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Chỉ định Đốt lửa: Chính Là Điều Cần thiết cho Rừng

Với những vụ cháy rừng thảm khốc năm 2007 và 2016 ở Nam California vẫn còn sống động trong tâm trí chúng ta, việc
nhìn thấy khói có thể vẫn còn đôi chút đáng sợ, nhưng không phải là chuyện hiếm có ở Rừng Quốc gia San Bernardino.
Đó có thể là một vụ cháy rừng hoặc có thể được cố ý tạo ra, hay là một đám cháy “theo chỉ định” để có thể ngăn ngừa
những đám cháy lớn hơn. Các cán bộ quản lý hỏa hoạn của Cục Kiểm lâm vẫn luôn sử dụng các đám cháy theo chỉ định
như một công cụ để tạo và duy trì các khu vực có khả năng phục hồi trên các khu rừng quốc gia kể từ đầu những năm
1970. Đám cháy theo chỉ định có thể được tạo ra để mô phỏng các hiệu quả của đám cháy tự nhiên đối với cảnh quan,
thường bao gồm các mục tiêu: giảm mật độ tán cây rừng và sự cạnh tranh cây con cũng như đẩy lùi sự xâm lấn của các
đồng cỏ nông thôn. Việc mô phỏng đám cháy và dữ liệu thời tiết trong quá khứ được sử dụng để xác định các điều kiện
trong đó khả năng xảy ra hỏa hoạn sẽ từ thấp đến trung bình, sử dụng các rào cản tự nhiên và nhân tạo để hạn chế sự
bùng phát và khả năng lan rộng của đám cháy.
Mùa hè 2016 cũng là năm xảy ra nạn cháy rừng
cực lớn khác tại phần lớn miền Nam California.
Hạn hán cũng góp phần vào cường độ của mùa
cháy rừng. Trớ trêu thay, một phần của nguyên
nhân gây ra các vụ cháy nghiêm trọng như vậy
là do công tác chữa cháy đã trở nên quá hiệu
quả kể từ đầu thế kỷ 20. Các thảm hoạ thiên
nhiên trong thế kỷ 19 và 20 cùng với nhu cầu
cực lớn về gỗ trong Thế Chiến thứ II đã gây ra
một cuộc chiến tàn khốc ở các khu rừng Hoa
Kỳ. Trước đây, người ta quan niệm rằng tất cả
các vụ cháy rừng đều nguy hại và xấu. Nhưng
với nhiều nghiên cứu khoa học, các nhà sinh
thái học, các nhà quản lý hỏa hoạn và các quan
chức dân biểu giờ đây đều nhận ra rằng cháy
rừng là điều tự nhiên và tất yếu.
ĐỐT LỬA THEO CHỈ ĐỊNH

Kyle R.T. Silva

Chống Cháy rừng bằng Lửa

Các nhà quản lý hỏa hoạn cũng phải tính tới
sự tích tụ nhiên liệu, nhà cửa và các cộng đồng xung quanh vùng đất rừng quốc gia. Trong "chỉ định” đốt lửa có một
kế hoạch rất chi tiết tính đến tất cả các trường hợp bất trắc. Nhiên liệu tích lũy được loại bỏ dần dần và cẩn thận,
trong đó sự an toàn là ưu tiên hàng đầu. Trên thực tế, rất nhiều hoạt động đốt rừng theo chỉ định đã được thực hiện
để bảo vệ cộng đồng. Westridge Fuelbreak là một ví dụ điển hình. Hoạt động đốt rừng theo chỉ định kết hợp với
biện pháp giảm bằng máy móc trong các khu vực có mật độ sinh trưởng quá mức đã được sử dụng nhằm mục đích
rõ ràng là bảo vệ cộng đồng Idyllwild khỏi một vụ cháy rừng ngoài tầm kiểm soát. Nói cách khác, chúng ta đang
chống cháy rừng bằng lửa.

