DOĞAL MALZEMEL KULLANMAK
Kayalar, çakıl taşları ve dallar gibi doğal malzemeler bir kelimeyi
hecelemek için kullanılabilirler. Harfleri aynı zamanda kar, çamur ve
kuma da çizebilirsiniz.

Konumunuzu belirleyin
şaretinizi vermek için doğru yeri seçmek
önemlidir. Konumunuz, işaretinizin havadan
mı yoksa yerden mi görülmesini istediğinize
göre değişir.

Malzeme toplama
Çevrenizde ulaşabileceğiniz
şeylere bağlı olarak
kullanacağınız malzemeye
karar verin, En büyük taşları,
dalları, kütükleri, deniz otlarını
veya sahillerdeki çakıl taşlarını
kullanabilirsiniz. Malzemeleri
seçtiğiniz konuma taşıyın.
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İyi yerler şunlardır:
1. Her taraftan ve havadan görülebilen
çevresi açık bir tepe veya dağ sırtı.
2. İşaret, dik eğimli zeminlerde aşağıdan
görülebilir.
3. Ağaçlık veya ormanlık alanlardaki
açıklıklar havadan görülürler.
4. Açık otlak bir alan havadan veya
yüksek yerlerden görülebilir.

K

Zemini hazırlamak
Dikkatleri dağıtabilecek ya da gören kişiyi
şaşırtabilecek zemindeki taş gibi döküntüleri
temizleyin.

.
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BEAR DIYOR KI

Büyütün
Harfleri mümkün olduğunca büyük yapın ve
harflerin uzunluğu genişliğinden en az üç kat
daha büyük olsun. Havadan görülmesi için
harflerin en az 10 metre uzunluğunda, 3 metre
genişliğinde olması ve aralarında 3 metre
mesafe bulunması gerekir.

İşaret konumundan uzaklaşırsınız,
hangi yöne gittiğinizi gösterecek
bir ok işareti bırakın.

hemzemin veya haﬁf eğimli
bir yer seçin

Harf yazma
Harfleri nemli kum, çamur veya kar üstüne
bir çubukla çizebilirsiniz. Ayrıca ayaklarınızla
veya bir kürekle karı süpürerek, altındaki
koyu renkli toprağı ortaya çıkarabilirsiniz.
Sahildeyken gelgit dalgalarıyla işaretinizin
yıkanıp silinmesini istemiyorsanız, mesajınızı
dalgaların ulaştığı en uzak seviyenin üstüne
yazın.
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RENKLERLE İŞARETLEŞME
Parlak renkler dikkat çekmek için harika bir yoldur. Parlak bir bayrak
veya giysi geçmekte olan kurtarma ekibinin veya başka herhangi
birinin dikkatini çekebilir.

Bayrak yapma
Parlak renkli giysiler. termal battaniye,
sazan kamp çadırı veya direğe bağlanmış
cankurtaran yeleğinden bir bayrak
yapabilirsiniz. Yardım görüş alanınızdaysa
bayrağı kafanızın üstünde sallayın.

Korkuluk yapma
Çubukları çapraz yerleştirin
ve bir korkuluk gibi üstüne
bir tişört geçirin. Unutmayın:
Büyük, Parlak, Farklı. Bu
işaret gerçekten dikkat
çekecektir.
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Dilek ağacı
Acil bir durumda işaret vermek için
termal battaniyeyi şeritler halinde
kesin ve dallara bağlayın.
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Acil durum sona erdiğinde, tüm
imdat çağrılarını temizlediğinizden
emin olun. Kurtarma ekiplerinin,
sizin canınız için kendi hayatlarını
tehlikeye attıklarını
unutmayın

Haritacı bandı
Haritacı bandı şeritleri, dikkat çekmek
ya da rotanızı işaretlemek için ağaç veya
çalılıklara bağlanabilirler. Bu bantların
üstüne keçeli kalemle yazı yazabilirsiniz.

Dye marker
Bazı hayatta kalma setlerinin içinde boya işaretçileri paketleri
bulunmaktadır. Bu renkli toz suya yayılırsa açık bir işaret oluşturur, ayrıca
kar ve kum üstünde de etkilidir.

15

