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Gabay Para sa Bisita
Isang libreng gabay upang mapaganda ang iyong pagbisita sa National Forest

Fire Prescription: Kung Ano ang Hinihiling ng Kagubatan
Dahil sariwa pa sa ating alaala ang mga kalunus-lunos na wildfire sa Southern California  noong 2007 at 2016, maaari pa ring 
magdulot ng kaunting takot kapag nakakita ng usok , ngunit hindi na ito nakakagulat sa San Bernardino National Forest. Maaari 
itong maging wildfire o sinadya ito ng tao, o isang “prescribed” fire na makakapigil sa mas malalaking sunog. Gumagamit ang mga 
fire manager ng Serbisyong Pangkagubatan ng mga prescribed fire bilang paraan upang makagawa at makapagpanatili ng mga 
bahaging hindi maaapektuhan sa ating mga national forest mula pa noong dekada 1970. Maaaaring gawin ang prescription fire 
upang magaya ang mga epekto ng sunog sa kalikasan sa landscape, karaniwang kabilang sa mga layunin ang pagbabawas ng forest 
canopy density at seedling competition, at pagpigil ng panghihimasok mula sa mga hangganan ng kalapit na bansa. Ginagamit ang 
datos ng fire modeling at lagay ng panahon sa nagdaang panahon upang matukoy ang mga kundisyon kung saan masusukat ang 
katangian ng sunog mula sa mababa hanggang sa katamtaman, na gumagawa ng mga natural at man-made na harang upang hindi 
na lumaki ang sunog at mapigilan ang pagkalat nito.

Noong summer sa taong 2016, nagkaroon ng 
malalaking sunog sa kalakhan ng Southern California. 
Nakadagdag pa ang tagtuyot sa tindi ng fire season. 
Ang nakakagulat, bahagi ng dahilan kung bakit 
napakatitindi ng mga sunog ay dahil mas naging 
mabilis na ang pagtugon ng bombero sa pagpasok 
ng ika-20 siglo. Ang mga sakuna sa wildlife sa 
ika-19 at ika-20 siglo, gayundin ang matinding 
pangangailangang mangaso sa panahon ng World 
War II, ay nagdulot ng all out war sa sunog sa mga 
kagubatan sa U.S. Dati, ang pagkakaalam ng mga 
tao ay nakakapinsala at masama ang sunog. Ngunit 
pagkatapos magsagawa ng siyentipikong pag-aaral, 
napagtanto na ng mga ecologist, fire manager, at 
naihalal na opisyal na likas at mahalaga ang sunog.

Natural ang Sunog
Sa halos lahat ng ng western forest, ang sunog ay isang natural na proseso na ginagawa na sa San Bernardino National 
Forest bago pa man pamahalaan ng Serbisyong Pangkagubatan ang mga lupang ito. Nagdudulot ng mga apoy ang kidlat na 
naglilinis ng mga naipong materyal mula sa puno, nagpapanipis ng mga puno, naglalabas ng mga sustansya pabalik sa lupa, 
nagkakalat ng seed germination, at naghahawi sa mga daraanan ng wildlife. Gumamit ng apoy ang mga Native American 
para sa mga katulad nitong layunin. Inaalis ng kanilang mga apoy ang mga lanta at nalalantang halaman, upang umusbong 
ang maliliit na halaman, na may pakinabang sa kanila at sa wildlife na ipinapangaso nila.
Nabuo ang isang maingat na siyentipikong paraan upang mapamahalaan ang sunog at kasalukuyan itong ipinapatupad sa 
mga wild land ng San Bernardino National Forest. Tinatasa ang mga likas at gawang-tao na katangian upang malaman ang 
antas ng laki ng sunog na makakayang apulahin, kung mayroon man. Mabibigyan na ang mga landscape ng “prescription” 
batay sa pangangailangan ng mga ito para sa sunog, kagaya ng isang doktor na nagsusuri sa pangangailangan ng pasyente 
para sa mga gamot at inirereseta ito kung kinakailangan. 
Ang prescription fire ay nakakatulong sa mga tirahan ng halaman at hayop na maging mas produktibo at maaliwalas. Magkakaroon 
ng mas maraming sustansya at sinag ng araw ang mga puno, kung kaya mas magiging malakas ang mga ito laban sa sakit, mga 
insekto, at mas malalaking apoy. Kailangan din ng ilang specie ng halaman ang apoy upang mabuhay at ang iba naman ay para mag-
germinate. Babalik ang mga landscape sa balanse, maaliwalas, at malusog na kalagayan kapag naapula na ang mga sunog.

Ang Paglaban sa Sunog 
gamit ang Sunog

Dapat ding isaalang-alang ng mga fire manager ang fuel build-up, mga bahay, at mga komunidad na nakapaligid sa mga lupa 
ng national forest. Bahagi ng “prescription” para sa pagsusunog ang isang napakadetalyadong plano na nagsasaalang-alang 
sa lahat ng maaaring mangyari. Ang mga naipong fuel ay unti-unti at maingat na inaalis, dahil kaligtasan ang pangunahing 
inaalala. Sa katunayan, marami sa mga prescribed fire ang isinasagawa para sa proteksyon ng komunidad. Ang Westridge 
Fuelbreak ay isang magandang halimbawa. Isinagawa ang prescribed fire na may kasamang mechanical reduction sa mga 
bahaging nagiging masukal para sa layuning maprotektahan ang komunidad ng Idyllwild mula sa hindi maapulang sunog. 
Sa madaling salita, nilalabanan namin ang sunog gamit ang sunog.

1

Ang impormasyon sa gabay na ito ay tumpak 
sa abot ng aming kaalaman at maaaring 
magbago anumang oras. Tumawag sa isang 
local ranger station para sa kasalukuyang 
impormasyon.
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Nakasalalay pa rin Sa Iyo
Tulad ng mga doktor, dapat lang gawin ang mga prescription para sa apoy ng mga maalam at bihasa upang makapagsagawa ng 
mabisang pagpapasya. Kailangang maidisenyo nang mabuti ang mga pamamaraan nang sa gayon ay maibigay ng mga sunog ang 
mga inaasahang resulta. Hindi lang ito usapin ng basta-bastang pagsusunog. Dapat pa ring pigilan ang mga wildfire. Sumasalalay 
pa rin sa iyo ang Smokey Bear!

Sa tuwing fire season, ipinagbabawal ng San Bernardino National Forest ang paggamit ng apoy. Kinakailangan ang mga 
paghihigpit na ito upang maiwasan ang mga sakunang dulot ng sunog. Kabilang sa ilang mahahalagang paghihigpit sa apoy ang:
•Pinapayagan lang ang mga campfire na gawa sa kahoy at uling sa mga itinalagang campfire ring, na itinayo upang maging ligtas.
•Matatagpuan ang mga itinalagang campfire ring sa mga developed campground, picnic area, at Yellow Post site. Matutulungan 
ka ng ranger station na maghanap ng mga lugar upang ligtas at legal na makagawa ng campfire. Kabilang ang mga barbecue at 
charcoal BBQ sa paghihigpit na ito. 
•Kinakailangan ng California Campfire Permit para sa mga kalan sa labas ng mga developed campground at picnic area.
•Makipag-ugnayan sa pinakamalapit sa iyong Ranger Station para sa isang permit at mga kasalukuyang paghihigpit sa apoy.
•Manigarilyo, gumamit ng mga cigar, o pipe sa mga nahawan na lugar o sa isang nakasarang sasakyan lang.
•Bukod pa  rito, ipinagbabawala ng mga firework. Kinakailangan ang mga spark arrestor para sa mga off-highway vehicle (OHV), 
portable generator, at iba pang katulad na engine.



The forest belongs to YOU!

Visitor Guide
A free guide to enhance your visit to the National Forest

Fire Prescription: Just What the Forest Ordered
With the catastrophic 2007 and 2016 Southern California wildfires still fresh in our minds, the sight of smoke may 
still be a little scary, but it is not uncommon on the San Bernardino National Forest. It could be a wildfire or it could 
be intentionally set, or a “prescribed” fire that could prevent larger fires. Forest Service fire managers have been using 
prescribed fires as a tool for creating and maintaining areas of resiliency on our national forests since the early 1970’s. 
Prescription fire can be designed to mimic natural fire effects on the landscape, objectives typically include reducing 
forest canopy density and seedling competition, and pushing back encroachment from meadows in the backcountry. 
Fire modeling and historical weather data is used to identify conditions where fire behavior will be low to moderate, 
utilizing natural and man-made barriers to limit fire growth and spread potential.

The summer of 2016 was another extreme fire 
year for much of Southern California. Drought 
contributed to the intensity of the fire season. 
Ironically, part of the reason fires were so severe 
is because firefighting has become so effective 
since the beginning of the 20th century. Wildlife 
disasters in the 19th and 20th centuries, along 
with the dire need for timber during World War 
II, caused an all out war on fire in U.S. forests. 
In the past, there was a mindset that all fire was 
destructive and bad. But with much scientific 
study, ecologists, fire managers, and elected 
officials now realize that fire is natural and essential.

Fire is Natural
As in most western forests, fire is a natural process that existed on the San Bernardino National Forest long before 
the Forest Service managed these lands. Lightning sparked fires that cleaned accumulating plant materials, thinned 
tree stands, released nutrients back into the soil, spurred seed germination, and cleared pathways for wildlife. Native 
Americans used fire for similar purposes. Their fires would clear dead and dying plants, allowing fresh young shoots to 
sprout, which was beneficial to them and the wildlife they hunted.

A careful scientific way to manage fire has been developed and is presently being applied to the wild lands of the San 
Bernardino National Forest. Natural and man-made features are evaluated to determine the level of fire intensity that they 
can withstand, if any. Landscapes then get a “prescription” based on their need for fire, much like a doctor who evaluates 
a patient’s need for medicine and prescribes it if necessary. 

Prescribing fire helps plants and animal habitats become more productive and open. Trees have more nutrients and 
sunlight, and thus grow more resistant to disease, insects and even to more intense fire. Some plant species even require 
fire to survive and others to germinate. Landscapes return to the balanced, open, and healthy state-of the days where all 
fires were put out.

Fighting Fire with Fire
Fire managers must also take into consideration 
the fuel build-up, houses, and communities 

surrounding national forest lands. Part of the “prescription” for burning is a very detailed plan that takes all 
contingencies into account. Accumulated fuels are gradually and carefully removed, with safety as a primary concern. 
In fact, a lot of prescribed fires are conducted for community protection. The Westridge Fuelbreak is a good example. 
Prescribed fire combined with mechanical reduction in overgrown areas has been employed for the express purpose of 
protecting the community of Idyllwild from an uncontrolled fire. In other words, we are fighting fire with fire.
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The information in this guide is accurate to 
the best of our knowledge and is subject to 
change at any time. Call a local ranger station 
for current information.
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Still Counting on You
Like doctors, prescriptions for fire should only be made by those with the knowledge and experience to make such a 
powerful decision. Treatments need to be designed carefully so that burns achieve desired results. It’s not simply a matter 
of letting things burn. Wildfires must still be prevented. Smokey Bear is still counting on you!

Every fire season the San Bernardino National Forest restricts fire use. These restrictions are necessary to prevent fire 
catastrophes. Some important fire restrictions include:
•Wood and charcoal campfires are permitted only in designated campfire rings, which are engineered to be safe.
•Designated campfire rings are found at developed campgrounds, picnic areas, and Yellow Post sites. A ranger station can
help you to find places to have a safe and legal campfire. Barbecues and charcoal BBQ’s are included in this restriction.
•A California Campfire Permit is required for stoves outside of developed campgrounds and picnic areas.
•Contact your nearest Ranger Station for a permit and current fire restrictions.
•Smoke cigarettes, cigars, or pipes only in cleared areas or in an enclosed vehicle.
•Additionally, fireworks are prohibited. Spark arrestors are required for off-highway vehicles (OHVs), portable generators,
and other similar engines.
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WELCOME!

Welcome!
Welcome sa San Bernardino National Forest! Dahil sa pagiging tahanan 
nito para sa maraming halaman at hayop, mararanasan mo sa kagubatan 
ang magandang tanawin, katahimikan, at ang isa sa pinakamagandang 
panlibangang aktibidad sa Southern California. Available ang mga 
pampublikong lupain na ito upang maranasan at maalagaan mo. 

Ano ang Adventure Pass? 
Ang Adventure Pass ay iba sa bayarin sa pagpasok na karaniwang 
kinokolekta ng Mga Pang-estado at Pambansang Parke. Para 
ito sa panlibangang paggamit, at hindi para sa pagpasok sa 
Kagubatan. Samakatuwid, hindi ito kailangang bilhin ng lahat ng 
maglalakbay sa kagubatan. Kinakailangang bumili ng pass ng mga 
mangingisda, rider, mangangaso, hiker, camper at karamihan ng 

mga outdoor user at i-display ito sa kanilang sasakyan kapag nakaparada sila sa 
Pambansang Parke para maglibang. Kung hindi ka bibili ng pass at hindi mo ito 
idi-display sa iyong sasakyan, maaari kang mamultahan ng $100.

Saan kinakailangan ang Adventure Pass? 
Kailangan ang Adventure Pass kapag ang sasakyan ay nakaparada sa Mga 
High Impact Recreational Area (HIRA) at sa ilang nakatalagang lugar. 
Tumawag sa pinakamalapit na ranger station o bisitahin ang 
www.fs.usda.gov/adventurepass. 

Maging Handa
Sa kagubatan, ang altitude 
ay nag-iiba-iba sa pagitan ng 
2,000 talampakan malapit sa 
lambak at sa 11,000 talampakan 
sa San Gorgonio Mountain. 
Maaaring maging malaki ang 
pagkakaiba ng mga temperatura 
– maaaring maging 70 degrees 
sa Los Angeles at 40 degrees 
naman sa Big Bear Lake. 
Maaaring magniyebe sa halos 
anumang buwan ng taon. 5 
hanggang 20 talampakan ng 
snow ang maaaring maipon sa 
ilang partikular na lugar. Hindi 
gaanong mahalaga ang lawak ng 
iyong karanasan, palaging alamin 
kung ano ang lagay ng panahon 
sa kabundukan bago ka umalis.
Sa panahon ng taglamig, 
magdala ng mga tire chain 
at matutunan kung paano 
gamitin ang mga ito. Magdala 
ng karagdagang damit kung sakaling biglang magbago ang klima. Kung 
magmamaneho sa taglamig, kailangan ng jacket, mga gwantes, sumbrero at 
tuyong medyas. Sa tag-init naman, magdala ng sapat na tubig, lalo na kung 
maglalakbay ka sa mga malayong trail. Hindi ligtas na uminom mula sa batis 
o lawa sa kahit anumang bahagi ng Pambansang Kagubatan.

Camping
Kung gusto mo, maaari kang mag-camping sa mga campground na itinalaga 
malapit sa mga malayong trail o sa tabi ng trail sa pagbibisikleta. Maaari kang 
mag-camping sa disyerto, sa mga mataas na bahagi ng kagubatan o malapit 
sa isang lawa. May mga espesyal na panuntunan para sa bawat lugar na ito 
at may kailangang bayaran sa karamihan ng mga campground (tingnan ang 
listahan sa pahina 3). Tiyaking bumisita o tumawag sa isang tanggapan ng 
Forest Services kapag nagpaplano sa iyong camping. 
Isang malaking problema ang mga sunog sa kagubatan sa San Bernardino 
National Forest. Marami sa mga ito ay dulot ng kapabayaan ng mga taong 
nagka-camping. Dahil dito, may mga panuntunan sa paggamit ng apoy sa mga 
bukas na espasyo. Sa pangkalahatan, maaaring gumawa ng campfire sa mga 
nakatalagang campground (kung saan may tubig at may binayaran para sa 
paggamit). Sa mas malalayong lugar, pinapahintulutan lang ang mga campfire 
sa ilang partikular na panahon ng taon at kailangang kumuha ng permit para 
dito. Maaaring sabihin sa iyo ng tauhan sa Ranger Offices ang tungkol sa mga 
kasalukuyang regulasyon hinggil sa mga campfire. 

Pagpi-picnic
Sa pangkalahatan, ang mga lugar para sa picnic ay may mga mesa, lutuan o 
brasero at may-tabing na palikuran. May available ng inuming tubig sa ilang 
partikular na lugar (pahina 8). Hindi pinapahintulutan ang pagpapalipas ng 
gabi sa mga lugar na nakatalaga bilang mga lugar para sa picnic.

Pangingisda
Pinapanatili ng Department of Fish and Wildlife (DFG) ng Estado ng 
California ang mga pampublikong lawa at batis na may mga isda. Kailangan 
ng lisensya mula sa estado para sa mga taong 16 na taong gulang pataas. 
Upang makarinig ng recording tungkol sa paglalagay ng isda, tumawag sa 
562-594-7268. Upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa mga 
regulasyon at lisensya, tumawag sa (Department of Fish and Wildlife) 909-
484-0167 o bisitahin ang (DWF) webpage na www.dfg.ca.gov. 
Ang karamihan ng lugar ay may rainbow trout sa panahon ng pangingisda. 
Maaari ka ring makakita ng brown trout, bass, bluegill fish at hito. 

Target Shooting bilang Uri ng Libangan
Pansamantalang isinara ang kagubatan para sa target shooting noong 
1997 at 1998 dahil sa mga alalahaning panseguridad ng publiko at upang 
maprotektahan ang mga mapagkukunan. Ang ilang lugar ay muling binuksan 
noong 1999 habang tinatapos ang isang plano na sumasakop sa buong 
kagubatan. Hinihiling ng mga tauhan ng kagubatan sa mga indibidwal na 
nagsasanay ng target shooting na igalang ang mga panuntunan at tumulong 
sa mga araw na kailangan ng mga volunteer upang maging matagumpay ang 
target shooting sa Pambansang Kagubatan.

