. 

Az energiaszeletek és a szőlőcukor rend-
kívül jó energiaforrás, mert könnyű és kis 
helyen elfér. 

Síp legyen nálunk, ezzel jelezhetünk is és a vadállatokat is el 
tudjuk ijeszteni. 

Fontos szabály! Ha a fejünket és a lábunkat szárazon 
tartjuk, később kezdünk el fázni, ezért legyen nálunk vál-
tózokni és még nyáron is sapka, mert éjszaka kellemet-
len lehűlésben lehet részünk. 



Ha a természetben kell fedél nélkül töltenünk egy éjszakát, keres-
sünk természetes menedéket vagy száraz gallyakból készítsünk 
magunknak fekhelyet, fölénk pedig építsünk szélfogót. 

Takaróként használjuk az izolációs fóliát. 

Tűzgyújtáshoz vigyünk magunkkal tűzgyújtót. A gyufa és az 
öngyújtó nem mindig megbízható eszköz. Ha a tűzgyújtáshoz 
egy kisebb adag vattát is használunk, még akkor is könnyeb-
ben tudunk tüzet gyújtani, ha nedves környezetben vagyunk. 
Tüzet soha ne hagyjunk felügyelet nélkül! Mindig bizonyosod-
junk meg róla, hogy 100 százalékosan sikerült eloltani, mielőtt 
tovább megyünk. 

Tájolót vigyünk magunkkal, de előtte tanuljuk meg annak 
használatát. Nagy segítséget nyújthat az analóg óra is 
tájoló hiányában, hogyha tudjuk, milyen módon határoz-
hatjuk meg általa a helyes irányt. Olyan tájolót használ-
junk, amelyen tükör is van, mert ennek segítségével jel-
zéseket is küldhetünk. 

Lehetőleg 2 db kést vigyünk magunkkal, egy kisebbet 
és egy nagyobb pengéjű, lehetőleg fogazott éllel ellát-
va. Fontos szabály, csak olyan növényt, gombát, gyü-
mölcsöt fogyasszunk, amelyet 100 százalékos bizton-
sággal ismerünk. 

Lámpa választásnál részesítsük előnyben a napelemmel műkö-
dőket, illetve vigyünk magunkkal napelemmel működő power-
bankot, amellyel telefonunkat fel tudjuk tölteni, így könnyebben 
tudunk segítséget hívni. Illetve a letöltött applikációk segítségé-
vel térképet nézni, helymeghatározókat alkalmazni. Az appliká-
ciók letöltésénél részesítsük előnyben azokat, amelyeket offline 
üzemmódban is használhatunk. 

Fontos szabály! Haladásunk közben gyakran nézzünk hátrafelé is, így könnyeb-
ben megjegyezhetjük honnan jöttünk, illetve, ha visszafelé kellene mennünk, 
könnyebben megjegyezzük az utat, mivel a táj mindkét irányból más képet mutat. 



 

 

 

Számtalan más, hasznos információt 

és technikát is elsajátíthatsz, ha részt veszel 

a WatAir „Tanulj meg túlélni!” elnevezésű 

túlélő kalandtúráján. 
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