Cháy rừng là điều Tự nhiên

Giống như ở hầu hết các khu rừng phía tây, cháy là một quá trình tự nhiên đã tồn tại ở Rừng Quốc gia San
Bernardino từ lâu trước khi Cục Kiểm lâm quản lý các vùng đất này. Sét đánh tạo ra các đám cháy giúp dọn sạch vật
chất tích tụ từ thực vật, tỉa mỏng các lớp cây, giải phóng chất dinh dưỡng trở lại đất, thúc đẩy hạt giống nảy mầm
và phát quang đường đi cho động vật hoang dã. Người Mỹ Bản xứ đã sử dụng lửa cho các mục đích tương tự. Các
đám cháy của họ sẽ dọn sạch cây chết và cây sắp chết, cho phép cây non vươn lên, điều này có lợi cho họ và động
vật hoang dã mà họ săn bắn.
Một biện pháp khoa học thận trọng để quản lý hỏa hoạn đã được phát triển và hiện đang được áp dụng cho các vùng
đất hoang dã ở Rừng Quốc gia San Bernardino. Các đặc điểm tự nhiên và nhân tạo sẽ được đánh giá để xác định mức
cường độ cháy mà chúng có thể chịu được, nếu có. Sau đó, cảnh quan sẽ nhận được một "chỉ định đốt" dựa trên nhu
cầu đốt, rất giống với việc bác sĩ đánh giá nhu cầu của bệnh nhân về thuốc và kê toa thuốc đó nếu cần.
Việc chỉ định đốt lửa giúp cây cối và môi trường sống của động vật trở nên thông thoáng và thuận lợi cho sự sinh
sôi hơn. Cây nhận được nhiều chất dinh dưỡng và ánh sáng mặt trời hơn nên chống chọi tốt hơn với bệnh tật, côn
trùng và thậm chí là chống được đám cháy dữ dội hơn. Một số loài cây thậm chí còn cần lửa để tồn tại và một số
loài khác cần lửa để nảy mầm. Cảnh quan sẽ trở lại trạng thái cân bằng, thông thoáng và trong lành - trong những
ngày mà tất cả các đám cháy đã được dập tắt.

Vẫn Tin tưởng Bạn

Giống như bác sĩ, chỉ những người có kiến thức và kinh nghiệm đưa ra quyết định như vậy mới có thể chỉ định đốt
lửa. Các biện pháp xử lý cần phải được thiết kế cẩn thận để việc đốt lửa đạt kết quả mong muốn. Vấn đề không đơn
giản chỉ là đốt cháy mọi thứ. Vẫn phải ngăn ngừa cháy rừng. Smokey Bear vẫn tin tưởng bạn!
Vào mỗi mùa cháy, Rừng Quốc gia San Bernardino sẽ hạn chế đốt lửa. Các hạn chế này là cần thiết để ngăn ngừa
thảm hoạ cháy rừng. Một số hạn chế quan trọng về việc đốt lửa bao gồm:
•Chỉ được phép đốt lửa trại bằng gỗ và than củi trong vòng đốt lửa trại được chỉ định, được thiết kế để đốt lửa an toàn.
•Vòng đốt lửa trại được chỉ định có ở các khu cắm trại, các khu vực dã ngoại và các địa điểm Yellow Post được quy
hoạch. Trạm kiểm lâm có thể giúp bạn tìm nơi đốt lửa trại an toàn và hợp pháp. Hạn chế này áp dụng cho việc
nướng thịt và nướng BBQ bằng than củi.
•Phải có Giấy phép Đốt lửa trại của bang California để sử dụng bếp lò bên ngoài các khu cắm trại và các khu vực dã
ngoại được quy hoạch.
•Hãy liên lạc với Trạm Kiểm lâm gần nhất để xin giấy phép và biết các hạn chế hiện tại về việc đốt lửa.
•Chỉ hút thuốc lá, xì gà hoặc tẩu ở những khu vực đã được phát quang hoặc trong xe cộ được đóng kín.
•Ngoài ra, cấm tất cả các loại pháo hoa. Phải có bộ thu tia lửa đối với các phương tiện địa hình (OHV), máy phát điện
di động và các động cơ tương tự khác.