Pinapahintulutan lang ang Target Shooting sa mga itinalagang lugar sa San 
Bernardino National Forest. Tumawag sa pinakamalapit na ranger station para 
sa mga mapa at detalyadong impormasyon ng mga antas ng aktibidad sa mga 

pagpapaputok para sa lugar at araw na 
iyon. Pinagbabawalan ang mga shooter sa 
pagsira ng anumang natural na elemento 
sa mga pambansang kagubatan, kabilang 
ang mga halaman at puno. Hindi maaaring 
magpaputok ng baril 150 yarda mula sa 
anumang developed na lugar. Kailangan 
ng Adventure Pass para sa karamihan ng 
zone ng target shooting sa kagubatan. 
Hindi pinapahintulutan ang mga steel 
core bullet, armor piercing bullet o 
Teflon bullet. Hindi pinapahintulutan 
ang pagpapaputok ng mga airsoft pistol 
at paintball gun sa kagubatan. Sarado 
ang kagubatan para sa target shooting 
sa mga panahon kung kailan mataas ang 
posibilidad na magkaroon ng sunog.

Higit Pang Kaalaman
Tungkol sa Kagubatan
Maaari kang matuto pa tungkol sa 
wildlife, mga halaman at kasaysayan ng 
kagubatan sa pamamagitan ng pagbisita 

sa alinman sa mga interpretation center. Hanapin ang simbolong ito sa mapa sa 
pahina 9-15. Ang ilan sa mga center na ito ay may naka-print na gabay sa trail 
at ang ilan naman ay may mga de-kolor na palatandaan sa kabuuan ng trail. 
May gabay sa 1/2 milyang natural na trail na nakasulat sa wikang Spanish ang 
“Chapparral Neighborhood Trail” (pahina 10).

Ang mga fire lookout tower ay bukas sa publiko sa mga buwan ng tag-init. 
Maaari mo itong akyatin at pagmasdan ang tanawin sa itaas. Kadalasan, 
available ang mga volunteer ng kagubatan upang sagutin ang iyong mga 
tanong. Hanapin ang simbolong ito sa iyong mga mapa.

Isang 3/4 na milyang trail ang “Children’s Forest Trail” (pahina 12) at may 
gabay itong idinisenyo at isinulat ng mga bata, at para sa mga bata. Kung 
bibisita ka sa tag-init, ang mga batang naturalist ang magsisilbi mong gabay at 
kukwentuhan ka nila tungkol sa lugar. Isa itong magandang lugar para dalhin 
ang mga bata!

Makakatulong Ka
Tumulong sa pangangalaga ng kagubatan sa tuwing dadalaw ka! Mag-
ingat sa paggamit ng apoy; isa itong napakahalagang bagay na kaya mong 
gawin. Ilagay ang basura sa dapat nitong kalagyan at sa ganitong paraan, 
makakatulong ka sa pagpapanatiling maganda ng kagubatan. Pumarada 
at mag-camping lang sa mga itinalagang lugar upang makatulong sa 
pagpapanatili ng ibang lugar na nakapreserba at walang anumang balakid.

Magsilbing volunteer sa isa sa mga proyektong pangkagubatan. Tumutulong 
ang mga volunteer para sa kagubatan na gumawa at magtayo ng mga natural 
na trail, tumulong sa mga visitor center at sa iba pang pampublikong lugar at 
magpakita ng mga program a para sa publiko. Mahalaga ang mga bilingual na 
indibidwal sa pakikipag-ugnayan. Kumikilos din ang mga volunteer kasama 
ng mga biologist at botanist sa pag-inspeksyon at pagsukat ng fauna at flora. 
Nagpapatrolya ang mga volunteer sa mga wilderness area. Para sa higit pang 
impormasyon tungkol sa ginagawa ng isang volunteer, makipag-ugnayan 
sa pangkalahatang tanggapan sa (909) 382-2600 at magtanong tungkol sa 
Volunteer Program.

MARAMING PAMILYA ANG NATUTUWA SA PAGKAIN SA OUTDOOR (PICNIC) SA 
APPLEWHITE PICNIC GROUNDS AT WADE IN LYTLE CREEK
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  NATIONAL FOREST
ADVENTURE PASS

I-scan ang QR code na ito 
gamit ang iyong mobile phone 

upang mabisita ang
https://www.discovertheforest.org/

TUKLASINNSASAKUTUT KU S NT K ALAU NAKTUKLASIN

KAGUBATANBATANUBGUKAGUG B NAATAK TAKA UB NAAA BKKAGUBATAN
angang
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RECREATION

San Jacinto Ranger District
Mga Peak, Valley at Vista!
Ang San Jacinto Mountains ay umangat mula sa desert  floor upang 
makabuo ng sky island range. Kabilang ang San Jacinto Peak sa 
pinakamatataas na peak sa Southern California (10,834). Ang Palms 
hanggang Pines Scenic Highway ay dumadaan sa San Jacinto Ranger 
District simula sa Palm Desert, na babaybay sa Idyllwild at magpapakita 
ng daan patungong hilaga sa Interstate 10. Ang San Jacinto Ranger 
District, sa bayan ng Idyllwild, ay may Visitor Information Center upang 
mabigyan ng impormasyon ang mga bisita tungkol sa hiking, camping, 
pangingisda, at iba pang outdoor at lokal na aktibidad. Makukuha rito ang 
mga kinakailangang hiking permit at Fee Area Pass. Ang Forest Service 
Volunteer Association ay may bookstore kung saan nagtitinda ng mga 
Smokey Bear collectible, t-shirt, mapa, at aklat ng gabay.

Mill Creek Work Center
Ang Forest Oasis
Ang San Gregornio Wilderness ang magdadala sa iyo sa pinakamataas na 
peak (11,564 talampakan). Sa loob ng mga nasasakupan nito, makakakita 
ka ng mga puno, maliliit na lawa, batis, at pribadong oras. 

Front Country Ranger District
Chaparral Neighborhood
Bagama’t isa ito sa pinakamabababang elevation sa kagubatan, ang Lytle 
Creek ang pinagdadausan ng mga aktibidad sa Cajon area. Napupuno 
ang mga weekend ng summer at holiday ng aktibidad sa picninc area, 
campground, at mga tabing-ilog. 

Big Bear Discovery Center
Ang Simula ng Iyong Adventure!
Mahigit 250,000 bisita ang taun-taong dumadayo sa Big Bear Discovery 
Center para sa kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kagubatan 
kabilang ang hiking, biking, at camping, kasama ang impormasyon sa 
pahintulot at upang makabili ng mga Adventure Pass. Ang Center ay nagsisilbi 
ring mahusay na learning hub para sa mga pamilyang makakalikasan na 
sinisimulan sa mga libreng may gabay na nature walk na available sa buong 
taon tuwing Sabado at Linggo upang magkaroon ng pangunahing pag-
unawa tungkol sa buhay ng lokal na halaman, wildlife, at mga nakakaaliw na 
historical fact. Pana-panahon, mayroong mga guided tour ang isang naturalist 
tuwing Sabado at Linggo para sa mga pamilya upang maranasan ang sport, 
matutunan ang seasonal ecology, ang wildlife, at marami pang historical fun 
fact ng Big Bear Valley habang nagkakasiyahan ang pamilya.
Mula sa Memorial hanggang Labor Day Weekend, pinahaba ang mga 
programang pampamilya tuwing Sabado at Linggo upang magsama ng mga 
mas kapaki-pakinabang na programa na nakalaan para sa mga pamilyang 
nag-aaral nang sabay-sabay kung paano mas magiging mga responsableng 
tagapangalaga at upang mas maging masaya sila sa ating Natural Forest. 
Kabilang sa mga kaganapan sa gabi ang Music in the Mountains, isang 
serye ng summer concert, na naghahatid ng pinakamagandang classic rock 
tribute music sa San Bernardino National Forest kasama ang isang serye 
ng summer campfire na nagbibigay ng iba’t ibang temang pangkalikasan 
upang makapagsaya at matuto ang mga pamilya, at mga guided night hike 
paalis ng Serrano Campground. Ang Big Bear Discovery Center ay isa ring 
outdoor classroom para sa mga pangkat mula sa paaralan at kabataan.

I-scan ang QR code na ito
gamit ang iyong mobile

device upang bumisita sa 
www.fs.usda.gov/main/

sbnf/passes-permits/event-
commercial

Children’s Forest Visitor Center
Isang Magandang Puntahan para sa Mga Pamilya!
Ginawa ang Children’s Forest sa bungad ng 1970 Bear Fire; ang 
nakatalagang 3,400-acre area ay muling tinaniman ng mga puno na tinatawag 
hango sa mga pangalan ng mga bata. Noong 1993, naitatag ang unang trail sa 
pamamagitan ng pangkat ng mga bata mula sa buong bansa. Nakakapag-hike 
pa rin sa 3⁄4 -mile Interpretive Trail na ito sa tuktok ng Keller Peak Road 
hanggang ngayon. Mayroon ding 4.5-mile Exploration Trail.
Bukod pa sa mga pagkakataong makapaglibang, pinagdarausan ang 
Children’s Forest ng Visitor Center, isang Environmental Education 
Program, isang Youth Leadership Volunteer Program, at isang programa 
para sa aktibong reforestation. Ang Children’s Forest ay isang lugar kung 
saan matututunan ng mga bata kung paano mangalaga ng lupa.
Bumisita sa summer upang makita ang mga nature exhibit na idinisenyo ng 
kabataan sa visitor center. Masasagot ng mga youth leader ang mga tanong 
at pangungunahan nila ang mga interpretive program. Available ang mga 
pangkatang kaganapan, gaya ng mga progarama sa paaralan/scout sa buong 
taon.

Bukas buong taon
Sarado tuwing Mar/Miyer
909-382-2790

Mga Oras na Bukas 
ang Visitor Center
Mayo 29 hanggang Setyembre 
4, tuwing Sabado at Linggo 
lang, 9 am - 5 pm

Mga Oras na Bukas ang 
Visitor Center
Sarado tuwing Miyerkules at 
Huwebes
8:00 am - 4:00 PM
Sarado kapag tanghalian mula 
12:00 - 12:30 PM araw-araw

Mga Oras na Bukas ang 
Visitor Center
Sarado tuwing Miyerkules at 
Huwebes
8:00 am - 4:30 pm
Sarado kapag tanghalian mula 
12:00 - 1:00 araw-araw

Mga Oras na Bukas ang 
Visitor Center
Sarado tuwing Miyerkules at 
Huwebes
8:00 am - 4:30 pm
Sarado kapag tanghalian mula 
12:00 - 1:00 araw-araw

Lokasyon
North shore ng Big Bear 
Lake, 3 milya sa silangan ng 
Fawnskin

Mga Interpretive Program
Tuwing Sabado at Linggo: Mga 
nature walk na pinangungunahan 
ng kabataan. Tuwing Linggo: Mga 
araw na bukas ang pampublikong 
greenhouse, 1-3 pm.
Lokasyon
Kalahating milya sa silangan 
ng Running Springs sa Deerlick 
Fire Station (tingnan ang mapa, 
pahina 13).

Lokasyon
54270 Pine Crest Ave.
Idyllwild, CA 92549
Intersection ng Highway 243 at 
Pine Crest Ave.

Lokasyon
1209 Lytle Creek Road
Lytle Creek, CA 92358

Lokasyon
34701 Mill Creek Rd. 
Mentone, CA 92359

Telepono
909-867-5996 tuwing 
Sabado at Linggo

Telepono
909-382-2921

Telepono
909-382-2851

Telepono
909-382-2882

Fax
951-659-2107

Fax
909-887-8197

Fax
909-794-1125

Mga Espesyal na Paggamit
Ang programa ng Special Uses Permit sa SBNF ay nagpapahintulot sa mga bisita na magamit ang Mga Lupa ng Kagubatan 
sa ilalim ng isang pansamantalang permit para sa maraming paggamit, kabilang ang ngunit hindi nalilimitahan sa: 
filming, pangkomersyo at hindi pangkomersyo, still at motion picture, mga kasal, mga reunion, malalaking commercial 
at noncommercial group (mga festival, showcases group off road event), mga sporting event gaya ng mga marathon, bike 
event, motorized off road race, atbp. Ang programa ng SUP ay nagpapatupad din ng halos 2 dosenang Organizational Camp 
na nakalaan upang maibahagi ang aming magagandang Forest resource sa mga nangangailangan o nanganganib na bata at 
matanda, at mga taong may mga espesyal na pangangailangan. Ibinibigay rin ng programa ang mga pahintulot para sa humigit-

kumulang 700 Recreation Residence cabin, historic structure (ang ilan ay nasa 
100 taon na ang tanda!) na pribadong pagmamay-ari ngunit matatagpuan sa Mga 
Lupa ng Kagubatan. Dagdag pa rito, binabantayan ng programa ang lahat ng utility 
corridor na ginagamit ng maraming entity upang makapagbigay ng kuryente, tubig, 
sewage handling, fiber optic para sa impormasyon at mga telepono, at lahat ng cell 
tower site na nasa Kagubatan. 
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Serbisyong
Pangkagubatan

Pacific Southwest 
Region

San Bernardino 
National Forest

www.fs.usda.gov/sbnf

CAMPING

Developed Camping
Ang mga developed campground ay may iba’t ibang serbsiyo at pasilidad. 
Halos lahat ng campground ay nagbubukas sa Mayo at nagsasara sa 
Oktubre o Nobyembre. Ang ilan bukas sa buong taon (minarkahan ng 
asterisk * sa talaan sa kanan). Maaaring isara ang lahat ng campground 
dahil sa mga wildfire, bagyo, o pagsasaayos. Makipag-ugnayan sa local 
ranger station para sa mga kasalukuyang kundisyon.

Mga Campground para sa Pamilya

Mga Group Campground

Undeveloped Camping
Ang undeveloped camping ay camping sa labas ng developed site. 
Ang endeveloped camping ay nagbibigay ng mas pribadong sandali at 
pagkakataong “masulit ito.” Pinapayagan ang camping sa maraming 
Remote Area (Dispersed) at sa mga Yellow Post Site. Sa lahat ng site, 
sundin ang Pack it in, Pack it out, at itapon nang maayos ang kalat.

Mga Regulasyon sa Camping
• Limitado ang camping sa 14 na raw kada pananatili, na may 
pinakamatagal na 30 araw sa isang taon sa kalendaryo
• Pinapayagan ang mga aso sa mga campground, ngunit dapat mong 
bantayan ang mga ito sa lahat ng oras.
• Hindi pinapayagan ang mga kabayo sa mga developed campground, 
maliban sa mga itinalagang equestrian campground.
• Dapat punan ang mga campsite sa unang gabi ng iyong pananatili.
• Iimbak nang maayos ang iyong pagkain - gumamit ng mga bear resistant 
container kung mayroon, o itago ang pagkain sa trunk ng iyong sasakyan.
• Mangyaring magpanatili ng malinis na camp at itapon nang maayos 
ang kalat.

   May maiinom na tubig sa site
   RV dump
   Mga Shower
   Mga Hookup
*  Bukas sa buong taon

    Mga Vault Toilet
    Mga Flush Toilet
    1st Come/1st Served
   Magpa-reserve sa pamamagitan ng 
www.recreation.gov

Mga Remote Area
Ang mga remote area ay mga lugar 
na malayo sa mga highway at 
development kung saan pinayapagan 
ang camping sa mga back-road o 
trail. Dahil sa panganib ng sunog sa 
buong taon, hindi pinapayagan ang 
mga pagpapaningas at BBQ gamit ang 
uling sa mga liblib na lugar. Maaaring 
gamitin ang mga kalan na ginagamitan 
ng kemikal o propane kung mayroon 
kang libreng California Campfire 
Permit, na maaaring makuha sa mga 
ranger station sa buong California o sa 
www.preventwildfireca.org.
Makipag-ugnayan sa pinakamalapit 
na ranger station para sa mga 
kasalukuyang paghihigpit sa apoy. 
Ang mga pangkalahatang panuntunan 
para sa remote camping ay:
• Mag-camp sa hindi bababa sa 200 
talampakan mula sa mga bukal, 
tubig, halamanan, trail, at kalsada sa 
Kagubatan.
• Ang iyong camp ay dapat nasa hindi 
bababa sa isang-kapat na milya mula 
sa mga itinatalagang campground, 
picnic area, trail- head, pribadong 
pag-aari, o state highway.
• Mag-camp sa “hindi nakikita” ng 
iba at huwag silang istorbohin.

Mga Yellow Post Site
Ang mga Yellow Post Site ay mga 
campsite sa loob ng mga liblib na 
lugar sa mga back road o trail kung 
saan pinapayagan ang mga campfire 
hangga’t nananatili ang apoy sa 
loob ng itinalagang fire ring at 
pinapayagan ng mga paghihigpit sa 
apoy. Nangangailangan ng libreng 
California Campfire Permit para 
sa anumang Yellow Post site sa 
Kagubatan. Makukuha ang mga site 
sa first-come, first-served basis.

Mga Wilderness Campsite
Limitado ang bilang ng mga bisitang 
papasok sa Wilderness. Sa mga 
weekend ng summer, maaaring 
mapuno na kaagad ang ilang bahagi 
ng Wilderness. Mararating ang mga 
wilderness campsite sa pamamagitan 
lang ng paglalakad at/o pagsakay 
sa kabayo, at nangangailangan 
ng libreng Wilderness Permit, na 
maaaring maipa-reserve hanggang 
tatlong buwan bago ang pagpunta 
mula sa local ranger station. 
Ibinibigay ang mga permit sa 
pamamagitan ng liham, fax, nang 
personal. Kapag nagsasagawa 
ng camping sa Wilderness, 
inirerekomenda ang magagaang 
kalan. Hindi pinapayagan ang mga 
campfire sa anumang Wilderness Area 
sa San Bernardino National Forest.

Maaaring mas mataas ang mga 
bayad sa holiday weekend. Maaaring 
magkaroon ng karagdagang singil 
para sa mga karagdagang sasakyan. 
May ilang double site sa ilang 
campground kung saan mas mataas 
ang sinisingil na bayad kumpara sa 
mga single site.

