Výzva poľovníckeho združenia zodpovedného za príslušný úsek
Vážení Turisti!
Podľa mojho názoru les patrí každému, nie iba poľovníkom. Každý má právo užiť si tento zázrak, ktorý
nám znamená príroda. Avšak turistická cesta vedie cez intenzívne používaný poľovnícky revír, pre
pokojné spolunažívanie, a pre vyhýbaniu sa riziku nehody je dôležité ustanoviť zopár pravidiel, ktoré
treba dodržievať.
Je zakázané konať túry pred svitaním a 2 hodiny pred zatmením slka! V týchto časoch sa konajú
poľovnícke výjazdy.
Keďže nie sú vyznačené, vytvorené miesta pre založenie ohňa, je zakázané založit oheň!
Odpadky a iné smeti, prosím, zoberte si domov, zahoďte ich doma, vrátane aj ohorkov!
Neodbočujte z vyznačenej turuistickej cesty!
Sŕňa, zajačik, divé prasiatko, mláďa jeleňa lesného „nájdené” v lese nie sú siroty! Prosím, nedotýkať
sa! Jednoducho ich nechajte tam, ich matky sa už nevedia dočkať, aby ste odišli, a mohli sa vrátiť k ich
mláďatám.
Ak máte psa so sebou, musíte ho mať výlučne na vodítku!
Aj stormy sú živé bytosťi, je zakázné vyrývať do ich kmeňov!
Dávajte pozor na poľnohospodárske plodiny v trase túry! Je zakázané ich pošliapať a zničiť
automobilom!
Nevykrikujte v lese, skoro každý rastlinný druh, plazy, obojživelník, vtáci sú chránené, ich zbieranie je
zakázané!
Hríby a iné vedľajšie produkty lesa môžete zbierať iba na vlastnú spotrebu, ich množstvo nemôže byť
predmetom obchodu.
Na koniec este jedna informácia. Jeden zákon z roku 2013 oprávňuje profesionálnych pľovníkov
udržiavať verejný poriadok. V revíri vás môžu vyzvať, aby ste sa preukázali dokladmi, môžu prezrieť
vaše auto a oblečenie, môžu použiť aj donucovacie prostriedky, môžu vás vyzvať k opusteniu revíru,
resp. do príchodu polície môžu zadržať delikventov. Okrem toho stoja pod takou istou tresnoprávnou
ochranou ako policajti.
Prosím Vás, dodržujte horeuvedené pravidlá, aby sme mohli ničím nerušene užívať čaro Cserhátu!
Príjemný výlet vám prajeme!
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