INFORMACJA KRAJOZNAWCZA
Rezerwat Jodły Karnieszewickie - o pow. 37,14 ha, utworzony w leśnictwie Sianów.
Celem powołania rezerwatu jest zachowanie starodrzewia jodłowego poza granicą
naturalnego zasięgu jodły. Głównym przedmiotem ochrony jest występująca
w składzie drzewostanu jodła pospolita, pochodząca ze sztucznych nasadzeń
w drzewostanach
sosnowych,
bukowo-sosnowych
i świerkowo-sosnowych
wykonanych w połowie XIX wieku. W chwili obecnej wiele jodeł w rezerwacie
osiągnęło monumentalne rozmiary. Pierśnica ponad czterystu egzemplarzy mieści się
w przedziale 45-65 cm. Dwanaście egzemplarzy osiągnęło pierśnicę ponad 100 cm,
przy wysokości 32 metrów. We florze rezerwatu występuje buk w 60%, świerk w
39%, jodła w 15%, sosna, buk, klon, dąb i brzoza; w poszyciu m.in. wiciokrzew
pomorski, malina, kruszyna oraz paprocie – zachyłka trójkątna i paprotnica krucha.

XXXI Rajd Pieszy

„Z WIZYTĄ U POMNIKÓW PRZYRODY”

Arboretum Karnieszewice - arboretum lub dendrarium (z łacińskiego arbor –
drzewo), to wyodrębniony obszar, na którym znajduje się kolekcja drzew i krzewów,
utrzymywany w celu naukowo-badawczym, m.in. prowadzone są tu obserwacje nad
aklimatyzacją obcych gatunków roślin, które później wykorzystywane są
w nasadzeniach parkowych i ogrodowych. Powstało w drugiej połowie XIX wieku,
w czasie gdy leśnicy tworzyli ekonomiczne podwaliny funkcjonowania gospodarstwa
leśnego. Próbowano wówczas wprowadzić do doświadczalnictwa leśnego,
a następnie do praktyki leśnej gatunki obcego pochodzenia, których parametry
przyrostu i osiągane ostatecznie wielkości dawały nadzieję na intensyfikację produkcji
drzewnej. Szczególnie duże nadzieje wiązano wówczas z daglezją zieloną, odkrytą
w zachodniej części Ameryki Północnej przez szkockiego botanika Dawida Douglasa,
który w 1827 roku sprowadził ją i upowszechnił w angielskich parkach.
Poza daglezją w arboretum posadzono szereg innych gatunków, pochodzących
głównie z Ameryki Północnej, jak: choina kanadyjska, żywotnik olbrzymi, cyprysik
groszkowy, cyprysik Lawsona, jodła kaukaska, dąb błotny, dąb czerwony.
Należy pamiętać, że w czasie zakładania arboretum, były to tereny Rzeszy
Niemieckiej, stąd okoliczności jego powstania, wybór lokalizacji, nazwiska założycieli,
szczegółowe cele jakim obiekt miał służyć, są zupełnie nie znane. Prawdopodobnie
arboretum powstało w 1881 roku z okazji Zjazdu Pomorskiego Towarzystwa Leśnego.
Przypuszczenia te, potwierdza napis na głazie pamiątkowym, który został odnaleziony
w północno-zachodnim narożniku arboretum, a brzmi on: „Pom. Forst. Verein 1881".
Dziś Arboretum stanowi przede wszystkim doskonały obiekt edukacyjny- swoą wiedzę
w zakresie dendrologii zdobywają tu nie tylko studenci kierunków ochrony
środowiska i biologii, ale również dzieci i młodzież z placówek oświatowych z całego
regionu środkowopomorskiego. Arboretum wyposażone jest w wiatę edukacyjną,
miejsce na ognisko oraz liczne miejsca odpoczynku.
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I. ORGANIZATOR:
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III. KIEROWNICTWO RAJDU:
1. Komendant Rajdu
2. Przodownik trasy pieszej
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4. Meta, sekretariat
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Marek Kubiak, Józef Tokarz

IV. CELE RAJDU:
1. Poznanie uroków przyrodniczych okolic Koszalina, gminy Sianów.
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:
15.05.2019 r. – Gmina Sianów.
godz. 8.45 – Zbiórka uczestników na parkingu przy Szkole Muzycznej, ul. Fałata.
godz. 9.00 – Wyjazd uczestników trasy pieszej autokarami.
godz. 12.30 – Posiłek turystyczny, konkurs, zwiedzanie.
godz. 14.40 – Zakończenie rajdu, wyjazd do Koszalina. Przyjazd ok. godz. 15.00
VI. TRASY RAJDU:
– PIESZA
– Krzykacz – Karnieszewice (11` km)
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12.00 biuro Oddziału w Koszalinie przy ul. Dworcowej 4/4, tel. 94 342-46-41. Biuro czynne poniedziałek, wtorek (1217), środa (11-16). Grupy szkolne prosimy o rezerwację miejsc do wtorku do godz.
17.00 (11.06.2019). 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

członkowie PTTK
z opłaconą składką

8,00 zł

13,00 zł

2 zł mniej

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
12.06.2019 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. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku w związku z udziałem
w Rajdzie.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty, regulaminu i zaleceń
organizatorów.
5. Uczestnicy Rajdu sami odpowiadają za szkody przez siebie wyrządzone.
6. Opłacenie wpisowego wiąże się z akceptacją regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
UWAGA:
Członkowie PTTK z opłaconą składką są ubezpieczeni przez ZG PTTK - polisa zbiorowa.
Uczniowie szkół posiadający wykupioną polisę szkolną – należy sprawdzić czy ubezpieczenie obowiązuje również w czasie wolnym od zajęć. 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
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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.
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