1

Rừng là của BẠN!
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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.
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(760) 862-9984
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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.
Kyle R.T. Silva

A PRESCRIBED BURN

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.

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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CHÀO MỪNG!
Chào mừng!

Câu cá

Chào mừng bạn đến với Rừng Quốc gia San Bernardino! Với các chủng loại
thực vật và động vật đa dạng và phong phú, Rừng Quốc gia San Bernardino
mang lại cho bạn một phong cảnh tuyệt diệu, yên bình và là một trong các
cơ hội giải trí tuyệt vời nhất tại Nam California. Vùng đất công này là nơi để
bạn tận hưởng và chăm sóc.

Cục Bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã (DFG) Bang California nuôi thả cá
trong các hồ và suối công cộng. Cần phải có giấy phép của tiểu bang đối với
người ở độ tuổi từ 16 trở lên. Vui lòng gọi 562-594-7268 để biết thêm thông
tin về nuôi thả cá. Để biết thêm thông tin về quy định và giấy phép, vui
lòng gọi (Cục Bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã) 909-484-0167 hoặc truy cập
trang web www.dfg.ca.gov của DWF.

Thẻ Thám hiểm (Adventure Pass) là gì?
Khác với phí vào cửa thường được Tiểu bang và các Công viên
Quốc gia thu, Thẻ Thám hiểm được sử dụng cho mục đích giải
trí chứ không phải là vé vào Rừng. Do đó, không phải tất cả
NATIONAL FOREST những người du lịch xuyên rừng đều phải mua thẻ này. Người
ADVENTURE PASS câu cá, người đi xe đạp, người săn bắn, người đi bộ đường dài,
người cắm trại và đa số những người tham gia các hoạt động ngoài trời
khác đều phải mua thẻ này và dán trên phương tiện của mình khi đậu trong
Rừng Quốc gia để giải trí. Nếu không mua thẻ này và dán trên phương tiện
của mình, bạn có thể bị phạt $100.

Khi nào cần Thẻ Thám hiểm?
Cần phải có Thẻ Thám hiểm khi phương tiện đỗ tại các Khu vực Giải trí có
Ảnh hưởng Lớn (HIRA) và một số khu vực quy định. Vui lòng gọi cho trạm
kiểm lâm gần nhất hoặc truy cập www.fs.usda.gov/adventurepass.

Hãy chuẩn bị Sẵn
sàng

Bắn súng Mục tiêu dưới Hình thức Giải trí
Vào năm 1997 và 1998, rừng tạm thời không cho phép bắn súng mục tiêu
vì các vấn đề an ninh công cộng và bảo vệ tài nguyên. Đến năm 1999, một
số khu vực lại cho phép hoạt động bắn súng mục tiêu trong khi hoàn thành
một kế hoạch cho toàn bộ khu rừng. Nhân viên quản lý rừng yêu cầu người
bắn súng mục tiêu phải tuân thủ các quy định và trợ giúp trong các ngày
làm vệ sinh tự nguyện để hoạt động bắn súng mục tiêu được tổ chức thành
công tại Rừng Quốc gia.
Chỉ được phép Bắn súng Mục tiêu tại các khu vực được chỉ định trong
Rừng Quốc gia San Bernardino. Vui lòng gọi cho trạm kiểm lâm gần nhất
để xin bản đồ và biết thông
tin chi tiết về các cấp độ hoạt động
đốt lửa trong khu vực đó và vào ngày
đó. Xạ thủ không được phép phá hủy
bất kỳ yếu tố thiên nhiên nào trong
rừng quốc gia, kể cả thực vật và cây cối.
Không được bắn súng trong khoảng
cách 150 yard (140 m) từ bất kỳ khu
vực được quy hoạch nào. Hầu hết các
khu vực bắn súng mục tiêu trong rừng
đều yêu cầu phải có Thẻ Thám hiểm.
Không được phép sử dụng đạn thép,
đạn xuyên giáp hoặc đạn Telfon. Không
được phép sử dụng súng hơi và súng
sơn trong rừng. Rừng không cho phép
bắn súng mục tiêu trong các khoảng
thời gian có nguy cơ cháy rừng cao.
MANDY BUYAK

