Informacja dla osób korzystających z obszarów pilotażowych
Rys. 1 Mapa obszarów pilotażowych

Dostępna również: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej Banku Danych
o Lasach

Rys. 2 Obszar pilotażowy w Nadleśnictwie Karwin (Leśnictwo
Sosnówka)

Miejsca postoju pojazdów Nadleśnictwa Karwin w obszarze
pilotażowym:
MPP nr 3 o współrzędnych geograficznych
N 52° 45`47,59724”; E 15° 48`11,44603”
MPP nr 4 o współrzędnych geograficznych
N 52° 44`28,94237”; E 15° 47`46,53819”
MPP nr 13 o współrzędnych geograficznych
N 52° 44`24,91278”; E 15° 45`23,62729”
Szczegółowe informację na temat pozostałych miejsc postoju,
odpoczynku, biwakowania oraz przyrodnicze atrakcje turystyczne
regionu znajdziesz w aplikacji mobilnej "Puszcza Notecka":
https://bit.ly/2rjPXgp

Ryc. 3 Obszar pilotażowy w Nadleśnictwie Karwin – mapa do
wydruku

Kontakt do koordynatora pilotażu w Nadleśnictwie Karwin
Specjalista SL ds. edukacji
Dominik Wieczorkiewicz
tel. 691-362-520 oraz d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl
Messenger: m.me/NadlesnictwoKarwin

Rys. 3 Regulamin obszarów pilotażowych

Regulamin korzystania z obszaru pilotażowego w Nadleśnictwie Karwin, do
uprawiania aktywności typu bushcraft oraz survival
1. Gospodarzem obszaru pilotażowego, stanowiącego wydzieloną część
gruntów Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Karwin
jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin.
2. Obszar pilotażowy oznaczony jest na mapie dostępnej na stronie:
www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl oraz w portalu Banku Danych o
Lasach pod adresem: www.bdl.lasy.gov.pl a w terenie wyznaczają go
słupki oddziałowe o numerach: 143-147; 183-188; 230-238; 312-327;
393-408; 480-494.
3. Korzystanie z obszaru pilotażowego, w celu uprawiania bushcraftu i
survivalu, jest bezpłatne, bez względu na to, jakiego wyposażenia, do
tej formy wypoczynku, używa osoba korzystająca.
4. Przed wyruszeniem do lasu, należy sprawdzić, na mapie zakazów
wstępu do lasu, czy nie został wprowadzony okresowy zakaz wstępu
do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego.
5. Planując wyprawę do lasu należy sprawdzić prognozę pogody dla
obszaru, na którym zamierzamy przebywać. W razie ostrzeżeń przed
silnymi wiatrami i burzami, w trosce o swoje bezpieczeństwo,
koniecznie należy zrezygnować z pobytu w lesie.
6. W jednym miejscu (w zasięgu kontaktu wzrokowego i słuchowego)
możliwe jest nocowanie maksymalnie 4 osób przez i nie dłużej niż
przez 2 noce z rzędu.
7. Każdy
nocleg
należy
zgłosić
mailowo
na
adres:
karwin@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż w dniu noclegu.

Nocowanie powyżej ustanowionego limitu wymagana jest zgoda
Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin.
8. Do noclegu w lesie, rekomendujemy użycie własnego hamaka, tarpa,
płachty biwakowej, a w wypadku rozbicia namiotu należy pamiętać,
aby żeby zrobić to na trwałej, twardej nawierzchni bez szkody dla runa
leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.
9. Używanie otwartego ognia w lesie jest bezwzględnie zabronione.
10. Rozpalenie ogniska możliwe jest jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych przez nadleśniczego. Informację o takich miejscach
można uzyskać kontaktując się z Nadleśnictwem Karwin, tel. 95 76 20
59 lub e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl
11. Wjazd do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowerem
jest zabroniony. Przyjeżdżając samochodem, należy pozostawić go na
pobliskim miejscu postoju (MPP) lub innym miejscu do tego
wyznaczonym.
12. W lesie można pozyskiwać na własny użytek owoce, grzyby i jagody.
Jednakże spożywanie roślin runa leśnego wymaga ich znajomości.
Zawsze należy się upewnić, że są one jadalne i nie podlegają ochronie
gatunkowej oraz że nie znajdują się w oznakowanym miejscu,
w którym zbiór płodów runa leśnego jest zabroniony.
13. Należy mieć przy sobie worek na odpadki i zabierać je ze sobą. W
środku lasu nie ma koszy na śmieci. Zachęcamy do przechowywania
przyniesionych do lasu posiłków i napojów w opakowaniach
wielokrotnego użytku.
14. Nie wolno wyrzucać pozostałości jedzenia w lesie. Może ono
zaszkodzić dziko żyjącym zwierzętom.
15. Załatwiając potrzeby fizjologiczne, należy zatrzeć po sobie ślady.
16. Nie wolno używać środków higieny osobistej ingerujących w
środowisko naturalne, np. chusteczek nawilżanych.
17. Zabierając na wyprawę psa, należy cały czas trzymać go na smyczy.
18. W trosce o bezpieczeństwo swoje oraz dzikich zwierząt należy
zachować odpowiedni dystans. W szczególności nie próbować
podchodzić do zwierząt i ich nie karmić.
19. W lesie należy zachować ciszę pamiętając, że nie jesteśmy jedynym
gościem lasu.
20. Niezawodnym sposobem na ustalenie swojej lokalizacji w lesie jest
odnalezienie najbliższego słupka oddziałowego i podanie osobom
przyjmującym nasze zgłoszenie numerów, które są na nim napisane.
21. Osobą wyznaczoną przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin do
koordynacji programu pilotażowego jest Specjalista Służby Leśnej ds.

edukacji Dominik Wieczorkiewicz, kontakt tel. 691-362-520, e-mail:
d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl
22. Nadleśnictwo Karwin prosi o wyrażanie opinii na temat pobytu w lesie
oraz dzielenie się swoimi uwagami i wrażeniami. Specjalnie do tego
celu przygotowany został formularz ankietowy, który wkrótce
udostępniony zostanie na stronie: www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl.
Ponadto będzie można otrzymać ankietę w odpowiedzi zwrotnej po
zgłoszeniu
pobytu
w
lesie
na
adres
mailowy:
karwin@szczecin.lasy.gov.pl
23. W razie dodatkowych pytań dotyczących niniejszego regulaminu
należy skontaktować się z Nadleśnictwem Karwin.

Co więcej…. Poznaj las poprzez infografiki
1. Słupek oddziałowy:

2. Zmienna aura pogodowa:

3. Kleszcze:

4. Młode zwierzęta, najmłodszych mieszkańców lasu:

