INFORMACJA KRAJOZNAWCZA

Dolina Radwi, Chotli i Chocieli
Obszar obejmuje dolinę Radwi i doliny jej największych dopływów: Chotli i Chocieli,
od obszarów źródliskowych do strefy ujścia do rzeki Parsęty w Karlinie.
Ostoja obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

źródliskowe dopływy jeziora Kwiecko - rzeka Łęczna i Debrzyca - wraz z jeziorem Szczawno k. Zarzewia
jezioro Kwiecko z przyległymi torfowiskami i lasami na zboczach
dolinę rzeki Radew w obrębie Pradoliny Pomorskiej
jezioro Nicemino (jez. Rekowskie) i dopływ rzeki Mszanki
dolinę Chocieli
sztuczne zbiorniki zaporowe - jez. Rosnowskie i jez. Hajka
dolinę rzeki Chotli
dolinę Radwi od Białogórzyna do Karlina.

Obszar doliny Radwi, Chotli i Chocieli obejmuje szereg ważnych i cennych siedlisk z
Dyrektywy Siedliskowej - zidentyfikowano ich 24 rodzaje z załącznika I. Wiele z nich
jest ważnym biotopem dla cennej fauny i flory. Łącznie występuje tu 15 gatunków z
załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje:
- największa koncentracja zjawisk źródliskowych na Pomorzu; - strome wąwozy i jary
oraz ogromne nisze źródliskowe z rzadkimi zbiorowiskami wapniolubnych mchów i
wątrobowców oraz obecnością roślin naczyniowych o podgórskim charakterze; - rozległe w dolinach rzecznych lasy łęgowe o charakterze źródliskowym ze storczykiem
Fuchsa oraz udział łęgów wierzbowych i zarośli wierzbowo-wiklinowych; - jedyne w
swoim rodzaju żyzne buczyny na trawertynach (martwicy wapiennej) ze storczykami
leśnymi; - unikalne torfowiska alkaliczne i torfowiska przejściowe z wieloma gatunkami ginącymi i zagrożonymi w skali Europy, Polski i Pomorza; - unikalne torfowiska
soligeniczne z największą populacją situ tępokwiatowego Juncus subnodulosus na
Pomorzu; - wyjątkowo dobrze zachowane łąki w pełnym spektrum zróżnicowania, w
tym największe skupienie pełnika europejskiego Trollius europaeus na Pomorzu; jedyne na Pomorzu stanowisko górskiego gatunku łąkowego - przytulii wiosennej
Cruciata verna; - jedyne znane w Polsce stanowisko rzęśli Callitriche brutia; - liczne i
dobrze zachowane biotopy dla: orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, kani rudej,
sokoła wędrownego (obszar introdukcji tego gatunku!), bielika, puchacza, bociana
białego, bociana czarnego, derkacza, dzięcioła czarnego, zimorodka i żurawia oraz
dla wydry i kumaka nizinnego; - tarliska ryb łososiowatych oraz liczna populacja głowacza białopłetwego; - cenne obszary dla zimowania ptaków wodno-błotnych (zbiorniki zaporowy Rosnowo i Hajka oraz jez. Kwiecko) oraz ważne na Pomorzu miejsce
lęgowe dla czernicy Aythya fuligula nad jez. Kwiecko. Dolina Radwi i jej dopływy to
również interesujący obszar pod względem krajobrazowym, geomorfologicznym i
kulturowym, a także ważny naturalny korytarz ekologicznym o znaczeniu lokalnym i
regionalnym

VII Jesienny Rajd Pieszy
Doliną Radwi, Chotli i Chocieli

27 października 2018 r.
Bardzlino - Niedalino
www.koszalin.pttk.pl

I. ORGANIZATOR:
• Oddział Koszaliński PTTK
III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
–
2. Przodownik trasy pieszej –
3. Konkurs krajoznawczy i plastyczy
4. Meta, sekretariat
–

Mieczysław Szocik
Mieczysław Szocik
- w miarę możliwości
Radosław Siegieda

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych gminy Koszalin i gminy Świeszyno.
2. Zdobywanie punktów na odznaki turystyczne – Odznaka Turystyki Pieszej, Turysta Przyrodnik oraz regionalnych.
3. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku po szkole i pracy.
V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
27.10.2018 r. – Gmina Koszalin i gmina Świeszyno.
godz. 8.45 –
Zbiórka uczestników na parkingu przy dworcu PKP.
godz. 9.30 –
Start trasy pieszej.
godz. 12.30 – 13.30 – Posiłek turystyczny, konkursy w miarę możliwości.
godz. 13.30 – Zakończenie rajdu, powrót do Koszalina autokarem na parking przy
dworcu PKP
VI. TRASY RAJDU
– PIESZA
- Bardzlino - Niedalino – 8 km.
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 24.10.2018 r. do godz. 12.00 biuro Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41. Biuro czynne poniedziałek, wtorek
(12-17), środa (11-16). Grupy szkolne prosimy o rezerwację miejsc do poniedziałku
do godz. 17.00 (22.10.2018). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy zgłaszają się na załączonej karcie zgłoszeniowej.
Warunkiem udziału w imprezie jest wpłata na rzecz samorealizacji imprezy:
z własnym transportem

pozostali

8,00 zł

18,00 zł

członkowie PTTK
z opłaconą składką

16,00 zł

jeden rodzic, który przyjdzie z dwójką dzieci, płaci 2 zł mniej
W grupach szkolnych zwolniony z opłaty jest 1 (jeden) opiekun przypadający
na każde pełne 10 zgłoszonych osób, np. 10+1, 20+2 !!!

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającej od uczestników posiadania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia.
2. Uczestnikiem Rajdu może zostać turysta, który bezwzględnie w terminie do dnia
24.10.2018 r. wpisze się na listę uczestników oraz wniesie opłatę. Po terminie nie
gwarantujemy wszystkich świadczeń (w przypadku wolnych miejsc).
3. Grupy szkolne biorą udział w drużynach, w których 1 opiekun przypada na
10 uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką i na
odpowiedzialność osób dorosłych.
4. Każda grupa powinna posiadać własną apteczkę.
IX. ŚWIADCZENIA
1. Okolicznościowa plakietka i stempel rajdowy.
2. Ciepły posiłek na mecie rajdu.
3. Dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników konkursów.
4. Fachowa i troskliwa opieka na trasie turystycznej ze strony organizatorów.
5. Potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne.
6. Transport autokarowy w obie strony dla uczestników (w zależności od opcji).
7. Inne świadczenia w miarę pozyskania.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Osoby, które nie zgłoszą się na Rajd, tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu
i zaleceń organizatorów.
4. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
UWAGA:
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez ZG PTTK - polisa zbiorowa.
Pozostałe osoby ubezpieczają się na własny koszt. Za szkody wyrządzone wobec
uczestników Rajdu przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Chcesz być informowany na bieżąco? Zapisz się do newslettera.
Zachęcamy do przesyłania do nas zdjęć z naszych imprez.

KARTA
ZGŁOSZENIA
instytucja zgłaszająca
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Oddział Koszaliński
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
75-201 Koszalin , ul. Dworcowa 4/4
tel. 94 342-46-41 • poczta@koszalin.pttk.pl
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Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, zarządzeń organizatora i Karty Turysty.

data zgłoszenia

podpis kierownika grupy

pieczątka i podpis zgłaszającego