Trong khu rừng này, độ cao dao
động từ 2.000 feet ở gần lòng
thung lũng đến 11.000 feet trên
Núi San Gorgonio. Nhiệt độ có
thể thay đổi mạnh – có thể là 70
độ tại Los Angeles và 40 độ tại
Hồ Big Bear. Tuyết có thể rơi hầu
hết các tháng trong năm. Trong
một số khu vực nhất định, tuyết
có thể tích tụ với độ dày 5-20
feet. Dù có kinh nghiệm nhiều
thế nào thì bạn cũng luôn phải
kiểm tra thời tiết trên núi trước
khi khởi hành.

Hầu hết các khu vực này đều có cá hồi vân trong mùa câu cá. Bạn có thể câu
được cá hồi nâu, cá vược, cá thái dương xanh và các da trơn.

Trong mùa đông, hãy mang
theo xích chống trượt và học
Tìm hiểu Thêm về Rừng
NHIỀU GIA ĐÌNH THÍCH ĂN UỐNG NGOÀI TRỜI (DÃ NGOẠI) TẠI KHU DÃ NGOẠI APPLEWHITE VÀ
cách sử dụng xích. Mang thêm
LỘI QUA LYTLE CREEK.
Bạn có thể đến các trung tâm thuyết
quần áo đề phòng trường hợp
giải
để tìm hiểu thêm về động vật hoang
khí hậu thay đổi đột ngột. Trong
dã, thực vật và lịch sử của khu rừng. Tìm ký hiệu này trên bản đồ, trang 9-15.
mùa đông, cần phải có áo khoác, găng tay, mũ và tất khô. Trong mùa hè,
hãy mang đủ nước, đặc biệt khi bạn đi qua các đường mòn hẻo lánh. Uống
Một số trung tâm này in sẵn các hướng dẫn đường mòn và một số có ký
nước suối hoặc nước hồ tại bất kỳ nơi nào trong Rừng Quốc gia đều không
hiệu màu trên toàn bộ đường mòn. “Chapparral Neighborhood Trail” (trang
an toàn.
10) có hướng dẫn đường mòn tự nhiên 1/2 dặm bằng tiếng Tây Ban Nha.

KHÁM
KKHÁ
HÁÁM
M PPHÁ
HÁ

RỪNG

Quét mã QR này
bằng thiết bị di động của bạn
để truy cập
https://www.discovertheforest.org/

Cắm trại
Nếu muốn, bạn có thể cắm trại tại các khu cắm trại được xây dựng gần các
đường mòn hẻo lánh hoặc cạnh những đường mòn dành cho xe đạp. Bạn có
thể cắm trại tại sa mạc, tại các khu đất cao trong rừng hoặc gần hồ. Mỗi khu
vực này đều có các quy định đặc biệt và hầu hết các khu cắm trại đều có thu
phí riêng (xem danh sách trên trang 3). Hãy nhớ gọi hoặc truy cập trang vào
web của văn phòng Cục Kiểm lâm khi bạn lên kế hoạch đi cắm trại.
Cháy rừng là một vấn nạn lớn tại Rừng Quốc gia San Bernardino. Sự bất cẩn
của người cắm trại là nguyên nhân gây ra rất nhiều trong số các vụ cháy
rừng này. Vì lý do đó, các nhà chức trách đã đưa ra các quy định về việc sử
dụng lửa tại các bãi đất trống. Nói chung, chỉ được đốt lửa trại ở các khu
cắm trại sẵn có (các khu cắm trại này có nguồn nước và tính phí). Trong các
khu vực hẻo lánh hơn, chỉ được đốt lửa trại trong các mùa nhất định và phải
có giấy phép. Cán bộ Kiểm lâm có thể cung cấp thông tin cho bạn về các
quy định hiện hành liên quan đến việc đốt lửa trại.

