
Прогулянка осінньому лісі 

Багато чудових місць є на землі. Але мені здається, що краще нашої сибірської природи
ніде не знайдеш. Найкрасивіше нашого лісу, особливо в
осінню пору, ніде немає! Не вірите? Да
вайте разом прогуляємося по осінньому лісі і понаблюдаем.

  

Подивіться, яке розмаїття і пишність рослинності, буйство фарб оточує нас з усіх боків. О
сь  велетні сосни злітають у блакитне небо, поряд з ними шумлять  белоствольние
берізки, ніби шукаючи у них захисту від суворих сибірських  вітрів. 
Вражають своєю могутністю кедри, які стоять, розкинувши на всі боки свої волохаті
лапи. 
На їх зеленому тлі як фотомоделі вишикувалися осинки. 
Листя на цих деревах самих різних кольорів: і жовті, і помаранчеві, і бордові, і коричневі. 
Краса, та й годі! 
А вдалині, бачите, на лісовій галявині стоїть скромна красуня-рябінка, яскравим вогняним
полум'ям горять її грона.

  

Якщо ми підемо по лісовій стежці в сонячний день, то почуємо грайливе шурхіт листя під
ногами. Невеликий легкий вітерець може обрушити на нас цілий листопад. Виконуючи
свій химерний танець, листя опустяться на землю. 
Зачаровані цим видовищем ми довго будемо прислухатися до шелесту лісу.

  

Якщо ми продовжимо нашу прогулянку по дивному осінньому лісовому царству, то
обов'язково помітимо і лісове багатство - гриби. Ось стоїть великий красноголовець, під
вагою своєї червоної шапки він схилився на бік, так і не дочекавшись грибника. 
Ось водять хоровод симпатичні лисички. 
Але самі «дружні» гриби в цю пору - опеньки. 
Уподобавши  величезний трухлявий пень, вони густо обліпили його: тут і великі 
розпустилися капелюхи, і зовсім ще крихітні «гудзика». 
Так,  багатий наш ліс грибами, але збирати ці дари природи потрібно обережно,  адже
серед них є і отруйні, такі, як мухомори, бліді поганки,  несправжні опеньки.

  

Восени в лісі і птахи ведуть себе по-особливому. Чуєте, як вони виспівують свої трелі. Си
тно ним восени, тому й весело! 
На околиці лісу - пташиний переполох! 
Що трапилося? 
Птах хтось потривожив? 
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Ні, це вони прощаються з лісом, полями до весни перед відльотом у вирій. 
Вже дуже холодно буває у нас взимку, не кожен витримає сибірський мороз!

  

Наша прогулянка ще не закінчилася. Якщо вести себе дуже тихо, то можна побачити не
тільки птахів, а й звірків, таких як білка, бурундук, заєць. 
Може промайнути серед заростей і рудий хвіст лисиці. 
Якщо дуже пощастить, то здасться могутній красень лось - він зачаровує своєю
статечністю і грацією. 
Менш приємна зустріч з господарем тайги, ведмедем, хоча восени він ситий і навряд чи
стане заподіювати шкоду людям.

  

Сонце хилиться на захід сонця. Давайте  помилуємося їм в лісі: промені, немов
сріблясто-золотисті нитки,  пробиваються крізь гілки дерев, а в центрі їх - вогненна куля.

Зачаровані і заворожені, ми виходимо з лісу. У голові
спливають рядки А.С. 
Пушкіна: «Осіння пора - очей чарівність!» Важко з цим не погодитися, та й наша
прогулянка цьому доказ!
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