Pagpapa-reserve
Tumawag sa toll-free:  
1 (877) 444-6777 
Magpa-reserve sa web:

www.recreation.gov

Mga Campground para sa 
Pamilya
Sa pangkalahatan, ang mga 
campground para sa pamilya ay 
may vault o mga flush toilet, mga 
fire ring at/o grill, mga mesa, at 
mga paradahan. Available ang mga 
naiinom na tubig at shower kung 
nakalagay sa talaan sa kanan.

Mga Group Campground
Kasya sa mga group campground 
ang mga pangkat na may 8 
hanggang 100 tao. Limitado ang 
bilang ng mga tao at sasakyan 
(tingnan ang talaan).

I-scan ang QR code 
na ito gamit ang 
iyong mobile
device upang 
bumisita sa
www.recreation.gov

Walang Bayad ang Pagpapa-reserve
Pinapangasiwaan ng National 
Recreation Reservation Service 
ang mga reservation para sa halos 
lahat ng campground, ang iba ay 
first-come, first-served basis. Mag-
book nang maaga sa mga holiday 
weekend. Maaaring magbago ang 
mga presyo ng campground.

Pangalan
Cajon (Ph. 12)
     Applewhite*

Arrowhead (Ph. 13)
     Crab Flats
     Dogwood
     Green Valley
     North Shore

Big Bear (Ph. 14)
     Big Pine Flat
     Hanna Flats
     Holcomb Valley*
     Horse Springs*
     Pineknot
     Serrano

San Gorgonio (Ph. 15)
     Barton Flats
     San Gorgonio
     Heart Bar
     South Fork
     Wildhorse Eq.

San Jacinto (Ph. 16)
     Boulder Basin
     Dark Canyon
     Fern Basin
     Marion Mtn.
     Pinyon Flat*

Mga Amenity

Pangalan
Arrowhead (Ph. 13)
     Fisherman’s*
     Shady Cove
     Tent Peg

Big Bear (Ph. 14)
     Big Pine Flat Eq.
     Bluff Mesa
     Boulder
     Buttercup
     Deer
     Gray’s Peak
     Green Spot Eq.
     Ironwood
     Juniper Spring
     Tanglewood

San Gorgonio (Ph. 15)
     Coon Ck. Cabin
     Council
     Heart Bar Eq.
     Lobo
     Oso
     Skyline

San Jacinto (Ph. 16)
     Black Mountain
     Ribbonwd Eq.*

Mga Amenity

         Hike In Lang

Blng. 
ng
mga 
Site

4
3

Blng. 
ng
Mga 
Tao

8
30
30

25
40
40
40
40
40
25
25
40
40

25
50
65
75
100
25

100
75

Blng. 
ng 
mga 
Kotse

0
16
5

8
8
8
8
8
8
8
5
8
8

10
10
21
15
20
9

25
30

Araw-araw 
na
Bayad sa 
Site

$10
$90
$120

$100
$120
$120
$120
$120
$120
$100
$100
$120
$120

$100
$200
$260
$300
$400
$100

$60-120
$120/200

Appr.
Elev.

3300’

6200’
5600’
7000’
5300’

6800’
7000’
7400’
5800’
7000’
6800’

6500’
6500’
6900’
6400’
7000’

7300’
5800’
6300’
6400’
4000’

Blng. ng
mga Site

44

27
87
37
28

19
85
19
11
47
111

52
54
89
24
11

34
15
21
24
18

Sukat 
ng Es-
pasyo

30’

15’
22’
22’
22’

30’
35’
25’
25’
35’
55’

55’
55’
50’
30’
50’

15’
15’
15’
15’
15’

Araw-
araw na
Bayad sa 
Site

$10

$21
$31-66
$23
$23

$23
$27
$21
$10
$27
$31-66

$29
$27
$23
$23
$29

$10
$12
$10
$10
$8
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RECREATION
Recreational Shooting
Pinapayagan lang ang recreational (target) shooting sa mga itinalagang lugar 
at mga target range sa San Bernardino National Forest. Pakitawagan ang 
iyong local ranger station para sa mga detalyadong mapa at impormasyon. 
Pinagbabawalan ang mga shooter na manira ng anumang natural o gawa 
ng tao na makikita sa national forest, kabilang ang mga halaman at puno. 
Hindi maaaring paputukin ang armas sa loob ng 150 yarda ng anumang 
developed area. Nangangailangan ng Adventure Pass sa ilang shooting 
area sa Kagubatan. Dahil sa mga panganib ng pagsisimula ng sunog, 
hindi pinapayagan ang steel core, armor piercing, o Teflon ammunition. 
Pinapayagan lang itira ang mga air rifle, pana, gas gun, at paint ball gun sa 
loob ng mga itinalagang shooting area o target range. Tawag tumawag ang 
mga shooter sa pinakamalapit na ranger station para sa impormasyon tungkol 
sa antas ng aktibidad ng apoy para sa lugar at araw na iyon. Maaaring isara 
ang Kagubatan sa lahat ng target shooting sa mga panahong mataas ang 
panganib na magkasunog. Makipag-ugnayan sa Project Activity Levels 
(PALS) bago dumating sa pamamagitan ng pagtawag sa 909-382-2997. 
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga regulasyon sa armas, 
pakibisita ang website ng California Dept of Justice Bureau of Firearms 
oag.ca.gov/firearms

Mga Off-Highway Vehicle
Itinatampok sa off-highway vehicle (OHV) trail system ng Kagubatan ang 
maraming milya ng iba’t ibang terrain para sa mga SUV/4-wheel drive 
na sasakyan, ATV, at motorsiklo. Ang Kagubatan ay may 52 milya ng 24 
na pulgada hanggang 50 pulgadang lapad na trail, 169 na milya ng mga 
kalsada sa Kagubatan para sa mga non-highway  na legal na nakarehistrong 
sasakyan (Berdeng Sticker o Pulang 
Sticker), 900 milya ng kalsada para sa 
paglalakbay ng SUV/4x4, at 104 na milya 
ng mga daanan ng 4x4. Kabilang sa trail 
system ang terrain na naaangkop para sa 
mga novice, intermediate, at expert user, 
at may palatandaan ang mga trail mula sa 
madali hanggang sa mahirap.  
Huwag kalimutang dalhin ang iyong 
non-highway na legal na pagpaparehistro 
(Berdeng Sticker o Pulang Sticker). 
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga regulasyon ng Green 
and Red Sticker at kinakailangan sa paglilisensya, pakibista ang website 
na ito www.ohv.parks.ca.gov
Maaari lang gamit ang mga sasakyang may Pulang Sticker mula Oktubre 
1 hanggang Abril 30 sa Front Country at Mountaintop Ranger District at 
mula Oktubre 1 hanggang Mayo 31 sa San Jacinto Ranger District
Ang mga itinalagang daanan ng OHV ay pangunahing nasa Cajon, 
Arrowhead, at Big Bear area. May mas maliit na system na makikita 
sa San Jacinto area. May mga Staging Area sa Cactus Flat (Big Bear), 
Miller Canyon and Pinnacles (Lake Arrowhead), Baldy Mesa and Summit 
(Cajon) at  sa pasukan papuntang Bee Canyon. Tingnan ang mga Big Pine 
Flat at Crab Flats campground malapit sa mga lugar ng OHV area. 
Tiyaking kumuha ng libreng Motor Vehicle Use Map (MVUM) sa isang 
ranger station, kung saan matitingnan mo rin ang mga kasalukuyang 
pagsasawa ng kalsada at iba pang paghihigpit. Makikita rin ang 
impormasyong ito online sa website na ito: 
www.fs.usda.gov/goto/sanbernardino/ohv  

 

Mangyaring sundin ang lahat ng palatandaan 
at igalang ang lahat ng pagsasara. Ang Kagubatan ang walang “open area” 
para sa hill-climbing o cross-country travel, o mga motocross track para sa 
karerahan.  Tiyaking mayroon kang spark arrester na inaprubahan ng U.S. Forest 
Service sa iyong sasakyan upang matugunan ang lahat ng kinakailangan sa antas 
ng ingay. Gumamit ng panlaban sa lamig na ligtas sa wildlife at linisin ang iyong 
kagamitan upang maiwasan ang pagdadala ng damo.

Hiking at Backpacking
Ang hiking ay isang sikat na aktibidad sa kagubatan. 
May dose-dosenang trail na may magandang tanawin 
na naaangkop para sa day hiking gayundin sa mga 
overnight na biyahe, kabilang ang Pacific Crest Trail 
(PCT).  Ang PCT ay isa sa 11 National Scenic Trail at 
pinagdidikit nito ang malalaking bundook ng kanluran 
hanggang sa California, Oregon, at Washington.

Bago ka umalis
Makipag-ugnayan sa local ranger station para sa 
impormasyon tungkol sa trail, mga kinakailangan sa 
permit, mga mapa, at mga kasalukuyang kundisyon. 
Tandaan, maaaring mabilis na magbago ang lagay ng 
panahon, lalo na sa matataas na elevation, anumang 
oras sa buong taon. Tingnan ang mga ulat tungkol sa 
lagay ng panahon at iwasan ang mga bagyo. Iwan ang 

iyong itinerary sa isang kaibigan.

Kaligtasan
Huwag iwan ang mahahalaga mong 
gamit sa iyong sasakyan. Palaging 
tandaang i-lock ang iyong kotse.
Kadalasang nakokontamina ang 
mga bukas na pinagkukunan ng 
tubig dahil sa dumi ng tao at hayop. 
Huwag uminom ng tubig nang hindi 

ginagamitan ng treatment.  Magpakulo ng tubig nang 
15 minuto, o gumamit ng filter o chemical treatment. 
Kabilang sa mga likas na panganib sa kagubatan ang 
mga tumutumbang puno, nalalaglag na sanga, matatarik 
na hangganan, at batis na may malalakas na alon. 
Kadalasang nakikita ang mga Rattlesnake, Mountain 
Lion, at Black Bear. Pangkaraniwan ang poison oak sa 
maraming lugar. Palaging bantayan ang mga aso.

Dalhin ang mahahalagang bagay na ito
Matitibay na bota, fleece o wool sweater, natutuping 
kapote, maraming tubig (hindi bababa sa 1 galon kada 
taon sa isang araw), filter o iba pang treatment ng tubig, 
pagkain, pito, sunglasses, sunscreen, maliit na kutsilyo, 
waterproof na posporo, first aid kit, flashlight, o headlamp 
na may mga extra na baterya, mapa, at compass, at trowel 
upang magbaon ng basura.

I-scan ang QR Code na ito gamit ang iyong mobile 
device upang mabisita ang 
www.fs.usda.gov/goto/sanbernardino/ohv

Pinapangasiwaan ng California Dept. of Fish & Wildlife ang 
pangangaso at pangingisda (www.dfg.ca.gov or 909-484-0167) at 
kailangan ng lisensya.  

Pangangaso 
Pinapayagan ang pangangaso sa mga open season. Ang mga sikat na 
hayop na kasali sa laro ay mule deer, mountain at valley quail, at turkey. 
Maaari ring mangaso ng mga band-tailed pigeon, cottontail rabbit, jack 
rabbit, at black bear. Ginagawa ang “predator calling” para sa coyote, 
fox, at bobcat sa ilang lugar. Maaaring mangailangan ng Adventure Pass 
depende sa paradahan. 
Ang anumang hayop na hindi nakalista bilang hayop na kasali sa laro 
sa Mga Regulasyon ng Pangangaso sa California ay pinoprotektahan 
sa national forest. Makikita ang mga regulasyon sa mga tindahan 
ng mga produktong pang-sport at ilang ranger station. Dapat iulat 
ang poaching at polusyon sa pamamagitan ng pagtawag sa CalTip 
sa 1-888-334-2258. Hinihiling sa mga mangangaso na tumulong 
na pigilan ang mga hindi sinasadyang pagkalason ng wildlife 
mula sa lead. Ibaon ang mga gut pile sa lalim na hindi maaabot ng 
mga scavenger. Kinakailangan ang mga Lead-Free na bala sa mga 
California Condor area—makipag-ugnayan sa iyong supplier ng bala 
para sa mga pinakabagong produkto. Dahil sa bilang ng mga lugar 
kung saan marami ang populasyon malapit sa national forest, makipag-
ugnayan sa iyong local ranger station o tanggapan ng Fish and Wildlife 
para sa mga legal na lugar ng pangangaso. Pinapayagan ang shotgun at 
bow-hunting sa halos lahat ng lugar maliban sa mga lugar na malapit 
sa mga bahaging malaki ang populasyon.

Pangingisda
Regular na pinapangasiwaan ng California Department of Fish and 
Wildlife (www.dfg.ca.gov o 909-484-0167) ang mga pampublikong 
lawa at batis sa Kagubatan. Nangangailangan ng lisensya ng 
estado para sa mga taong nasa edad 16 pataas. Para sa pagtatala ng 
impormasyon sa pag-stock, 
tumawag sa 855-887-1275. 
Nilalagyan ang maraming 
bahagi ng Rainbow Trout 
sa panahon ng pangingisda 
at maaari ring magkroon ng 
Bass, Bluegill, at Catfish. 
Ang Deep Creek at Bear 
Creek ay mga wild trout 
stream kung saan likas na 
nagre-reproduce ang trout. 
Makipag-ugnayan sa mga 
ranger station para sa mga 
espeysal na regulasyon para sa mga lugar na ito.

Prospecting
Pinapayagan ang prospecting, gold panning, pagmimina, at claim staking 
sa hindi naaangkop na lupain sa National Forest system.  Makipag-ugnayan 
sa Bureau of Land Management (BLM www.blm.gov) para sa kalagayan 
ng lupain na tumutukoy sa mga mining claim.  Gayindin, makipag-ugnayan 
sa local ranger station para sa mga regulasyon sa paggamit ng Serbisyong 
Pangkagubatan bago mo simulan ang prospecting. Nangangailangan ang 
ilang lugar ng “Notice of Intent” na isusumite sa local ranger station upang 
masuri ng district ranger bago simulan ang mga aktibidad. Kung mapapag-
alaman ng District Ranger na maaaring magdulot ang iminumungkahing 
aktibidad ng malaking pagkapinsala sa lupain, kakailanganin ng prospector 
na magsumite ng “Plano ng Pangangasiwa.”  
Ang metal detecting upang makahanap ng mga mineral deposit gaya ng 
ginto at pilak sa lupain ng National Forest ay itinuturing na prospecting 
at pinapayagan sa ilalim ng mga probisyon ng General Mining Law 
of 1872.  Ang paghahanap ng mga barya na kamakailangan vintage 
(hindi lumalampas ng 50 taon) at maliliit na bagay na walang halaga sa 
kasaysayan ay pinapayagan, na paghahanap bilang libangan, gamit ang 
isang hand-held metal detector, hangga’t nananatili ang paggamit ng 
kagamitan sa mga lugar na hindi nag-aangkin ng mga historic o prehistoric 
na pinagkukunan.  Hindi pinapayagan ang pagtuklas, paghukay, at 
pagtanggal ng mga bagy na may historic o archaeological value.

PANGINGISDA SA BIG BEAR LAKE
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RECREATION

Ang mountain biking ay isang lumalaganap na 
sport sa mga bundok. Pinapayagan ang riding sa 
maraming pampublikong kalsada at trail. Hindi 
pinapayagan ang riding sa Pacific Crest Trail at sa 
loob ng mga itinalagang Wilderness area.
Kabilang sa ilang mountain biking area sa loob ng 
San Bernardino National Forest ang:
•  San Jacinto Thomas Mountain Road (6S13).
•  Santa Ana River Trail sa pagitan ng South Fork 

Campground at Angelus Oaks.
•  Mga Snow Summit Ski Area na nadaraanan ng mga 

mountain bike sa chairlift ng mga ito papuntang tuktok 
ng bundok. Mula sa mga ito, maaaring mapuntahan ng 
mga rider ang mga Forest system road at trail.

Maaaring may mahihirap na daanan para sa lahat ng 
antas ng kakayahan, ngunit mas mainam ang mga 
malulubak na daan para sa mga bihasang siklista. 
Palaging maging ng alerto sa mga tao kapag kailangan 
mong dumaan. Tandaang huminto para sa mga hiker 

at equestrian.  Kung susundin 
mo ang panuntunang ito, 
magiging ligtas ang bawat isa 
at mas magiging masaya. 
Iwasan ang masyadong 
pagmamabilis dahil sa 
potensyal na panganib para 
sa iyo at sa iba. Magmaneho 

nang ligtas at maingat.
Tandaang nag-iiba-iba ang mga kundisyon ng 
lagay ng panahon araw-araw, maski oras-oras, 
hindi nahuhulaan ang mga kundisyon ng trail, at 
nagkukulang ang ligtas na maiinom na tubig.
Manatili sa mga nakatalagang kalsada at trail 
upang maiwasan ang erosion at pagkapinsala ng 
pinagkukunan. 
Huwag mag-iwan ng kalat at sikaping magtapon ang 
kalat na naiwan ng iba. 
Panatilihin ang iyong bisikleta sa pinamainam na 
kundisyon—partikular na ang mga preno. Magdala ng 
mga tool at alamin kung paano gamitin ang mga ito.
Linisin ang iyong kagamitan pagkatapos ng bawat 
ride. Ang mga dirt clod at taniman ng gulay maaaring 
makapagdala ng mga ligaw na damo.

Magdala ng ng mga tire chain sa iyong sasakyan at alamin kung paano 
nilalagay ang mga ito. Kapag malakas ang ulan ng niyebre o yelo, 
maaaring hilingin ng California Highway Patrol sa lahat ng sasakyan, pati 
sa mga 4-wheel drive, na mag-chainup. Palaging magdala ng karagdagang 
kasuotan gaya ng mga jacket, gwantes, warm hat, at tuyong medyas sa 
kotse para sa mga biglaang pagbabago ng lagay ng panahon. Maaaring 
maging 70 degrees sa Los Angeles at 40 degrees naman sa Big Bear! 
Tawagan ang CalTrans sa 1-800-427-7623 o bisitahin ang kanilang website 
sa www.dot.ca.gov para sa mga kundisyon ng kalsada.
Ang Snowplay at Sledding ay mga sikat na aktibidad kapag 
winter, ngunit maaaring maging mahirap ang paghahanap ng mga 
legal na paradahan. Tiyaking huwag pumarada sa mga pribadong daanan, 
humawang sa mga gate, o maghukay ng niyebe. Nangangailangan ng 
Adventure Pass para sa ilang lugar. Sarado ang Gray’s Peak Trailhead at 
Grout Bay Picnic area sa lahat ng pagpasok ng tao mula 12/1 hanggang 4/1 
kada taon dahil sa Bald Eagle habitat. Huwag mag-sled o mag-snowplay 
sa mga lugar na ito. Mangyaring gawin ang iyong tungkulin at linisin ang 
lahat ng kalat sa picnic, sirang sled, at iba pang basura. 
Ang Mga Downhill Skiing at Snowboarding Area ay 
matatagpuan sa paligid ng Arrowhead at Big Bear. Dahil sa extensive snow-
making equipment, nakakapangasiwa ang Snow Summit (844-462-2327), 
Big Bear Mountain (909-866-2519), at Snow Valley Ski Resort (909-867-
2751) kahit sa mga pinakatuyong winter. Nagbubukas ang mga resort na ito 

mula Nobyembre at nananatiling bukas hanggang Abril. Makipag-ugnayan 
muna para sa mga kundisyon ng niyebe. Nililimitahan ng Snow Summit 
at Big Bear Mountain ang bilang ng mga skier at snowboarder sa pare-
parehong araw na maraming bisita, ngunit nag-aalok ang mga ito ng serbisyo 
sa reservation sa 909-866-5841 at www.bigbearmountainresorts.com.
Ang Cross-Country Skiing at Snowshoeing ay 
nakadepende sa natural na pagkakaipon ng niyebe, na nag-iiba-iba 
depende sa elevation at uri ng exposure. Ang mga dalisdis na nakaharap sa 
hilaga ay may mas malaki ang tyansang magkaniyebe. Paiba-iba ang mga 
kundisyon ng niyebe kaya mas ginugusto ng mga skier ang mga waxless 
na ski. Dalawang cross-country ski facility ang nangangasiwa sa ilalim ng 
Special Use Permit mula sa Serbisyong Pangkagubatan sa Arrowhead area: 
Green Valley at Rim Nordic (parehong nasa 909-867-2600). Sa mga buwan 
ng winter, maaari mong puntahan ang iba’t ibang bahagi ng Big Bear Valley 
sa pamamagitan ng paglahok sa isa sa aming mga guided snowshoe trip. 
Para sa listahan ng mga petsa at oras, o upang makapagpa-reserve, makipag-
ugnayan sa Big Bear Discovery Center sa 909-382-2791 
Ang Snowmobiling ay pinapayagan lang sa mga sumusunod na 
itinalagang daanan ng snowmobile: Coon Creek Rd (1N02) malapit sa Barton 
Flats. Makipag-ugnayan sa Mill Creek Work Center sa 909-382-2882 para 
sa mga kasalukuyang kundisyon at upang makahiling ng permit. Sa Running 
Springs off Highway 18, Keller Peak Rd. (1N96); makipag-ugnayan sa Big 
Bear Discovery Center sa 909-382-2791 upang malaman ang mga kundisyon.

Maaaring umulan ng niyebe sa mga bundok anumang oras mula Oktubre at Hunyo. Kapag umuulan ng niyebe, 
maraming pagkakataon para sa mga outdoor na kasiyahan ngunit maaaring malinlang nito ang mga hindi 
nakapaghanda o walang karanasan. Kapag winter sa ilang pagkakataon, maaaring maipon ang niyebe nang umaabot 
sa 5-20 talampakan. Gaano ka pa man kabihasa, palaging tingnan ang lagay ng panahon bago ka bumiyahe. 

Pagsakay sa Kabayo
Pinapayagan ang pagsakay sa kabayo sa lahat ng 
national forest road at trail, maliban sa mga nature 
trail at sa Alpine Pedal Path. Ang Cedar Spring Trail 
at Fobes Trail sa San Jacinto area ay kumukonekta 
sa Pacific Crest Trail (PCT) at may mga kamangha-

manghang tanawin ng disyerto 
sa ibaba. Maaaring mag-
overnight camping sa kalapit 
na Ribbonwood Equestrian 
campground. Nakapasikat ng 
mga San Gorgonio Wilderness 

trail, at kalapit lang nito ang Heart Bar Equestrian 
Group at mga Wildhorse Equestrian Campground. 
Ang Big Bear ay may serye ng mas madadaling trail 
na kumukonekta rin sa PCT. Maaaring manatili ang 
mga camper sa Greenspot at Big Pine Flat Equestrian 
Campground. Ang Baldwin Lake Stables, na makikita 
malapit sa Big Bear, ay pinapangasiwaan sa lupain 
ng National Forest sa ilalim ng Special Use Permit, at 
nag-aalok ng mga guided horseback ride. 

Kasanayan ng Hindi Pag-iiwan ng Bakas
• I-pack out lahat ng iyong kalat.
•  Huwag itali ang mga kabayo sa mga puno maliban kung 

habang nag-iimpake o naglalabas ng gamit.
•  Itali ang mga kabayo 

nang malayo sa mga 
camp, tubig, at mga trail.

•  Ikalat o ibaon ang lahat 
ng pataba na naiipon sa 
tethering area. Gumamit 
ng certified na Weed-
Seed-Free-Feed

•  Huwag paliguan ang 
mga kabayo sa mga lawa o batis.

•  Huwag putulin ang mga switchback.
Bakit kailangang Weed-Seed-Free-Feed? Ang 
dayami at feed ay maaaring may mga buto ng mga 
ligaw na halaman. Gamitin ang “Weed-Free-Seed-
Free” na feed nang hindi bababa sa 2 araw bago 
ang iyong biyahe.

Mountain Biking

Paglilibang sa Winter
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Pack it in, 
pack it out!

Ang Pacific Crest Trail: 
50 Taon at 2,650 Milya
Maaaring narinig mo na ang Pacific 
Crest Trail (na karaniwang tinatawag 
na PCT) mula sa pelikulang “Wild” 
kung saan itinatampok si Reese 
Witherspoon at batay sa aklat ni 
Cheryl Strayed. Ngunit ang mga 
pinagmulan ng trail noong 1926, 
noong nagkaroon ng ideya ang isang 
guro sa paaralan sa Washington na 
si Catherine Montgomery ng isang 
“trail pababa mula sa matataas nating 
bundok sa kanluran.” 

Ang 2018 ay isang malaking taon 
para sa PCT: ito ang ika-50 kaarawan 
ng trail, na nagmamarka sa opisyal 
na pagtatalaga rito bilang National 
Scenic Trail noong 1968. Kadalasang 
tinatawag na “America’s Wilderness 
Trail,” ang PCT ang pinakamahabang 
tuluy-tuloy na trail sa United States sa 
2,650 milya. Kada taon, daan-daang 
tao ang matagumpay na nakakatapos 
ng hike sa PCT mula sa Mexico 
hanggang sa Canada, at libu-libo pa 
ang nagha-hike ng mas maiiksing 
bakahi. Tumatawid ang trail sa 25 
National Forest, 7 National Park, 5 
State Park, 4 na National Monument, 
at 48 Wilderness Area. Dumaraan 
din ito sa 6 sa 7 ecozone ng North 
America, mula disyerto hanggang 
kagubatan patungong alpine tundra.
Pinapamahalaan ang trail sa 
pamamagitan ng pagtutulungan ng 
U.S. Forest Service at Pacific Crest 
Trail Association, isang non-profit 
na noong 2016 pa lang ay nakalikom 
na ng mahigit 2,000 volunteer na 
gumugugol nang mahigit 100,000 
oras sa paggawa ng maintenance at 
pag-aayos ng trail.
Upang matuto pa, pumunta sa  
www.pcta.org
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HERITAGE AT VOLUNTEER

Pagkukwento ng aming Istorya
Ang San Bernardino National Forest ay matagal nang Kagubatan para sa Libangan. Dahil sa pagbabagong inihatid ng industriyalisasyon sa America 
sa loob ng isang siglo, napagtanto ng mga tao ang kanilang pagmamahal sa kalikasan. Isang resulta ng Back-to-Nature na layunin ang paggawa ng 
Serbsiyong Pangkagubatan upang mapanatili ang mga napagkukunan ng publiko mula sa masyadong pang-aabuso.  Isa pang resulta ay ang pagbuo ng 
libangan sa ating mga bundok: simula noong dekada 1880, ang mga taga-California ay nagha-hike, nagka-camp, nagpi-picnic, nangangaso, at sa paglipas 
ay “nagmomotor,” sa kabuuan ng San Bernardino at San Jacinto Mountains upang mahanap ang wilderness at kasiyahan. Ikinukwento ng mga site sa 
mga bundok ang aming istorya ng pagkatuto na panatilihin at i-enjoy ang maraming outdoor na aktibdiad at ngayon, habang nagha-hike, nagbibisikleta, 
nagra-ride, nagmamaneho, o tumutulong kaming panatilihin ang kagubatan sa pamamagitan ng pag-volunteer, pagbibigay ng suhestyon tungkol sa mga 
nalalapit na proyekto o nagmumungkahi ng bagong proyekto, nagsusulat kami ng mga bagong kabanata sa kwentong ito.
The Rim of the World Drive
Ang panunumbalik sa wilderness ay hindi pag-iwas sa bagong teknolohiya.  
Ang mga automobile ay binuo sa factory ng daan-daan simula noong 1915. 
Nagmay-ari ang mga pamilya ng kotse at naging pangangailangan ang mga 
automobile para sa pagbabakasyon sa kalikasan. Noong 1915, nagkaroon ng 
ideya ang isang may-ari ng resort tungkol sa isang “101 milyang Rim of the 
World Drive” na nagkokonekta sa mga resort sa pagitan ng Lake Arrowhead at 
Big Bear.  Naging isa kaagad itong pangunahing pasyalan sa San Bernardino 
Mountain.  Gumawa ang National Forest ng “mga recreation tract” sa kalsada, 
na may mga bahagi para sa mga resort, summer home, at campground noong 
1916.  Ngayon, ang Rim of the World Drive ay ginagamit ng Hwy 18 sa 
Crestline area. Ang iba pang daanan ay naging mga kalsada sa Kagubatan gaya 
ng FSR 2N13 malapit sa Fawnskin, na na-restore ng mga volunteer ng Forest 
Service Adopt-A-Trail. Isa pang daanan ay ang mountain bike trail (1E01) na 
napanatili satulong ng mga volunteer ng Big Bear Valley Trails Foundation.

Isang Kwento ng Dalawang Lawa 
Nagbigay daan ang road system ng 1915 (sa ngayon ay bahagi ng Hwy 18 at 
38) sa Big Bear Lake at sa mas maliit na Jenk’s Lake malapit sa Barton Flat, na 
parehong mas matanda sa mga kalsada at resulta ng kumpetisyon sa pagmamay-
ari ng tubig.  Habang nagsisimula ang konstruksyon ng Southern Pacific 
Railroad na nasa kahabaan ng Banning Pass patungo sa Los Angeles noong 
1875, isang pangkat ng mga tagamasid ang nakapansin na nangangailangan ng 
kahoy ang riles para sa mga tile nito at tubig para sa mga steam engine. Gumawa 
ang isa sa mga collaborator, ang Cap’n Jenks, ng kanal upang magdala ng tubig 
sa isang dam para sa isang malaking sapa sa Barton Flat. Habang nakikipaglaban 
ang mga kasabayan nito para makuha ang tubig mula sa mga bundok, ginamit 
ng Cap’n Jenks ang sapa o maliit na lawa upang magpalaki ng mga isda at 
ibenta ang mga ito sa bagong bayan ng Redlands.  Ngunit hindi sila nanalo sa 
kumpetisyon para sa tubig. Si Frank Brown ang nanalo, ang engineer na gumawa 
ng Big Bear Lake Dam, na ginagawang lagakan ng tubig para sa agrikultural 
na paggamit.  Sa pamamagitan ng matatag na pinagkukunan ng tubig, nagawa 
ni Brown at ng kanyang katuwang na si Judson na hati-hatiin at ibenta ang mga 
lupain sa Redlands para sa mga namumungang citrus. 
Naging tanyag na puntahan para sa libangan ang dalawang lawa noong natapos 
ang paggawa sa mga ito. Nagsulputan ang mga resort malapit sa Big Bear Lake, 
at dinayo naman ng mga camper ang Jenk’s Lake. Sa ngayon, ang parehong 
lawa, na magkaibang-magkaiba, ay minamahal pa rin bilang mga pook-libangan.  
Ang mga volunteer ng Big Bear Discovery Center at San Gorgonio Wilderness 
Association sa Barton Flat Visitor Center ay nagbibigay ng impormasyon 
tungkol sa mga pagkakataon sa paglilibangan sa dalawang lawang ito.

Kids Preserve the Forest
Sa isang hiking trip patungo sa San Gorgonio Peak noong 1923, naisip ng isang 
listong Trailfinders scout na nagngangalang Alonso Machado na ipreserba ang 
mabulubunduking bahagi ng bansa at ideklara ito bilang isang monumento. Abala 
noon ang Forest Service sa pagbuo sa panlibangang daanan, kaya idinulog ng mga 
scout na ito, ang Mga Western Ranger, ang kanilang ideya kay Pangulong Coolidge. 
Ito ang naging simula ng pagprotekta sa kagubatan para sa San Gorgonio highlands. 
Pagdating ng mga taong 1930, dahil sa Great Depression, naging mahirap para sa 
mga pamilya na gumastos para sa bakasyon, kaya ipinapadala ng mga magulang 
ang kanilang mga anak sa mga camp. Hindi nagtagal, naitala sa Barton Flat 
Recreation Tract ang pinakamaraming pinagsama-samang camp sa US. Tumulong 
ang mga henerasyon ng mga scout, bata sa YMCA at iba pang camper sa pagbuo ng 
mga trail sa kagubatan, at sa pamamagitan ng pangkat-pangkat na pagkilos, nabuo 
ang Pacific Crest Trail (PCT). Sa ngayon, pinapanatili pa rin ng mga volunteer 
para sa Pacific Crest Trail ang PCT at malaking bahagi pa rin ang mga bata sa 
pagpaplano bilang mga Children’s Forest volunteer.

Forest Service Adopt-A-Trail
SBNF 909-382-2600
www.sbnf-adopt-a-trail.com
Magpanatili ng mga backcountry 
Four Wheel Drive road, Off 
Highway Vehicle trail, Off 
Highway Vehicle
Staging Area at Trailhead.
 
Mga Heritage Volunteer
SBNF 909-382-2600
Tumulong na buuin ang aming 
kwento: maghanap, mag-
aral, magpanatili, magsulong 
ng mga archaeological site, 
makasaysayang gusali, at mga 
naka-archive na materyal.
 
Mga Off-Highway Vehicle 
Volunteer
Rick Lavello, Program Director 
909-382-2606
Magmaneho sa mga kalsada at 
trail, gumamit ng mga kiosk sa mga 
staging area upang makapagbigay 
sa mga bisita ng mga mensaheng 
pagkaligtasan at pangkalsada, 
magpanatili at magbantay ng 
mga pinagkukunan; magbigay ng 
kaalaman sa kabataan.
 
Big Bear Valley Trails 
Foundation

www.trailsfoundation.org
hello@trailsfoundation.org
Ang Big Bear Valley Trails 
Foundation ay pangkat na 
nagsusulong ng mga trail na 
nilalakaran na makikita sa Mountain 
Top Ranger District ng San 
Bernardino National Forest malapit 
sa Big Bear Lake, California. 
Nagsasagawa kami ng mga regular 
na pulong sa Discovery Center at 
tinatanggap namin ang sinumang 
gustong makilahok. 
 
Off-Highway Vehicle 
Education Trailer 
Rick Lavello, Program Director 
909-382-2606
Isang mobile interactive educational 
exhibit na dumadayo sa mga 
paaralan, kaganapan sa komunidad, 
at industry show. Makakakuha 
ng impormasyon ang mga bisita 
tungkol sa: •Naaangkop at ligtas 
na kasuotan sa OHV at safety 
gear (PPE) •Mga kinakailangang 
antas ng exhaust, spark arrestor, 
at ingay •Gawi sa trail at ang 
kahalagahan ng pananatili sa 
tamang trail •Pagbabawas ng mga 
epekto sa kagubatan at iba pang 
pampublikong lupain.

Lytle Creek Forest
Volunteer Association
SBNF 909-382-2851
Nagbibigay ng impormasyon 
sa publiko, nagpapatupad 
ng Adventure Pass, nag-
aayos at nagpapanatili ng 
mga trail, nagpupulot ng 
kalat, at nagbabantay sa mga 
pinagkukunan.
 
Mountaintop Recreation 
Volunteer
SBNF 909-382-2790
Nagbibigay ang mga volunteer 
ng impormasyon sa publiko, 
nag-aayos at nagpapanatili ng 
mga pasilidad sa libangan at trail, 
nagbibigay ng site restoration, at 
nagbabantay sa pinagkukunan.
 
Rim of the World
Interpretive Association
Gloria Anderson, President
909-338-4163 • glorand@juno.
com
www.heapspeakarboretum.com
Nagpapanatili at nagsisilbing 

tauhan sa Heap’s Peak Arboretum 
at nangangasiwa ng retail outlet. 
Nagbibigay ng mga interpretive 
event at tour.
Fisheries Resource 
Volunteer Corps
Tom Walsh, Executive Director
562-596-9261 www.frvc.org
Naitatag noong 1994 upang 
mabantayan at marespondehan ang 
mga wild trout stream sa Angeles 
at San Bernardino National Forest.  
Nagbibigay ang mga volunteer 
ng impormasyon sa camping, 
apoy, pangingisda, polusyon, at 
mga regulasyon sa kaligtasan;  at 
tumutugon sa mga emergency 
na sitwasyon. Tumutulong din 
sila sa pagdodokumento ng 
pinsala sa mga pinagkukunan, 
pagtatanggal ng ligaw na halaman, 
mga proyekto sa paglilinis ng 
batis, mga electro-fishing survey, 
mga pag-aaral tungkol sa aquatic 
insect, pag-recover ng isda, mga 
stream survey, mga bald eagle at 
big horn sheep survey, at sampling 
at testing ng tubig. 