Dã ngoại
Các khu vực dã ngoại thường được trang bị bàn, bếp hoặc lò nướng và nhà
vệ sinh kín. Nước uống cũng có sẵn tại các khu vực cụ thể (trang 8). Không
được ngủ qua đêm tại các khu vực được chỉ định là khu vực dã ngoại.

Các tháp quan sát hỏa hoạn mở cửa đón khách tham quan trong suốt
các tháng mùa hè. Bạn có thể leo lên đỉnh tháp và thưởng thức cảnh đẹp.
Thường thì tình nguyện viên luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn. Hãy
tìm ký hiệu này trên bản đồ.
“Children’s Forest Trail” (trang 12) là đường mòn 3/4 dặm có hướng dẫn do
trẻ em thiết kế và soạn thảo dành cho trẻ em. Nếu tham quan trong mùa
hè, các nhà tự nhiên học trẻ tuổi sẽ hướng dẫn và cung cấp cho bạn thêm
thông tin về khu vực này. Đây là một nơi tuyệt vời để đưa con bạn đi cùng!

Bạn Có thể Trợ giúp
Hãy cùng chung tay bảo vệ rừng mỗi khi bạn đến tham quan! Đề phòng
hỏa hoạn là việc vô cùng quan trọng mà bạn có thể làm. Vứt rác đúng nơi
quy định là cách bạn sẽ giúp giữ cho khu rừng luôn đẹp đẽ. Chỉ đậu xe và
cắm trại tại các khu vực được chỉ định để giúp bảo tồn vẻ hoang dã của các
khu vực khác và không tạo ra chướng ngại nào.
Hãy trở thành tình nguyện viên cho một trong các dự án về rừng. Tình
nguyện viên rừng hỗ trợ xây dựng đường mòn tự nhiên, phối hợp với các
trung tâm du khách và các khu vực công cộng khác cũng như đảm nhận
các chương trình giáo dục cho công chúng. Các cá nhân thành thạo hai
ngôn ngữ có giá trị đặc biệt trong giao tiếp. Tình nguyện viên cũng phối
hợp với các nhà sinh vật học và thực vật học trong công tác kiểm tra và đo
đếm hệ động thực vật. Tình nguyện viên tuần tra các khu vực hoang dã. Để
biết thêm thông tin về công tác tình nguyện, vui lòng liên hệ với văn phòng
tổng hợp theo số (909) 382-2600 và hỏi về Chương trình Tình nguyện viên.
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Rừng là của BẠN!
Cục
Kiểm lâm

Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
Bernardino

www.fs.usda.gov/sbnf

GIẢI TRÍ
Mục đích Sử dụng Đặc biệt
Chương trình Giấy phép Sử dụng Đặc biệt tại SBNF cho phép du khách sử dụng Đất Rừng với giấy phép tạm thời cho rất
nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: quay phim, cả thương mại và phi thương mại, ảnh tĩnh và phim điện ảnh,
đám cưới, hội họp, các nhóm thương mại và phi thương mại lớn (lễ hội, giới thiệu sản phẩm, các sự kiện nhóm dã ngoại),
các sự kiện thể thao như chạy marathon, các sự kiện đạp xe, các cuộc đua xe địa hình, v.v... Chương trình SUP cũng quản lý
gần 24 chương trình Cắm trại có Tổ chức nhằm chia sẻ tài nguyên Rừng xinh đẹp của chúng ta với những trẻ em và người
lớn kém may mắn hoặc dễ gặp rủi ro và những người có nhu cầu đặc biệt. Chương trình cũng quản lý việc cấp giấy phép
cho hơn 700 khu Nghỉ dưỡng Giải trí, các công trình lịch sử (một số đã trên 100
tuổi!) thuộc sở hữu riêng nhưng nằm trên Đất Rừng. Ngoài ra, chương trình cũng
Quét mã QR này
bằng thiết bị di động của bạn
giám sát tất cả các hành lang tiện ích mà nhiều đơn vị sử dụng để cung cấp điện,
để truy cập www.fs.usda.gov/
main/sbnf/passes-permits/
nước, xử lý nước thải, cáp quang cho điện thoại và công nghệ thông tin cũng như
event-commercial
tất cả các địa điểm tháp di động nằm trong Rừng.

Hạt Kiểm lâm San Jacinto

Trung tâm Khám phá Big Bear

Đỉnh núi, Thung lũng và Quang cảnh!

Cánh cổng Phiêu lưu của Bạn!

Dãy núi San Jacinto vươn lên từ lòng sa mạc và tạo thành dải đảo trên
mây. Đỉnh San Jacinto là một trong những đỉnh núi cao nhất ở miền Nam
California (10.834). Xa lộ Phong cảnh Palms to Pines đi qua Hạt Kiểm lâm
San Jacinto bắt đầu từ Sa mạc Palm, uốn lượn đến Idyllwild và cuối cùng
đi về phía bắc tới Xa lộ liên tiểu bang 10. Hạt Kiểm lâm San Jacinto, tại
thị trấn Idyllwild, có Trung tâm Thông tin Du khách để cung cấp cho du
khách thông tin về hoạt động đi bộ, cắm trại, câu cá và các hoạt động
khác ngoài trời và tại địa phương. Các giấy phép đi bộ cần thiết và Giấy
phép Khu vực có tính Phí có sẵn tại đây. Hiệp hội Tình nguyện viên Cục
Kiểm lâm có một hiệu sách bán đồ sưu tập Smokey Bear, áo, bản đồ và
sách hướng dẫn.

Giờ làm việc của Trung
tâm Du khách

Địa điểm

Điện thoại

Fax

Đóng cửa vào Thứ 4 & Thứ 5
8:00 sáng - 4:00 chiều
Đóng cửa để nghỉ trưa 12:00 12:30 hàng ngày
909-382-2921

54270 Pine Crest Ave.
Idyllwild, CA 92549
Giao lộ giữa Xa lộ 243 và Đại lộ
Pine Crest

951-659-2107

Hạt Kiểm lâm Front Country
Vùng lân cận Chaparral

Mặc dù đây là một trong những nơi thấp nhất ở rừng, Lytle Creek là
trung tâm của các hoạt động trong khu vực Cajon. Các ngày cuối tuần và
ngày nghỉ mùa hè rộn ràng với hoạt động trong khu vực dã ngoại, khu
cắm trại và bờ sông.

Giờ làm việc của Trung
tâm Du khách

Địa điểm

Điện thoại

Fax

Đóng cửa vào Thứ 4 & Thứ 5
8:00 sáng - 4:30 chiều
Đóng cửa để nghỉ trưa 12:00 1:00 hàng ngày
909-382-2851

909-887-8197

Khu vực Hoang dã San Gorgonio sẽ đưa bạn đến đỉnh núi cao nhất
(11.564 ft.). Trong phạm vi khu vực này, bạn sẽ tìm thấy các loại cây, hồ
nhỏ, suối và cảnh quan tĩnh lặng.

