
В Карпати по гриби

Українські Карпатські ліси багаті екологічно чистими ягодами та грибами. Особливо
грибів багато в горах осінню після випадання теплих дощів. При тому в Карпатах дуже
багато білих грибів, не говорячи вже про підосичники, лисички, корбани і т.д. Загалом, в
Карпатах ростуть більше 200 видів грибів. В карпатському лісі можна знайти за день
більш ніж 300 білих грибів.

Збирання грибів приносить задоволення людині. Це задоволення завжди пропорційне
кількості зібраних грибів. Крім того, одночасно з збором грибів можна полюбуватись
карпатською природою та чарівними краєвидами. Для багатьох це вже хобі. Останнім
часом збір грибів є основним доходом місцевих жителів. Багато з них збирають гриби та
продають на ринках у м. Львові та при дорозі Київ-Чоп.
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В Карпати по гриби

  Для успішного збору грибів необхідно знати місця – де їх найбільше. Це так званігрибовиська, де постійно ростуть гриби.  У кожного грибника є свої улюбленігрибовиська. Є суто літні та осінні грибовиська. Також є такі місця, де гриби ростуть ілітом і осінню. Але у Карпатах стільки багато грибів, що їх може успішно збиратигрибник-початківець. Крім своїх грибовиськ гриби полюбляють рости вздовж старихгрунтових доріг та стежок. Грибний сезон в карпатських горах починається з кінця липня. В цей час, в залежностівід опадів, добре ростуть різні гриби (особливо корбани) з перервами, які можутьскладати від кількох днів до тижнів. Перестають гриби рости з першими заморозками, якіна жаль в Карпатах настають раніше ніж на рівнинах.Так як в горах грибів багато, то варто їх збирати в кошики, інакше вони помнуться відсвоєї загальної ваги. Крім того, на грибне полювання варто взяти запасні міцні пакети(можна для сміття) – при наповненні кошиків пересипаємо гриби у пакети, які приховуємов листі. Адже важко носити з собою таку велику вагу і одночасно збирати гриби. Колибудете вертатись, то звичайно забираєте ці пакети з грибами з собою.Також обов’язково візьміть з собою ніж для зрізу грибів та водонепроникний плащ длязахисту від дощу.  
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