Pacific Crest Trail 
Association
www.pcta.org
916-285-1846, info@pcta.org
Anitra Kass, PCTA Regional Rep. 
951-257-4100
Tumulong sa 2,600 milyang haba 
na Pacific Crest National Scenic 
Trail (PCT) bilang isa sa mga 
trail adopter at sa pamamagitan 
ng mga regular na nakaiskedyul 
na proyekto (1-4 na araw) at mga 
service trip (5-10 araw). 
Mga Discovery Center 
Volunteer
Wendy Craig, Discovery Center 
Manager 909-382-2843 www.
mountainsfoundation.org
Batiin ang mga bisita sa Big Bear 
Discovery Center, magbigay 
ng impormasyon, magpakita ng 
mga interpretive na programa, 
gumamit ng mga kasanayan upang 
magbahagi ng kaalaman  sa mga 
bisita tungkol sa pagtataguyod 
sa kagubatan, at damhin ang 
kalikasan habang tinutupad ang 
tungkulin sa komunidad. Inaalok 
buong taon ang kinakailangang 
pagsasanay.
 

Mga Children’s Forest 
Volunteer
Youth & Interpretive
Services Coordinator
909-382-2842
volunteer@mountainsfoundation.org
Nagsisilbi ang mga kabataang 11 
hanggang 17 na mga naturalist at 
tumutulong sa mga interpretive 
na programa, muling pagbuhay 
ng kagubatan, at gawain sa 
greenhouse. Ang mga nasa 
hustong gulang ay tumutulong sa 
mga bisita at nagtuturo sa mga 
kabataang volunteer.  
San Gorgonio Wilderness 
Association
Val Silva, Volunteer Coordinator 
909-382-2906 •www.sgwa.org 
sgwa@earthlink.net
Magbigay ng impormasyon 
sa mga bisita, suportahan ang 
wilderness permit program, 
manguna sa mga nature walk, 
magpakita ng mga programa, 
gumawa ng mga display, 
magpatrolya sa San Gorgonio 
Wilderness, at pangasiwaan ang 
Mill Creek Visitor Center, Barton 
Flats Visitor Center at Big Falls 
Information Center. 
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Volunteer Program
Dito sa San Bernardino National Forest, nagbibigay ang mga volunteer 
ng malalaking ambag kada taon sa halos bawat isang programa. 
Gumagawa ng kasaysayan ang mga ambag ng volunteer: sinimulan ng 
mga volunteer ang pagtatanim ng puno sa Heap Peaks Arboretum noong 
1928, at ngayon, gaya ng Rim-of-the-World Interpretive Association, 
ipinagpapatuloy ito ng mga volunteer.  
Tinatanggap ang mga indibidwal na mayroon man o walang propesyunal na 
kakayahan dahil marami sa mga tungkulin ang natututunan sa pamamagitan 
ng on-the-job training. Maraming volunteer ang nagtatrabaho nang full-
time para sa maiksing panahon, habang ang iba naman ay naglalaan ng 
ilang oras sa isang araw o para sa isang espesyal na kaganapan. Tumutulong 
ang mga volunteer na magtayo at mag-ayos ng mga trail, nagtatrabaho sila 
sa mga visitor center, nagbibigay ng mga programang nagtuturo tungkol 
sa kalikasan, nagpapanatili ng mga archaeological site, nagpapatrol sa 
mga Wilderness area, at tumutulong sa mga tauhan sa Kagubatan sa mga 
survey. Kabilang sa mga trabaho sa tanggapan ang desktop publishing, mga 
public affair, at administrasyon. Gumawa ng pagbabago sa San Bernardino 
National Forest sa pamamagitan ng pagsali sa isa sa mga umiiral na 
organisasyon o pagvo-volunteer mismo. 

Pagbisita sa Mga Fire Lookout
Bukas ang mga lookout sa publiko araw-araw, depende sa mga 
tauhan, mula Memorial Day hanggang sa kalagitnaan ng Nobyembre. 
Pinakamagandang pumunta sa umaga upang magkaroon ng 
pinakamalinaw na tanawin. Maaari kang umakyat sa hagdan, pumunta 
sa observation room, at tingnan ang kagamitan.
Tandaan, dapat direktang binabantayan ng nakatatanda ang mga bata. 
Pinapayagan ang limang bisita sa lookout nang sabay-sabay, at huwag 
umakyat sa mga lookout habang bumabagyo. Sulitin ang iyong pagbisita!

Tahquitz Peak 
Mga Direksyon: Mag-hike ng 
4.5 milya na uphill trail mula 
sa Humber Park sa Idyllwild 
(mula sa ranger station, sundan 
ang Pine Crest Ave. At lumiko 
sa Fern Valley Road, dumiretso 
sa Humber Park). Dumaan sa 
Devil’s Slide Trail papuntang 
Saddle Junction, pagkatapos 
ay sa dulong kanan na trail na 
minarkahan ng Tahquitz Peak 
papuntang Chinquapin Flats. 
Kumanan at dumiretso nang .5
milya papuntang lookout.

Elevation: 8,828 talampakan
Mga Tanawin: San Jacinto 
Wilderness, Salton Sea, 
Coachella Valley, Santa Rosa 
Mountains.

Strawberry Peak
Mga Direksyon: Dumaan sa 
Highway 18 patungong
Rim Forest (kanluran ng 
Skyforest). Pumunta sa hilaga 
papuntang Bear Springs Road 
patungong Twin Peaks. Ang 
lookout ay nasa 2 milya sa 
sementadong kalsada.
Elevation: 6,143 talampakan.
Mga Tanawin: Magagandang 
tanawin ng San Bernardino 
Mountains at Mt. San Diego 
kapag maaliwalas, mga tanawin 
ng San Bernardino at
Riverside; three lakes: Arrowhead, 
Gregory, at Silverwood. 
Keller Peak
Mga Direksyon: Dumaan sa 
Highway 18 o 330 papuntang 
Running Springs. Lampasan
ang village at paglampas mismo 
sa Deerlick Fire Station, kumanan
sa Keller Peak Road (1N96). 
Sementado ang 5 milyang 
kalsadang ito, dere-deretso 
hanggang lookout. Kapag 
mamimili kung kanan o kaliwa, 
kumanan at magmaneho 
papuntang lookout.
Elevation: 7,882 talampakan.
Mga Tanawin: San Bernardino 
Mountains, Seven Oaks Dam, 
San Bernardino, Riverside, at San 
Gorgonio Wilderness. 
Black Mountain
Mga Direksyon: Dumaan sa 
Highway 243 North palabas ng 
Idyllwild sa loob ng 8.1 milya 
patungong turn-off ng Black 
Mountain Road (FR 4S01). 
Pumarada sa paradahan bago ka 
pumunta sa mga Boulder Basin 
campground  (5.8 milya mula sa 
highway). Kinakailangan ang $5.00 
Bayad sa Paggamit sa Maghapon. 
Dumaan sa hindi sementadong 
kalsada patungong lookout kapag 
nakarating ka na sa dulo.
Elevation: 7,772 talampakan.
Mga Tanawin: San Gorgonio sa
hilaga, Banning, ang San Jacinto
Range, ang Palomar Range, at,
kapag hindi maulap, ang Santa 
Ana at San Gabriel Mountains.

Red Mountain 
Mga Direksyon: Tumungo sa 
Hwy 243 sa timog ng Idyllwild, 
dumiretso sa Highway 74 
(papuntang Palm Desert). Lumiko 
sa Highway 371 papunta sa Anza. 
Kumanan papunta sa Carey Road, 
tumakbo hanggang 5 milya, 
kumaliwa sa hindi sementadong 
kalsada papuntang Tripp Flats 
Fire Station, at sundan ang FR 
6S22 sa loob ng 9 na milya 
papuntang lookout.
Elevation: 4,563 talampakan.
Mga Tanawin: Mount Palomar 
at Mt. San Diego sa timog; sa 
hilaga ang San Bernardino at San 
Jacinto Mountains. 
Morton Peak
Mga Direksyon: Sundan ang Hwy. 
38 sa silangan mula Sa Redlands. 
Lampasan ang Mill Creek Visitor 
Center nang 2 milya. Kumaliwa sa 
FR 1S12, sa tapat ng Vista Point 
parking area. Dumiresto nang 1.3 
milya, pumarada, pagkatapos ay 
kumaliwa at mag-hike sa FR1S13, 
nasa tinatayang 1 milya papuntang 
lookout.
Elevation: 4,624 na talampakan.
Mga Tanawin: Sa silangan ang 
Mill Creek Canyon, San Bernardino 
Peak, at Galena Peak. Sa hilaga 
ang Strawberry at Butler Peaks. Sa 
kanluran ang San Gabriels. 
Butler Peak
Mga Direksyon: Sa North Shore 
ng Big Bear Lake, dumaan sa 
Highway 38 papuntang Fawnskin. 
Tingnan ang mga palatandaan para 
sa Forest Road (FR) 3N14. Sundan 
ang 3N14 papuntang junction sa 
FR 2N13. Hindi na sementado na 
ang at inirerekomenda na wala 
gaanong sasakyan. Kumaliwa sa 
2N13 at dumiretso hanggang sa 
junction sa 2N13B, na magdadala 
sa iyo sa Butler Peak.
Elevation: 8,535 talampakan
Mga Tanawin: Big Bear Lake 
sa bandang Silangan, Barstow sa 
bandang Hilaga, San Gorgonio sa 
bandang Timong Silangan, Lake 
Arrowhead sa bandang Kanluran, 
Palomar Range.

Ang Kabataan ang Bumuo ng Kagubatan
Sa panahon ng Great Depression, nakipagtulungan ang mga batang nasa 
high-school sa San Bernardino National Forest bilang bahagi ng isa sa 
pinakamatatagumpay na programa ng New Deal Conservation, ang Civilian 
Conservation Corps (CCC). Ang CCC youth ay bumuo ng mga kalsada 
upang mapangasiwaan ang pag-apula ng apoy, maiwasan ang mga sunog, at 
magsagawa ng iba pang tungkulin sa pagpapanatili. Bumuo rin sila ng mga 
campground at milya ng mga hiking trail upang ma-enjoy ng mga bisita 

ang mga pinapamahalaang kagubatan.  
Tinayo nila ang guard station sa Barton 
Flat, na may ready-cut house, garahe, 
woodshed, at opisina. Ang maliit na 
tanggapan, na ginagamit na ngayon 
bilang Visitor Center ay itinayo nang 
sa gayon ay maaaring “mag-leave” sa 
trabaho at mag-off-duty ang ranger! Ito 
pa rin ang tanging gusali roon na bukas 
sa publiko.  Marami sa mga lookout 
tower na itinayo noong dekada 1930 

bilang mahalagang bahagi ng system para sa pagpigil ng sunog ang bukas 
na ngayon sa publiko: Ang Red Mountain, Tahquitz Peak, at Butler Peak ay 
itinayong lahat ng CCC. Hindi mapag-iiwanan ang naturang matagumpay na 
programa:  ipinagpapatuloy ng Youth Conservation Corps (YCC) ng dekada 
1970 at Urban Conservation Corps (UCC) ngayon ang tradisyon.

Ang Mga Unang “Cuidaderos”
Ang SR-74 na tinatawag na “Palms to Pines Highway” ay ginawa rin ng 
CCC at iba pang Bagong Deal na “Alphabet boys” gaya ng WPA.  Sa bahagi 
ng desert palms, ang Cahuilla Tewanhet (overlook sa wikang Cahuilla) ay 
tinayo sa pagtutulungan ng mga nakakatandang Cahuilla bilang pagpupugay 
sa mga tao ng Cahuilla na mga unang tagapangalaga o cuidaderos ng Mga 
Bundok ng San Jacinto at Santa Rosa. Ang interpretive trail na ito ay malapit 
sa panulukan ng mga trail ng tribo ng disyerto ng Cahuilla na patungo sa 
mga bundok kung saan sila nangunguha at nagluluto ng mga puso ng agave, 
pinyon at iba pang pagkain. Narito pa rin ang Cahuilla. Nagpupunta pa rin 
ang mga Cahuilla sa bundok ngunit kasabay na nilang nangangalaga dito ang 
SBNF at kanilang mga volunteer gaya ng Friends of the Desert Mountains, 
Forest Volunteers, at Pacific Crest Trail volunteer na kumikilos ngayon 
upang panatilihin ang mga sinauna at native na trail.

Greenthumbs Volunteer 
Program
SBNF 909-382-2790
Matututo ang mga volunteer ng 
pagkolekta ng binhi, germination,
propagasyon ng native na 
halaman, pag-aalis ng mga 
mapaminsalang damo at
pag-out plant sa kagubatan.
 

Mga Fire Lookout Host
Pam Morey, Coordinator
909-225-1025
Nagsusubaybay ang mga 
volunteer ng sunog at nagbibigay 
ng interpretasyon at impormasyon 
ng bisita sa mga lookout tower 
sa Butler Peak, Keller Peak, 
Strawberry Peak, Black Mountain,
Tahquitz Peak, Morton Peak, at
Red Mountain.

Forest Service Volunteer
Association
San Jacinto Ranger Station
909-382-2921
www.FSVA.org
Nagpapatrolya sa mga trail 
ng San Jacinto at Santa Rosa 
Wildernesses and San Jacinto RD, 
at nagbibigay ng impormasyon sa 
bisita sa tanggapan ng Idyllwild 
Forest Service.
Friends of the Desert 
Mountains

PO Box 1281
Palm Desert, CA 92261
Colin Barrows, Conservation 
Coordinator  760-568-9918
www.desertmountains.org
Naboboluntaryo na tumulong sa 
pagprotekta sa mga open space ng 
Coachella Valley at mga karatig na 
kabundukan sa pamamagitan ng 
pagpapanatili sa trail, matinding 
pag-aalis ng damo, siyentipikong 
pananaliksik, pagbibigay-kaalaman 
sa kabataan, mga interpretive na 
hike, mga serbisyo sa visitor center at 
marami pang iba!

HERITAGE AT VOLUNTEER
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MAPA NG KAGUBATAN

I-scan ang QR Code na ito gamit 
ang iyong mobile device upang 

mabisita ang www.fs.usda.gov/sbnf

 www.fs.usda.gov/sbnf
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Free Wilderness permit required.
Detailed maps available for purchase.
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MGA ADVENTURE

Ito ang isa sa mga may pinakamababang 
elevation sa Kagubatan, kaya ang karamihan 
ng kalsada at trail ay bukas nang buong taon. 
Ang Lytle Creek ay ang sentro ng mga aktibidad 
sa lugar ng Cajon na may picnic area at 
campground na malapit sa baybayin nito. 
Maraming tao sa creek tuwing weekend at 
holiday. Mga alternatibong lugar para sa 
paggamit maghapon ang Lost Lake at Middle 
Fork Road. Kailangan ng Adventure Pass kapag 
bibisitahin ang marami sa mga lugar na ito.
Ang Bonita Falls, na isang 90 talampakang talon, 
ay makikita sa pamamagitan ng pag-hike mula sa 
Lytle Creek Road sa South Fork ng Lytle Creek. 
Maaaring makakuha ng libreng mapa sa Ranger 
Station, makikita dito ng mga hiker kung paano 
pumunta sa Bonita Falls.
Madaling marating ang lugar ng Lytle Creek 
mula sa I-15 at I-215. Matatagpuan ang Lytle 
Creek Ranger Station (909-382-2851) sa 5 
milyang layo sa hilaga ng I-15 sa Lytle Creek 
Road (dumaan sa labasan ng Sierra Ave 
pahilaga).

.

Adventure 1
Cucamonga Wilderness Hike
Sa mga trail nitong umaabot nang halos 9,000 
talampakan, ang Cucamonga Wilderness ay 
nagpapakita sa mga hiker ng lubak-lubak na 
tanawin ng San Gabriel Mountains National 
Monument. Labing-walong milya ng trail ang 
kahabaan ng subalpine wilderness na ito na 
nagtatampok ng iba't ibang habitat mula chaparral 
hanggang sa lush riparian hanggang sa mga conifer.
Trailhead: Ang Parking Area ng Middle Fork ay 4.5 
milya (na 3 milya sa hindi patag na kalsada) mula sa 
ranger station. Kailangan ng Adventure Pass.
Hirap ng Daanan: Katamtaman.
Mga Permit: Kailangan ng Free Wilderness permit.
Mga dapat makita: Talon, bighorn sheep, mga 
oso, mga mountain lion at mga ligaw na bulaklak.

Adventure 2
Scenic Drive sa Cajon Pass
Madalas ang lindol dito! Ang Cajon Pass ay isa sa 
mga pinakabata at pinakaaktibong geological na 
rehiyon sa North America. Dalawang bulubundukin 
ang nagsasalubong dito, ang San Gabriel at 
San Bernardino, dahilan upang magkaroon ng 
mga lindol at iba pang seismic na aktibidad sa 
fault line ng San Andreas. Ang Cajon Pass, na 
nangangahulugang “box” pass, ay ginamit dati ng 
mga Native American at nang naglaon ay ng mga 
Mormon na patungo sa San Bernardino. Sa ngayon, 
ang Cajon Pass ay isang pangunahing daanan 
patungo sa Southern California. Limampung tren 
na may lulan na kargamento at 2 pampasaherong 
tren ang dumaraan sa pass araw-araw.
Trailhead: Pasukan ng Pacific Crest Trail, Wagon 
Train Road (Mula sa I-15, dumaan sa silangan ng 

138/Silverwood Lake, kumanan, at baybayin ang 
.6 na milyang layo patungo sa trailhead)
Hirap ng Daanan: Madali
Mga Permit: Kailangan ng Adventure Pass
Mga dapat makita: Chaparral, mga oak, 
tanawin ng mga Mormon Rock formation, 
wooden trestle mula sa makasaysayang Santa Fe 
Railway. Ang Swarthout Canyon Road ay ang 
turn-around point na may layong 5.14 na milya.