Đóng cửa vào Thứ 4 & Thứ 5
8:00 sáng - 4:30 chiều
Đóng cửa để nghỉ trưa 12:00 1:00 hàng ngày

Điện thoại

909-382-2882
4

Địa điểm

34701 Mill Creek Rd.
Mentone, CA 92359

Fax

909-794-1125

Đóng cửa Thứ Ba/Thứ Tư
909-382-2790

Địa điểm

Bờ Bắc Hồ Big Bear, 3 dặm về
phía đông Fawnskin

Trung tâm Du khách Rừng của Trẻ em
Rừng của Trẻ em được tạo nên sau vụ cháy Bear Fire năm 1970; diện tích
quy hoạch 3,400 mẫu Anh đã được trồng lại các loại cây mang tên của
trẻ em. Năm 1993, đường mòn đầu tiên đã được tạo ra bởi một nhóm
trẻ em hoạt động trên toàn quốc. Hiện nay, vẫn có thể đi bộ trên Đường
mòn có Bảng thông tin ¾ dặm ở đầu đường Keller Peak Road này. Còn có
Đường mòn Khám phá 4,5 dặm.

Trung tâm Làm việc Mill Creek

Giờ làm việc của Trung
tâm Du khách

Mở cửa cả năm

Điểm Dừng chân Tuyệt vời cho Gia đình!

1209 Lytle Creek Road
Lytle Creek, CA 92358

Ốc đảo trong Rừng

Hàng năm, có hơn 250.000 du khách ghé thăm Trung tâm Khám phá Big
Bear để biết thông tin hữu ích về rừng bao gồm việc đi bộ, đạp xe và cắm
trại, cùng với thông tin về giấy phép và để mua Thẻ Thám hiểm. Trung tâm
này cũng là địa điểm tuyệt vời để các gia đình tìm hiểu về môi trường bắt
đầu với các chuyến đi bộ khám phá nhiên có hướng dẫn miễn phí quanh
năm vào các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật nhằm trang bị kiến thức cơ bản về
đời sống thực vật, động vật hoang dã cũng như các sự kiện lịch sử thú vị
tại địa phương. Theo mùa, sẽ có các chuyến du lịch do một nhà tự nhiên
học hướng dẫn vào cuối tuần để các gia đình trải nghiệm thể thao, tìm
hiểu về sinh thái học theo mùa, động vật hoang dã và nhiều sự kiện lịch sử
thú vị khác ở Thung lũng Big Bear trong khi vui chơi giải trí cùng gia đình.
Từ những ngày Cuối tuần trước Ngày Tưởng niệm đến Ngày lễ Lao động,
chương trình dành cho gia đình được mở rộng vào các ngày Thứ Bảy và
Chủ nhật nhằm bao gồm nhiều chương trình thuyết giải hơn để các gia
đình cùng nhau tìm hiểu cách trở thành những người chăm sóc có trách
nhiệm hơn và để tăng niềm vui thích khi đến thăm Rừng Quốc gia. Các
sự kiện buổi tối bao gồm Âm nhạc ở Vùng Núi, đây là một chuỗi buổi
hòa nhạc mùa hè, trình diễn nhạc rock cổ điển hay nhất của vùng Rừng
Quốc gia San Bernardino cùng với một loạt chuyến cắm trại mùa hè
mang đến nhiều chủ đề thiên nhiên khác nhau cho các gia đình thưởng
thức và tìm hiểu cũng như các chuyến đi bộ đêm có hướng dẫn xuất
phát từ Khu cắm trại Serrano. Trung tâm Khám phá Big Bear cũng là một
lớp học ngoài trời cho các nhóm học sinh và thanh niên.

Cùng với các cơ hội giải trí, Rừng của Trẻ em có Trung tâm Du Khách,
Chương trình Giáo dục về Môi trường, Chương trình Tình nguyện viên
Lãnh đạo Trẻ và một chương trình trồng lại rừng đang được triển khai.
Rừng của Trẻ em là nơi trẻ em học cách trở thành người quản lý đất đai.
Hãy ghé đến vào mùa hè để tham dự triển lãm thiên nhiên do thanh
niên thiết kế tại trung tâm du khách. Các lãnh đạo trẻ sẵn sàng trả lời các
câu hỏi và dẫn dắt các chương trình thuyết giải. Các sự kiện nhóm, như
chương trình học đường/thám hiểm được tổ chức quanh năm.