MGA MORMON ROCK
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MGA TRAIL GUIDE
Ang Mga Mormon Rock na Nature Trail 
(Interpretive)ay isang 1 milyang loop na 
may mga tanawin ng simentadong sandstone 
rock formation, pati na rin ng mga tren sa 
Cajon Pass. Available ang gabay sa trail sa 
trailhead o Lytle Creek Ranger Station.

Katabi ng Chaparral Neighborhood Trail 
(Interpretive) ang Lytle Creek Ranger Station. 
Madaraanan sa trail ang isang pine plantation 
na sinimulang itanim noong mga taon ng 1960 
kung saan mayroon ding mga native chaparral.

Ang Bonita Falls Trail ay isang 1.4 na 
milyang round trip na trail sa mabato at 
tuyong creek bed patungo sa isang 90 
talampakang waterfall. Kailangan ng 
Adventure Pass.

Mga Dapat Makita:

Ang Native Plant Garden ay katabi ng Lytle 
Creek Ranger Station. Mayroon ditong 
38 may label na halaman na native sa 
lugar, mayroong isang gazebo at talagang 
madaling puntahan.

Mga Adventure sa Cajon

Pambansang Monumento

Kasukalan

Interstate

State Highway

Sementadong Daanan
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MGA ADVENTURE
Mga Adventure sa Arrowhead

ADVENTURE 3
Rim of the World
Scenic Byway
Ang 110 milya na rutang ito ay 
tumatawid sa buong bulubundukin, 
mula sa Cajon Pass hanggang sa San Gorgonio Pass. 
Makakaranas ka ng diverse at natatanging tanawin 
habang pinagmamasdan ang pinakamatataas na bundok 
sa Southern California. Ang highway ay bahagi ng 
National Scenic Byway System, kaya maging alerto 
sa mga karatula sa daanang ito. Makikita sa mga 
interpretive panel sa Heaps Peak, Meadow’s Edge 
Picnic Area (Big Bear) at Barton Flats Visitor Center 
(bukas sa Memorial Day hanggang Setyembre) ang 
mga sinaunang naninirahan sa mga kabundukan pati na 
rin ang wildlife na makikita sa ngayon.
Mga Direksyon: Dumaan sa Highway 138 East, 
lumabas mula sa I-15 sa Cajon Pass (elevation na 2,940 
talampakan). Baybayin ang highway hanggang sa 
makarating sa Highway 18 pagkalampas lang ng Crestline. 
Baybayin ang Hwy 18 sa paanan ng mga kabundukan 
patungo sa Big Bear Lake. Simulang baybayin ang 
Highway 38 sa hilagang bahagi ng lawa, patawid ng lawa 
sa silangang dulo. Magsisimula na maging matarik ang 
Byway sa Hwy 38 pagkadaan sa Onyx summit (8,443 
ft.) at bababa sa Barton Flats, isang patag na kagubatan sa 
itaas ng Santa Ana River. Magpatuloy pababa hanggang sa 
Mill Creek Canyon patungo sa hangganan ng Kagubatan 
malapit sa Mill Creek Work Center (2,750 talampakan). 
Malapit lang ang daanan patungo sa I-10 kung daraan sa 
Yucaipa o Redlands.
Distansya at oras ng biyahe: Ang round trip mula 
sa San Bernardino ay humigit-kumulang 175 milya. 
Magplanong manatili nang buong araw upang masulit 
ang tanawin. Makakarating ka sa Byway kung daraan 
sa 18 (Waterman Canyon) at 330 (City Creek) para sa 
mas maikling bniyahe.
Mga Panahon: Bukas buong taon ang mga highway, 
ngunit maaaring bumuhos ang snow anumang 
buwan! Tiyaking alamin ang lagay ng panahon sa 

bundok bago simulan ang iyong biyahe. Ang ilan 
sa pinakamagagandang tanawin ay mamamasdan sa 
umaga ng taglamig. Sa ibang araw, ang mga tanawin 
ay natatabingan ng pinaghalong ulap ang usok mula sa 
mga lambak.
Mga Dapat Makita: Silverwood Lake, Heaps 
Peak Arboretum, Keller Peak Look-Out, Children’s 
Forest, Big Bear Discovery Center, Big Bear Lake, 
Onyx Summit (na may tanawin ng San Gorgonio 
Wilderness), mga tanawin ng Santa Ana River Valley, 
at Mill Creek Canyon.

Mga Adventure sa Arrowhead
Mga May-bayad na Pook-Libangan
Mga Picnic Area:
     •Baylis Park
     •Crest Park
     •National Children’s Forest
     •Splinter’s Cabin
     •Switzer Park
Mga Trailhead sa Hiking:
     •Lugar ng Maghapong Paggamit ng Heaps Peak  
       Arboretum
     •Trail ng Pheonix 2W09
Mga Staging Area ng Off Highway Vehicle (OHV):
     •Miller Canyon
     •Pinnacles

RIM OF THE WORLD DRIVE—TANAWIN NG LAKE ARROWHEAD.
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Heaps Peak Arboretum 
(Interpretive)
Ang Heaps Peak Arboretum ay isang 
natatanging oasis na matatagpuan sa 6,000 
talampakan ng apatnapung akre sa San 
Bernardino Mountains. Tunghayan ang 
diversity ng botanical garden na binubuo ng 
mga native na halaman at puno. Ang mga 
demonstration garden ay may mahigit 30 
species na botanical na ipinapakilala gamit 
ang mga simbolo. Ipinapakita rito ang mga 
halamang malakas ang resistensya sa tagtuyot, 
gayundin ang mga mahina ang resistensya 
sa tagtuyot. Nagbibigay ang arboretum ng 
naaangkop na kapaligiran para maranasan ng 
mga bata ang kagubatan at kalikasan kasama 
ang kanilang mga magulang. Mayroon ditong 
mga picnic table at basurahan.
Mayroong Forest Information Booth na 
bukas nang Sabado at Linggo mula 11:00 
a.m. hanggang 3:00 p.m., ayon sa lagay ng 
panahon. Bukas nang 365 araw sa isang taon.  
Libre ang pagpasok. Kailangan ng Adventure 
Pass o Interagency Pass para sa paradahan ng 
iyong sasakyan. Maaaring mabili ang isang 
$5.00 na daily pass sa Arboretum kapag bukas 
ang Information Booth sa mga weekend. 
Mga Direksyon mula sa Highland sa 
Highway 330: Dumaan sa Highway 
18 patungo sa kanluran at papunta sa 
Arrowhead sa 4.5 milya. Nasa kanang 
bahagi ng highway ang Arboretum.

Distansya at Hirap sa Pagpunta: Ang 
Heaps Peak Arboretum Trail ay 3/4 milya, 
Madali.

Ang Sequoia Trail ay 1 milyang loop, 
Madali.

Mga Panahon: Tagsibol, Tag-init, at 
Taglagas (alamin ang kundisyon ng trail sa 
panahon ng tag-ulan).

Mga Dapat Makita: Available ang may 
gabay na tour sa Sequioa Trail, kapag 
hiniling. Maaaring magsama ng mga aso na 
naka-leash.

Visitor Center
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MGA ADVENTURE

Adventure 4
Skyline
Ang Skyline Trail ay isang trail para sa maramihang 
paggamit na idinisenyo para sa mga hiker, mountain biker 
at equestrian rider. Idinisenyo ito upang maging pamantayan 
ng isang bagong trails system ng South Shore na may mga 
koneksyon sa parehong pangkasalukuyan at panghinaharap na 
mga trail. 

Nagsisimula ang trail na ito sa interseksyon ng Forest Service 
Roads (Skyline) 2N10 at (Radford Truck Trail) 2N06. Ang 
cross-country na trail ay may kumbinasyon ng mahahabang 
stretch, switchback, at descent, na ikasisiya ng lahat ng 
pangkat ng gagamit. Nakatapat ang hindi matatawarang 
tanawin sa valley, kaya naman masasabing isang hindi 
malilimutang outdoor experience ang trail na ito.

Hindi kailangan ng Adventure Pass o Interagency Pass.

Mga Direksyon: Sa Highway 38 sa pagitan ng Fawnskin 
at Discovery Center, lumiko pahilaga sa Forest Road 2N09. 
Matutunton dito ang Polique Canyon Road at ang Forest 
Road 3N16, ang Gold Fever Trail. Magpapatuloy ang ruta 
sa silangan at lalabas sa bandang dulo sa hilaga ng Baldwin 
Lake.

Distansya: 15.4 na milya.

Hirap ng Daanan: Katamtaman

Mga Panahon: Tagsibol, Tag-init, at Taglagas. Tuwing 
Taglamig, nagkakaroon dito ng snowshoeing at cross country 
skiing.

Mga Dapat Makita: Mga makapigil-hiningang tanawin ng 
Mt. San Gorgonio.

Adventure 5
Cougar Crest Hike
Para sa mga pinakamagandang tanawin ng Big Bear Lake, 
dumaan sa maikling trail na ito sa ridge ng Bertha Peak. 
Dahan-dahang nagiging pataas ang trail at madadaanan ang 
mga Pinyon Pine, Juniper, at nagkalat sa paligid na Jeffrey 
Pine. Pagkatapos ng dalawang milya, magsasalubong ito 
sa Pacific Crest Trail (PCT). Maaari mong ipagpatuloy ang 
pagbaybay sa PCT nang mahigit 40 milya at dumaan sa lugar 
ng Big Bear!

Mga Direksyon: Ang Cougar Crest Trailhead ay nasa 
Highway 38, 2.3 milya sa silangan ng Fawnskin. Kailangan 
ng Adventure Pass.

Distansya, oras at hirap ng biyahe: Dalawang milya 
patungo sa panulukan kung daraan ng Pacific Crest Trail; 

ito ay 1.5 oras. Ang trail ay medyo mahirap—magdala ng 
maraming tubig!

Panahon: Buong taon. Ang dalisdis na ito na nakaharap sa 
timog ay madalas na walang snow sa taglamig. 

Mga Dapat Makita: Mga Tanawin ng Big Bear Lake.

Adventure 6
Proyekto sa Pagpapahusay ng Alpine 
Pedal Path
Ang Alpine Pedal Path ay daanan sa hilagang baybayin 
ng Big Bear Lake. Maglakad-lakad sa baybayin, sa 
bukas na parang at sa hilera ng pine tree at juniper 
tree. Ang 2.5 milyang daanan na ito (one way) ay 
partikular na ginawa para sa tao gaya ng mga pedestrian, 
nagbibisikleta, jogger at stroller.  
Noong 2016, sa pagtutulungang binubuo ng Mountaintop 
Ranger District, San Bernardino National Forest, City of Big 
Bear Lake, Big Bear Municipal Water District at Southern 
California Mountains Foundation, nagawang makumpleto 
ang pagpapalit sa dalawang tulay. Kabilang sa mga patuloy 
na pagpapahusay ang pagpapalawak ng daanan. 
Mga Direksyon: Pumarada sa Mga Picnic Area 
ng Juniper Point o Meadow’s Edge (kailangan ng 
Adventure Pass) o Stanfield Cut-off sa hilagang 
baybayin ng Big Bear Lake.  
Distansya at Hirap sa Pagpunta:
2.5 milya, 1-2 oras, madali, kaunting na elevation gain.
Mga Panahon: Buong taon, maliban sa taglamig, ang 
Mga Picnic Area ng Juniper Point at Meadow’s Edge 
ay nakasara upang maprotektahan ang mga agila na 
namumugad sa lugar. 
Mga Dapat Makita: Tagsibol- mga ligaw ng bulaklak, 
Tag-init pagmamasid sa waterfowl, Taglagas- kulay ng 
dahon ng taglagas, Taglamig- panonood ng mga agila. 
Maaaring magsama ng mga aso na naka-leash. 

Mga Trail Guide 
(Interpretive)
Ang Woodland Trail ay isa't kalahating 
milyang daanan sa kagubatan sa hilagang 
bahagi ng Big Bear Lake. Ang trailhead ay 
inaabot ng 5 minuto na pagmamaneho patungo 
sa silangan ng Discovery Center. Maaaring 
makakuha ng libreng gabay na isinulat ng 
mga volunteer sa Big Bear Discovery Center.  
Kailangan ng Adventure Pass.

Ang Baldwin Lake Ecological Reserve 
ay isang 0.6 na milyang interpretive 
loop. Isa itong natatanging lugar na 
kilalang pinamamahayan ng mataas ng 
konsentrasyon ng mga bihirang species ng 
halaman. Available ang mga gabay sa trail sa 
Big Bear Discovery Center.

Matatagpuan ang Champion Lodgepole 
Pine Trailhead sa timog ng Big Bear Lake, 
isang tanawin na inaabot ng 45 minutong 
pagmamaneho mula sa Discovery Center 
(kabilang dito ang 30 minuto sa hindi 
simentadong kalsada). Patungo ang 1/2 
milyang trail sa pinakamalaking lodgepole 
pine sa mundo!

TANAWIN NG BIG BEAR LAKE

Big Bear Adventures
Mga May-bayad na Pook-Libangan
Mga Picnic Area:
     •Aspen Glen
     •Grout Bay
     •Juniper Point
     •Meadows Edge
Mga Trailhead sa 
Hiking:
     •Cougar Crest 1E22
     •Grays Peak 1W06
     •Pineknot 1E01
     •Woodland 1E23

Mga Staging Area 
ng Off Highway 
Vehicle (OHV):
     •Cactus Flats
Mga Lugar para sa 
Target Shooting:
     •Mga Big Pine  
       Flat (3 lugar)
     •Lightning Gulch
    •Arrastre  
      (2 lugar)

Big Bear Adventures

*        Sarado sa Taglamig
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MGA ADVENTURE

Mga Trail Guide
Ang Whispering Pines ay isang .5 milyang trail na partikular na 
idinisenyo para sa paaralan at camp group sa nasa Highway 38 sa 
kanlurang bahagi ng Barton Flats. Nakaayon ang gabay sa trail sa 
curriculum ng California sa agham para sa mga estudyanteng nasa 
elementarya. Kabilang sa gabay ang isang listahan ng mga ibon at 
ang paraan sa pagtukoy ng mga puno. Maaaring bilhin ang gabay sa 
trailhead, sa Mill Creek Visitor Center, o sa Barton Flats Visitor Center 
(bukas lang sa tag-init). Kailangan LANG ang Adventure Pass kapag 
maglalaro sa snow/pupunta rito para sa libangan.

Mga Dapat Makita
Ang Ang Greyback Amphitheater ay nagdaraos ng mga programa 
tuwing Sabado ng gabi at pinangungunahan ito ng San Gorgonio 
Wilderness Association. Tatakbo ang mga programa mula sa weekend 
ng Memorial Day hanggang weekend ng Labor Day. Para sa higit 
pang impormasyon, makipag-ugnayan sa Mill Creek Visitor Center, 
Huwebes - Lunes sa 909-382-2882.

Makikita sa Jenks Lake panels ang kwento ng buhay at paggawa 
ni Captain Jenks sa lawa. Sundan ang simentadong Jenks Lake Rd. 
hanggang sa Hwy 38 sa Barton Flats. ($5 ang bayad sa paradahan; 
hindi tinatanggap ang mga Adventure Pass dito.)

Makikita sa Barton Flats Visitor Center panels ang Mga Serrano 
Indians, sinaunang pagpapatakbo ng rancho, at ang pagsisimula ng 
development ng libangan sa lugar. 

Ang Ang Ponderosa Vista ay isang maikling trail (1/3 milya) sa 
isang magandang tanawin na pwesto kung saan natatanaw ang Santa 
Ana River Valley. Makikita sa mga panel ang wildlife, mga puno, at 
kasaysayan ng lugar. Ang trailhead ay direktang nasa kabila ng highway 
mula sa Whispering Pines Trail. Kailangan LANG ang Adventure Pass 
kapag maglalaro sa snow/pupunta rito para sa libangan.  

Makikita sa mga interpretive panel ng Santa Ana River sa ilog sa 
hilaga ng Barton Flats ang mga halaman at hayop na umaasa sa ilog, 
kabilang ang mga insekto at isdang nakatira sa tubig. Baybayin ang 
Glass Road palabas ng Barton Flats sa layong 2.5 milya patungo sa 
River Road. Kumanan at magpatuloy hanggang sa .5 milya hanggang 
makakita ng karatula. Pumarada sa unang malaking turnout at 
maglakad patungo sa ilog.

Itinatampok ng mga panel ng Thurman Flats Picnic Area ang mga 
migratory bird na bumibisita sa lugar sa Mill Creek. Kailangan ng 
Adventure Pass.

Adventure 7
San Gorgonio 
Wilderness Hike
Isang oasis sa mundong ibabaw, 
pinalilibutan ng San Gorgonio 
Wilderness ang tugatog ng San 
Bernardino Mountains, ang 
pinakamataas sa Southern California. 
Sa loob nito ay 59,000 akre ng mga 
puno, maliliit na lawa, at malalawak 
na bakanteng dalisdis. Ang tugatog, 
ang San Gorgonio, ay may taas na 
11,500 talampakan at ang sentro ng 
atensyon sa Sand to Snow National 
Monument, na ginawa noong 2016.
Kailangan ng libreng permit para 
makapasok sa wilderness. Maaaring 
personal na makakuha ng mga permit 
sa Mill Creek Visitor Center, Barton 
Flats Visitor Center (bukas nang 
Huwebes-Linggo, sa tag-init lang), at 

Big Bear Discovery Center. Maaari 
ka ring humiling ng aplikasyon sa 
permit sa pamamagitan ng mail, 
fax, o pag-download mula sa www.
sgwa.org nang maaga nang 3 buwan. 
Ibinibigay ang mga permit sa quota na 
batayan. Kapag nabuo na ang arawang 
quota para sa isang trailhead, hindi 
na maglalabas ng mga karagdagang 
permit para sa lugar na iyon.
Kabilang sa mga sikat na wilderness 
trailhead ang Vivian Creek, 
Momyer Creek, Forsee Creek at 
San Bernardino Peak. Available 
ang wilderness map sa mga ranger 
station at visitor center. Maaari kang 
mag-hike nang ilang oras o sa loob 

ng isang linggo. Tiyaking makakuha 
ng payo mula sa Forest Service staff 
habang pinaplano ang iyong biyahe.
Mga Direksyon: Nasa lugar ng 
Barton Flats at Forest Falls ang 
karamihan ng mga trailhead.
Distansya, tagal at hirap ng biyahe: 
Ang mga trail sa Wilderness ay mula 
sa katamtaman hanggang mahirap. 
Available ang paglalarawan na 
gabay para sa trail na may kasamang 
impormasyon sa Mill Creek at Barton 
Flats Visitor Center. Mga trail ng Vivian 
Creek at Momyer Creek ang daanan 
patungo sa Sand to Snow National 
Monument. Ang Trail ng Vivian Creek 
ang pinakamalapit ngunit natarik na 
ruta patungo sa tuktok ng Mount San 
Gorgonio. Mahirap at mapanganib ang 
trail, depende sa mga kundisyon, at 
sa iyong kakayahan: 18.6 na milyang 
round trip at 5,300’ elevation gain. 

Ang Trail ng Momyer Creek 
ang mas mahabang ruta 
patungo sa tugatog ng San 
Gorgonio: 26.4 na milyang 
round trip at 6,062’ elevation 
gain. Matatagpuan ang 
parehong trailhead malapit sa 
Forest Falls.  *Para sa mga 
pagsasara ng trail dahil 
sa Lake Fire noong 2015, 
bisitahin ang https://www.
fs.usda.gov/detail/sbnf/
home/?cid=fseprd510702.

Panahon: Pinakamainam na panahon 
sa hiking ang Hunyo hanggang Oktubre. 
Sa natitirang bahagi ng taon, ang mga 
trail ay nabunan ng snow at kadalasang 
nagyeyelo at mapanganib dito. Maaaring 
mas walang snow nang mas matagal ang 
ilang trail sa mga dalisdis na nakaharap 
sa timog. Palaging alamin sa ranger 
station ang mga kundisyon ng trail.

San Gorgonio
Mga Adventure

I-scan ang QR code 
na ito gamit ang iyong 
mobile device upang 

mabisita ang
https://www.fs.usda.gov/
detail/sbnf/home/?cid=

fseprd510702

Pambansang Monumento

Kasukalan

Interstate

State Highway

Sementadong Daanan

Lupang Daanan

Trail
Sapa

Istasyon ng Bumbero
Lugar para sa  
Sama-samang Camping
Lugar para sa Camping

Lugar para sa Picnic

Paradahan sa Simula ng Trail

Trail para sa Pag-hike

Matitingnang Wildlife

Sentro para sa Mga Bisita

Lookout

May Maiinom na Tubig sa lugar

Kailangan ng Adventure Pass

Isdaan sa Malapit

Sarado sa Taglamig
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MGA ADVENTURE

Habang ang San Bernardino Mountains ay nasa silangang 
pakanluran, ang bulubundukin namang ito ay nasa hilaga 
patimog. Ang San Jacintos ang tanawin sa Palm Springs 
at iba pang disyertong komunidad sa timog at silangan, 
ang Hemet sa kanluran, at Anza Valley sa timog.
Matatagpuan dito ang mga pinagsama-samang pasilidad na 
pampribado, pang-county, pang-estado, at pampederal na 
nagbibigay-serbisyo sa mga bisita sa buong taon. Tumawag sa 
Chamber of Commerce (951-659-3259) para sa impormasyon 

sa lodging. Nagbibigay ang County Nature Center (951-659-
3850) ng impormasyon at exhibit sa bandang timong lang ng 
Idyllwild. Ang State Park Ranger Station (951-659-2607) ang 
naglalabas ng mga Wilderness permit.
Ang Forest Service Ranger Station, sa downtown Idyllwild 
sa Pine Crest Avenue at Highway 243 (909-382-2921) ay 
nagbebenta ng mga aklat at mapa at naglalabas din ito ng 
mga Wilderness permit. Matatagpuan ang Santa Rosa at 
San Jacinto Mountains National Monument Visitor Center 

(760-862-9984) sa 51500 Hwy 74 sa 
Palm Desert, 3.5 milya sa timog ng Hwy 
111. Ang pasilidad na ito ay magkaakibat 
na pinamamahalaan ng Bureau of 
Land Management at Forest Service. 
Nagtatampok ito ng mga interpretive 
display at impormasyon tungkol sa mga 
panlibangang oportunidad sa National 
Monument, isang hardin ng native na 
halaman, mga may gabay na pag-hike, 
mga lecture at isang gift shop.

Adventure 8
Palms patungong Pines na 
Scenic Drive
Sundan ang itinalagang National Scenic 
Byway na ito mula sa Palm Desert 

Kilala ang lugar ng San Jacinto at Santa Rosa para sa pagkakaiba ng mga landscape nito. Ang mga subalpine na 
kagubatan ng pine at fir ay hindi malayo sa mga barrel cactus at palm tree ng disyerto. Maraming tanawin ang 
makikita ng mga sightseer gaya ng kapatagan at sunod-sunod na burol, gayundin ang mga batu-batong tuktok na 
makikita sa itaas ng maliit na bayan ng Idyllwild.

patungo sa Banning Pass. Ang 67 milyang 
ruta ay dumaraan sa oasis ng disyerto 
hanggang sa mga bundok na natatabunan 
ng snow. Maraming hintuan sa gilid ng 
kalsada na may mga interpretive na panel 
ang nagpapakita sa buhay ng mga dating 
nanirahan sa kabundukan, wildlife, at ang 
epekto ng sunog sa landscape ng bundok.
Mga Direksyon: Dumaan sa State Highway 
74, sa timog palabas ng Palm Desert 
(elevation na 248 talampakan). Sundan 
ang 74 hanggang sa madisyertong gilid 
ng bundok, hanggang sa Garner Valley 
patungo sa Mountain Center. Dumaan sa 
State Highway 243 patungo sa Idyllwild 
(elevation na 5,303 talampakan). Magtatapos 
ang Scenic Byway sa gilid ng bundok, sa 
kagubatan at chaparral at pagkatapos sa mga 
drop ng Banning sa San Gorgonio Pass sa 
2,349 na talampakan.
Distansya at Oras ng Biyahe: 67 milya 
ang layo mula sa Palm Desert hanggang sa 
Banning, palunihin ito nang hindi bababa sa 
2 oras upang masulit ang mga tanawin. Ang 
isang round trip mula Palm Desert ay humigit-
kumulang 110 milya at 2 hanggang 3 oras.
Mga Panahon: Ang mga highway ay bukas 
sa buong taon, bagama't nakakahadlang ang 
snow sa pagbiyahe tuwing taglamig. Tiyaking 
alamin ang lagay ng panahon sa bundok bago 
simulan ang iyong biyahe.
Mga Dapat Makita: Interpretive na lugar 
ng Cahuilla Tewanet, Garner Valley, Lake 
Hemet, San Jacinto peak, Idyllwild, County 
Visitor Center, Lake Fulmor, mga Indian 
Vista interpretive panel, mga tanawin ng 
Banning Pass, San Andreas Fault, at San 
Gorgonio Wilderness, Santa Rosa at San 
Jacinto National Monument.

Adventure 9
Humber Park
Devils Slide Trail at Ernie 
Maxwell Trail
Nagsisimula ang 2 trail na ito sa trailhead 
ng Humber Park. Matatagpuan ang Ernie 
Maxwell Scenic Trail sa ibaba ng Humber 
Park. Mayroong paradahan dito. May 2.6 
na milyang madaling trail na nagsisimula 
sa 6,400 talampakan. Habang tumatawid sa 
mga batis sa iyong daraanan, bababa ka nang 
700 talampakan habang nasusulit mo ang 
paglalakad na ito sa mga kagubatang tanaw 
ang Suicide Rock. Matatagpuan ang Devils 
Slide Trail sa itaas ng Humber Park. Ang trail 
na ito na may katamtamang hirap ay tumataas 
nang 2.5 milya mula sa Humber Park patungo 
sa Saddle Junction. Ang trail ay nagsisimula 
sa 6,400 talampakan at habang nagha-hike 
ka sa maraming switchback, mamamahangha 
ka sa mga malayong tanawin kaya mas hindi 
mo mapapansin ang 1,700 talampakang 
elevation gain. Mula sa Saddle Junction, ang 
mga konektadong trail ay humahantong sa 
San Jacinto Peak (10,834 na talampakan), 
Palm Springs Aerial Tramway (8,516 na 
talampakan) at Tahquitz Peak Fire Lookout 
Tower (8,846 na talampakan). Kailangan ng 
maghapon na paggamit na wilderness permit 
at limitado kayo sa 12 tao sa inyong pangkat. 
30 permit lang ang available tuwing Sabado 
at Linggo mula sa weekend ng Memorial Day 
hanggang sa weekend ng Labor Day dahil sa 
mataas na paggamit. Ang Humber Park ay 
isang may-bayad na lugar at kailangan dito 
ng Adventure Pass o Interagency Pass. Hindi 
pinapahintulutan ang mga mountain bike sa 
alinmang Wilderness Trail. 
Mga Direksyon: Magmaneho sa Idyllwild 
sa Highway 243 mula sa Interstate 10 sa 
Banning, o sa Highway 74 hanggang sa Palm 
Desert. Kapag nakarating ka sa Idyllwild, 
lumiko pasilangan sa North Circle Dr. (ito 
ang sentro ng bayan) at magpatuloy sa loob 
ng isang milya hanggang sa marating mo 
ang South Circle Dr. Dito, kailangan mong 
kumanan. Kumanan sa unang kanto sa Fern 
Valley Rd. Ang Humber Park ay nasa dulo 
ng kalsada. Ipinapayo na tumawag ka o 
huminto sa San Jacinto Ranger Station upang 
malaman ang pinakakamakailang kundisyon 
ng trail bago pumunta sa Humber Park.ISANG TANAWIN NG TAHQUITZ PEAK AT LILY ROCK MULA SA SUICIDE ROCK
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MGA ADVENTURE

Mga Dapat Makita
Ang Indian Vista ay isang Scenic 
Viewpoint na ilang daanang 
talampakan ang layo mula sa 
Highway 243, 9.5 milya sa silangan 
ng Idyllwild. Makikita sa mga 
interpretive panel ang tungkulin ng 
apoy sa landscape.

Ang Alandale Fire Station ay 
isang tahimik na hintuan sa gilid 
na kalsada sa Hwy 243 kung 
saan makikita ang mga panel 
na nagpapakita ng wildlife na 
naninirahan sa mga oak tree.

Ang Cahuilla Tewanet ay nasa timog 
ng Idyllwild sa Hwy 74. Sa scenic 
vista na ito, makikita sa mga karatula 
ang kultura ng mga lokal sa lugar na 
Native American. Makikita sa mga 
maliit na karatula sa daanan ang mga 
halaman sa disyerto at kung paano 
ginagamit ng Cahuilla ang mga ito.

Adventure 10
Santa Rosa Mountain
Para sa isang tunay na backcountry adventure, magmaneho sa minsang 
mabatong Santa Rosa Mountain Road upang makarating sa maganda at 
matahimik na mga pinakamataas na elevations ng Santa Rosa Mountains. 
Makakakita ka ng ilang dilaw na post campsite, oportunidad sa hiking at 
makapigil-hiningang tanawin sa Palm Canyon, Coachella at Anza Valleys. 
Makakakita ka ng anim na uri ng conifer, kabilang ang limber pine na 
makikita lang sa mga pinakamataas na tugatog. Ilan lang ang mule deer, mga 
bobcat, gray fox, mga tree squirrel, Stellar’s jay at Cassin’s finch sa maraming 
species ng wildlife na makikita rito.
Mga Direksyon: Mula sa Highway 111 sa Palm Desert, magmaneho patungo sa 
Timog sa Highway 74 nang humigit-kumulang 20 milya, o mula sa panulukan 
ng Highway 371 at Highway 74, magmaneho patungo sa Silangan nang limang 
milya, patungo sa Santa Rosa Mountain Road (Forest Road 7S02). 
Distansya at Oras ng Biyahe: Ang Santa Rosa Mountain Road (7S02) ay isang 
hindi simentadong kalsada na hindi madalas pantayin. Mabagal ang 10 milya 
patungo sa Santa Rosa Peak. Matatapos ang kalsada bago dumating sa Toro 
Peak. Magbigay ng 2 - 3 oras na round-trip para sa oras ng pagmamaneho. Ang 
mga sasakyan na four-wheel drive at high clearance ang mga pinakanaaangkop 
para sa kalsadang ito. Kadalasang sarado sa taglamig ang kalsadang ito. 

Tumawag sa 760-862-9984 para sa mga kasalukuyang pagsasara at kundisyon 
ng kalsada bago ang iyong biyahe.
Adventure 11
Thomas Mountain Backroad Drive
Kung gusto mong huwag dumaan sa pangunahing kalsada, subukang 
magmaneho sa Thomas Mountain malapit sa Garner Valley. Tumira si Charles 
Thomas sa Garner Valley noong kalagitnaan ng 1880 at nag-alaga siya ng 
Mexican longhorn cattle kasabay ng pagpapalaki sa 12 anak. Binili niya ang 
lupaing ito mula sa mga Cahuilla Indian, na nang nagtagal ay ibinenta niya 
kay Robert Garner, isang stockman sa San Bernardino.
Mga Direksyon: Mula sa Idyllwild, dumaan sa timog ng Highway 243 
patungo sa Highway 74. Magpatuloy sa 74 (patungo sa Palm Desert). 
Pagkalampas lang ng Lake Hemet, kumanan sa Thomas Mountain Road 
(Forest Road 6S13). Baybayin ang kalsada sa loob ng 8 milya hanggang sa 
itaas. Mula sa Thomas Mountain Campground, umakyat mula sa paanan 
nito sa loob ng 15 minuto hanggang sa tuktok. Upang bumalik, maaari kang 
magpatuloy sa timog-silangan sa kalsadang pababa. Pagkalipas ng 10 milya, 
mararating mo muli ang Hwy 74.
Distansya at Oras ng Biyahe: Ang round trip mula sa Idyllwild ay humigit-
kumulang 45 milya, kabilang ang 18 milya sa lubak-lubak na kalsada. 
Tinatayang 2 hanggang 3 oras ang biyahe.
Mga Dapat Makita: Daraan ang mga pataas na dirt road sa kagubatan na 
puno ng chaparral at pine. Makapigil-hininga ang mga tanawim mula sa 
kalsada. Sa ibaba ay ang Lake Hemet, nasa silangan ang San Jacinto Range, at 
kapag hindi nababalot ng ulap ang paligid, makikita mo ang Mount Palomar.

ISANG TANAWING NG MT. SAN GORGONIO FROM SAN JACINTO 
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WILDLIFE

Mga Nanganganib na Species
Ang San Bernardino National Forest ay tahanan sa ilang species ng 
halaman at hayop na bihira o hindi karaniwan at lumalabas lang dahil 
sa limitadong bilang ng partikular na uri ng habitat, gaya ng mga 
parang o batis, partikular na uri ng lupa, o lumalabas sa limitadong 
hanay ng paninirahan. Ang kagubatan ay tahanan sa humigit-kumulang 
20 species ng halaman at humigit-kumulang 15 species ng wildlife 
na nakalista bilang nanganganib o paubos na alinsunod sa pederal 
na Endangered Species Act. Bukod pa rito, ang kabugatan ay may 
humigit-kumulang 95 species ng halaman at 45 species dito ang 
nakalista bilang sensitibo o inaalalang species ng Pacific Southwest 
Region ng U.S. Forest Service.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga bihira o hindi 
karaniwang species na ito, bisitahin ang mga sumusunod na website:

https://www.fws.gov/ para sa species na nakalista sa ilalim ng pederal 
na Endangered Species Act.

https://www.fs.usda.gov/detail/r5/plants-animals/ para sa species na 
nakalista bilang sensitibo ng USFS.

https://www.wildlife.ca.gov/ para sa pinoprotektahang species ng 
Estado ng California.

Ang ilang lugar sa kagubatan ay nakasara para sa proteksyon ng mga 
species ng hayop, pakibisita ang quick link sa Mga Kasalukuyang 
Kautusan sa Kagubatan sa http://www.fs.usda.gov/main/sbnf/home/.

Native na Halaman o 
Hayop - o hindi ba?
Itinuturing ang mga species ng 
halaman at hayop na invasive kapag 
hindi sila native sa lugar kung saan 
sila nakita at nagagawa nilang 
magdulot ng pinsala sa kapaligiran, 
ekonomiya, o sa tao. Ilang halimbawa 
ng mga species ng invasive na 
halaman ang: Spanish broom, English 
ivy, yellow star thistle, tamarisk 
o salt cedar, mga puno ng Haven 
at Himalayan blackberry. Ilan sa 
halimbawa ng species ng invasive 
na hayop ang: mga bullfrog, goldfish 
at feral at domestic na hayop na 
pinakawalan sa gubat (ibig sabihin, 
mga aso, pusa, at baboy).

Ang mga tao na pangunahing 
dahilan kung bakit nagkaroon 
ng mga invasive na species. 
Tumutulong kami upang maiwasan 
ang pagkalat. Narito kung paano:
•  Magkaroon ng kaalaman: Matuto 
tungkol sa mga invasive species sa 
iyong geographic na lugar.

•  Maging matalino sa paghahardin: 
magtanim ng mga native species 
upang mapalitam ang invasive species.

•  Magbantay: maghanap ng mga 
bagong pamugaran bago kumalat at 
maging permanente ang mga ito.

•  Magsumbong: mag-ulat ng invasive 
na species sa mga lokal na awtoridad.

•  Maging proactive: kontrolin at 
puksain ang mga kasalakuyang 
pamugaran.

•  Makilahok: sumali sa pagbuo ng 
lokal na watch group laban sa mga 
invasive na species

Winter Bald Eagle 
Count - Maging 
Siyentipikong 
Mamamayan!
May ilang dosenang bald eagle na 
karaniwang nagpapalipas ng kanilang 

bakasyon tuwing taglamig 
sa paligid ng mga lawa ng 

Southern California, 
karagdagan ang mga 

ito sa 

ilang residente at 
namumugad na 

bald eagle na nananatili nang 
buong taon. Ang mga nasa hustong 
gulang na bald eagle ay nagkakaroon 
ng buong puting ulo at buntot sa 
kanilang ikalimang taon. Bago iyon 
dumating, mayroong iba't ibang kulay 
ng balahibo ang mga ito na brown at 
white.
Kada taon, ang San Bernardino 
National Forest ay lumalahok sa 
pagbilang ng bald eagle sa taglamig, 
katuwang ang California Department 
of Fish and Wildlife sa mga parke 
ng estado ng California. Nangyayari 
ang pagbiglang sa Lake Hemet, 
Lake Perris, Lake Silverwood, Lake 
Arrowhead at Lake Gregory, at Big 
Bear Lake. Bukas ang mga pagbilang 
na ito sa pubiliko at nagaganap sa 
ikalawang Sabado ng Disyembre, 
Enero, Pebrero at Marso.
Sumali sa amin sa isa sa mga 
pagbilang sa mga buwan ng 
taglamig. Walang kailangang 
karanasan. Kailangan ang pag-sign 
up nang maaga - pumunta lang 
sa itinalagang oras at lokasyon, 
magsuot ng panlamig na damit, 
magdala ng binoculars at manood. 
Masaya, madali at sandali lang ang 
pagbibilang ng mga Agila.

Respeto sa Lahat ng Wildlife
Ang lahat ng wildlife ay may potensyal na maging mapanganib. 
Huwag lumapit, makipag-interaksyon, humawak sa o pakinin 
ang mga ligaw na hayop. Hayaan silang magpatuloy sa kanilang 
araw-araw na ginagawa, paghahanap ng pagkain, at pamamasid 
sa mga predator o prey, nang hindi ginagalaw ng mga bisita.
WILDLIFE + DISTANSYA = KALIGTASAN para sa tao at wildlife!
Para sa iyong kaligtasan at ng mga hayop sa kagubatan, pakisundan ang 
mga simpleng panuntunan:
 •  Dapat manatili ang mga bata malapit sa mga magulang at dapat ay  
    palagi silang nakikita.
 •  Huwag kailanmang kunan ng larawan ang isang bata kasama ng isang  
    ligaw na hayop, kahit pa mukha itong maamo.
 •  Huwag kailanmang lumapit sa wildlife, lalo na ang mga mukhang  
    abandonadong hayop, at huwag kailanmang subukang pakainin, amuhin  
    o hulihin/hawakan ang mga ligaw na hayop. 
 •  Panatilihing kontrolado ang mga alagang hayop sa lahat ng pagkakataon.
 •  Palaging magpanatili ng malinis na camp. Pagsama-samahin ang iyong  
    mga gamit, limitahan ang espasyo na iyong inookupa.
 •  Panatilihing walang pagkain o amoy ang iyong tinutulugan, tent, at  
    sleeping bag.
 •  Linisin ang mga barbecue grill at iimbak ang mga ito nang hindi ito  
    maabot ng mga oso at iba pang wildlife.
 •  Huwag mag-iwan ng pagkain, inumin o cooler nang walang nakakakita.     
    Iimbak ang mga ito nang sa gayon ay hindi ito makuha ng mga oso at  
    iba pang hayop kapag wala ka sa camp. Kung available, gumamit ng  
    bear proof na locker ng imbakan ng pagkain at mga basurahan.
 •  Kung lalapitan ka ng isang oso o mountain lion, iwasan ito at magpanatili  
    ng ligtas na distansya; huwag tumakbo; sa halip, humarap sa hayop,  
    gumawa ng ingay at subukang magmukhang malaki, hangga't maaari.
 •  Tingnan o kunan ng larawan ang wildlife mula sa isang trail o observation  
    area. Gumamit ng mga binocular, spotting scope, at telephoto lens.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa ligtas na interaksyon sa 
wildlife, pakibisita ang website na ito: http://www.bebearaware.org/

Birdwatching
Naiisip mo ba kung gaano kaganda ang panonood 
ng konsyerto ng mahigit isang milyong naglalakbay 
na mang-aawit? Manood ng pagtatanghal anumang 
umaga ng tagsibol o tag-init sa Bernardino National 
Forest. Humihinto rito ang mga migratory na songbird 
upang magpahinga sa mga puno, parang, baybayin 
ng sapa, at lawa. Ang ilan sa kanila ay nananatili at 
namumugad para sa tag-init ang iba naman ay nagpapatuloy patungo sa hilaga. Ang 
mga neotropical (New World) na migrant na ito ay bumabalik sa Mexico, Central 
at South America sa taglagas. Kabilang sa pangkat na ito ang mga pamilyar na ibon 
gaya ng mga oriole, hummingbird, swallow, thrush, warbler, vireo, at tanager.

Kamakailan, mas tahimik na ang tagsibol. May ilang migratory na ibon ang hindi 
na nagpupunta rito, dahil sa pagkasira ng natural na habitat sa mga breeding 
ground, sa mga ruta sa pag-migrate, at sa mga lugar na nakakaranas ng taglamig. 
Ang pambansang kagubatan na ito ay isang hinto lang sa world tour. Mahalagang 
matukoy at maprotektahan ang mga lugar na ito na ginagamit ng mga ibon.

Ang mga pinakamagandang lugar sa panonood ng mga ibon ay sa mga batis 
at iba pang lugar na may maraming halaman at insekto. Ang Thurman Flats 
Picnic Area ay isang kilalang pahingahang lugar. Sumangguni sa Birds of San 
Bernardino National Forest para sa mga listahan ng mga madalas makitang 
species sa sumusunod na website:

 www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fseprd535844.pdf

Nagsasagawa ng mga bird walk sa buong taon ang Audubon Society ng 
San Bernardino Valley. Para sa higit pang impormasyon, tumawag sa San 
Bernardino County Museum sa 909-307-2669.

I-scan ang QR code na ito gamit ang 
iyong mobile device upang mabisita ang 
https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_

DOCUMENTS/fseprd535844.pdf

 www.fs.usda.gov/sbnf
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FUN FOR ALL

Limang Panuntunan ng Smokey Bear 
Para Sa Pag-iwas sa Sunog

Nature Scavenger Hunt
Mahahanap mo ba ang mga ito sa pagbisita mo sa kagubatan?

Ilang salita ang magagawa mo gamit ang mga titik 
mula sa mga salitang NATIONAL FOREST?
Halimbawa:     EAR                  SNAIL

•Tahanan ng hayop (Huwag Istorbohin)

•Isang balahibo
•Isang pugad ng ibon (Huwag Hawakan)

•Pagkain ng squirrel
•Isang bagay na hindi galing sa  
  kalikasan
•Isang matulis na dahon

•Isang bagay na magagamit mo  
  bilang kasangkapan
•Mga bakas ng yapak ng hayop
•Isang matulis na pine cone
•Isang makulay na bulaklak
•Isang langgam na may dalang bagay
•Isang may pakpak na insekto

1. Ikaw lang ang makakapigil ng mga  
forest fire.

2. Palaging mag-ingat sa apoy.
3. Huwag kailanmang maglaro ng mga  

posporo o lighter.
4. Palaging bantayan ang iyong campfire.

      5. Tiyaking ganap nang patay ang  
campfire bago ito iwanan.

Magsimula Rito >>>

Tulungan si 
Smokey na 

makalabas sa 
maze

https://www.everykidinapark.gov/

I-scan ang QR code na ito gamit ang iyong 
mobile device upang mabisita ang https://
www.fs.usda.gov/main/sbnf/learning/kids
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ADVENTURE PASS

Forest Adventure Pass Program
Ang Adventure Pass Program ay nasa ika-20 taon na nito sa Southern California National Forests. Noong 1996, ipinasa ng Kongreso ang lehislasyon na 
nagpapahintulot sa Forest Service upang mangil para sa panlibangang paggamit. Ang mga taong naglilibang sa Southern California National Forests ay 
kailangang bumili ng pass para sa maraming sikat na lugar sa Forest at ilagay ito sa kanilang sasakyan. Maaaring bilhin ang pass sa halagang $5 para sa 
isang araw o $30 para sa isang taon.

Ano ang isang Adventure Pass?
Ang San Bernardino National Forest ay isa sa apat na pinakabinibisitang kagubatan 
sa Southern California na bahagi ng Adventure Pass program.  Ang lahat ng apat 
na kagubatan ay madalas gamitin, kaya nangangailangan ito ng patuloy na 
pagsubaybay at pagpapanatili sa itinalagang developed na lugar na nasa 
hangganan ng mga ito.  Ang Adventure Pass ay isang bayarin 
para sa maghapong paggamit na itinalaga para sa paggamit ng 
mga pasilidad at serbisyo na sumusuporta para sa labis na 
pagbisita. Dahil ang mga ito ay mga bayarin para sa 
panlibangang “paggamit” at hindi mga bayarin para sa 
“pagpasok” sa pambansang kagubatan, walang kailangang 
pass para sa pagbiyahe sa kagubatan o para sa ‘hindi 
sinasadyang’ aktibidad gaya ng paghinto para kumuha 
ng larawan, pagbisita sa isang developed na overlook o 
paggamit ng palikuran. Maaaring kailangan ng hiwalay na overnight na bayarin para 
sa camping sa mga indibidwal na developed na panlibangang lugar (tulad ng mga 
campground). Ang mga pondo para sa Adventure Pass ay ginagamit sa pagkumpuni 
at pagpapanatili ng maraming trail sa buong San Bernardino National Forest.

Saan kinakailangan ang Adventure Pass?
 Kailangan ang Adventure Pass kapag ang iyong sasakyan ay 

nakaparada sa ilang itinilagang lugar. Makipag-ugnayan 
sa pinakamalapit na Ranger Station o sa Adventure Pass 

website para sa listahan ng mga kasalukuyang may-
bayad na lugar. Hindi kailangan ang mga Adventure 
Pass para sa Santa Rosa at San Jacinto Mountains 
National Monument. Mga Interagency Pass

Binubuo ang Interagency Recreation Pass Program ng anim na partikular na 
pass: ang Interagency Annual, Senior, Access, Military, at Volunteer Pass. 
Hindi nag-e-expire ang mga Golden Age, Senior at Access pass at ang mga 
pass na ito ay tinatanggap sa buong bansa sa lahat ng lugar ng Forest Service, 
National Park Service, Bureau of Land Management, Bureau of Reclamation, 
at U.S. Fish & Wildlife Service na naniningil ng bayarain sa pagpasok o 
karaniwang amenity (Mga Adventure Pass, atbp.).
Ang Interagency Annual Pass ay may bisa sa loob ng isang taon mula sa 
petsa ng pagbibigay para sa bayarin sa pagpasok 
o karaniwang amenity (gaya ng Adventure Pass). 
Walang nang iba pang diskwento ang ibinibigay.  
Nagkakalahaga ito ng $80.
Ang Interagency Senior Pass ay isang 
panghabang-buhay na pass na available sa mga 
mamamayan o permanenteng residente ng U.S. na 
62 taong gulang o mas matanda. Bukod pa sa mga 
benepisyong ibinibigay ng Interagency Annual 
Pass, ang mga mayroong Interagency Senior Pass 
ay maaaring makatanggap ng hanggang sa isang 
50% diskwento sa bayarin sa mga campground, 
ganap na developed na lugar, swimming, boat 
launch at para sa mga espesyal na interpretive na 
serbisyo. Ang kasalukuyang halaga ay $10. Itataas 
namin ito sa $20 para sa Annual o $80 na lifetime.
Ang Interagency Access Pass ay isang panghabang-buhay na pass na 
available sa mga mamamayan o permanenteng 
residente ng U.S. na mayroong medikal na 
pagpapasya at dokumentasyon ng pagkabulag o 
permanenteng kapansanan.  Ang pass na ito ay 
nagbibigay ng parehong mga benepisyo gaya ng 
Interagency Senior Pass. Isa itong LIBRENG pass.
Ang Interagency Military Pass ay nagbibigay ng 
parehong mga benepisyo gaya ng sa Interagency 
Annual Pass.  Ang pass na ito ay libre sa mga 
aktibong kawani at dependent ng military na 
may wastong pakakakilanlan – para sa higit pang 
impormasyon, pakibisita ang www.fs.fed.us/
passespermits/military.shtml.
Ang Interagency Volunteer Pass ay nagbibigay 
ng parehong mga benepisyo gaya ng sa Interagency 
Annual Pass.  Ang Volunteer pass ay libre para sa 
mga volunteer na nag-log in sa loob ng 250 oras ng 
pagboluntaryo sa isang taon.  Available ang pass na ito 
sa mga agency volunteer program coordinator (tingnan 
ang 8) na nagsusubaybay at nagtatala ng mga oras.
Every Kid in a Park Pass (EKIP) Ang 4th Grade 
Pass ay bahagi ng Every Kid in a Park program, 
isang pagsisikap na ipakilala ang kabataan ng 
America sa mundo. LIBRE ang pass na ito at 
ibinibigay sa bawat mag-aaral sa ikaapat na baitang 
na may ‘paper pass’ mula sa website ng Every Kid 
in a Park sa www.ekip.gov.

Saan ako makakabili ng Adventure Pass?
Nagbebenta ring ng mga pass sa mga Ranger Station, visitor center, at 
maraming lokal na negosyo (tindahan).  Maaari kang maghanap ng tindahan 
malapit sa iyo at bumili rin ng pass online sa website ng Adventure Pass: 
www.fs.usda.gov/adventurepass

Mga Site para sa May-bayad na Pook-Libangan

Planuhin ang Iyong Biyahe!
Hanapin ang iyong Lugar ng Pook-libangan sa Interactive na Mapa

Paano Ako Magbabayad ng Notice of Required Fee (NRF)?
May 2 opsyon sa paglutas ng iyong $5.00 na bayarin
1)  Ipadala ang iyong NRF kalakip ang tseke o money order sa ibinigay na sobre
2)  Magbayad sa pamamagitan ng telepono gamit ang iyong credit card sa 
pamamagitan ng pagtawag sa 909-382-2623
Mga Libreng Arw sa Adventure Pass:
Hunyo 10, 2017 National Get Outdoors Day
Setyembre 30, 2017 National Public Lands Day
Nobyembre 11-12, 2017 Veterans Day

Enero 15, 2018 Martin Luther King Jr. Day
Pebrero 19, 2018 President’s Day

Inilathala noong Mayo 2017, San 
Bernardino National Forest. Ang 

publikasyong iyo ay 
hatid ng mga pondo 
mula sa Adventure 
Pass Program. Naka-
print sa recycled paper. 
R5-RG-270

DIAMONDBACK CREW
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I-scan ang QR Code na ito 
gamit ang iyong mobile device 

upang mabisita ang 
www.fs.usda.gov/adventurepass

I-scan ang QR Code na ito gamit 
ang iyong mobile device upang 

mabisita ang https://www.fs.usda.
gov/detail/r5/passes-permits/

recreation/?cid=STELPRD3791132

I-scan ang QR Code na ito gamit 
ang iyong mobile device upang 
mabisita ang http://www.fs.fed.

us/portaldata/r5/ap/map/

Alinsunod sa Pederal na batas sa mga sibil na karapatan at mga regulasyon at patakaran sa mga sibil na karapatan 
ng U.S. Department of Agriculture (USDA), ang USDA, mga Ahensya, tanggapan, at empleyado nito at ang mga 
institusyon na nakikibahagi o namamahala sa mga programa ng USDA ay pinagbabawalang mandiskrimina batay 
sa lahi, kulay, pambansang pinagmulan, relihiyon, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian (kabilang ang paglalahad 
ng kasarian), sekswal na oryentasyon, kapansanan, edad, katayuan sa pag-aasawa, katayuan ng pamilya/pagiging 
magulang, kita na nakuha sa programa sa pampublikong tulong, pulitikal na paniniwala, o represalya o pagganti 
para sa dati nang aktibidad sa mga sibil na karapatan, sa anumang programa o aktibidad na isinagawa o pinonduhan  
ng USDA (hindi nalalapat ang lahat ng batayan sa lahat ng programa). Iba't iba ang takdang panahon sa paglutas 
at paghahain ng reklamo ayon sa programa o insidente. Ang mga taong may kapansanan na nangangailangan ng 
alternatibong paraan sa pagkikipag-ugnayan para sa impormasyon ng programa (hal., Braille, malaking print, 
audiotape, American Sign Language, atbp.) ay dapat makipag-ugnayan sa responsableng Ahensya o sa TARGET 
Center ng USDA sa (202) 720-2600 (boses at TTY o makipag-ugnayan sa USDA sa pamamagitan ng Pederal na 
Relay Service sa (800) 877-8339. Bukod pa rito, maaaring available ang impormasyon ng programa sa mga wika 
maliban sa Ingles. Upang maghain ng reklamo ng diskriminasyon sa programa, sagutan ang USDA Program 

Discrimination Complaint Form, AD-3027, na makikita 
online sa http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.
html at sa alinmang tanggapan ng USDA o sumulat ng liham 
na naka-address sa USDA at ibigay sa sulat ang lahat ng 
impormasyong hinihingi sa form. Upang humiling ng kopya 
ng form ng reklamo, tumawag sa (866) 632-9992. Isumite ang 
iyong sinagutang form o liham sa USDA sa pamamagitan ng: 
(1) mail: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant 
Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, 
Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o 
(3) email: program.intake@usda.gov. Ang USDA ay isang 
provider, employer at lender ng pantay na oportunidad.
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