Giờ làm việc của Trung
tâm Du khách

Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày
4 tháng 9, chỉ mở cửa các
ngày Thứ Bảy và Chủ nhật từ
9h sáng – 5h chiều

Điện thoại

909-867-5996 Các ngày
cuối tuần
Rừng là của BẠN!

Các Chương trình Thuyết giảng
Thứ Bảy & Chủ nhật: Các chuyến đi
bộ khám phá thiên nhiên do thanh
niên dẫn đường. Chủ nhật: Ngày nhà
kính công cộng từ 1-3h chiều.

Địa điểm

1,5 dặm về phía đông Running
Springs tại Trạm Cứu hỏa
Deerlick (xem bản đồ, trang 13).

CẮM TRẠI
Cắm trại theo Quy hoạch

Các khu cắm trại được quy hoạch có nhiều dịch vụ và tiện ích khác nhau.
Hầu hết các khu cắm trại đều mở cửa vào Tháng 5 và đóng cửa vào
Tháng 10 hoặc Tháng 11. Một số khu mở cửa suốt năm (được đánh dấu
sao * trong bảng bên phải). Tất cả các khu cắm trại có thể bị đóng cửa do
cháy rừng, bão hoặc sửa chữa. Hãy tham vấn trạm kiểm lâm địa phương
để biết tình hình hiện tại.

Đặt Chỗ

Gọi số miễn phí: 1 (877) 444-6777
Đặt chỗ trên trang web:

www.recreation.gov
Quét mã QR này
bằng thiết bị di động
của bạn để truy cập
www.recreation.gov

Có Tính Phí Đặt chỗ
Dịch vụ Đặt chỗ Giải trí Quốc gia
phụ trách xử lý các yêu cầu đặt chỗ
cho hầu hết các khu cắm trại, các
khu còn lại làm việc theo nguyên
tắc đến trước phục vụ trước. Nhận
đặt chỗ sớm cho cuối tuần trước
và sau ngày lễ. Giá khu cắm trại có
thể thay đổi.

Mức phí cuối tuần trước và sau
ngày lễ có thể cao hơn. Có thể tính
phí cho các xe thêm. Có một số
khu ghép tại một số khu cắm trại
tính phí cao hơn các khu đơn.

Khu cắm trại Gia đình
Các khu cắm trại gia đình thường
có nhà vệ sinh dạng xả nước hoặc
dạng hầm không dùng nước, vòng
đốt lửa và/hoặc bếp nướng, bàn
và chỗ đậu xe. Nước uống và vòi
hoa sen có sẵn nếu được ghi trong
bảng bên phải.

Khu cắm trại Nhóm
Các khu cắm trại nhóm có thể
thích hợp cho nhóm từ 8 đến 100
người. Có giới hạn về số lượng
người và phương tiện (xem bảng).

Cắm trại Không quy hoạch

Cắm trại không quy hoạch là cắm trại bên ngoài khu được quy hoạch.
Cắm trại không quy hoạch sẽ riêng tư hơn và tạo cơ hội để "trải nghiệm
sự thiếu thốn". Được phép cắm trại ở nhiều Khu vực Hẻo lánh (Phân tán)
và tại các Khu Yellow Post. Tại tất cả các khu, vui lòng Đóng gói và thải bỏ
rác đúng quy định.

Khu vực Hẻo lánh

Khu Yellow Post

Khu vực Hẻo lánh là các khu vực
cách xa đường xa lộ và sự phát
triển, cho phép cắm trại dọc theo
các con đường nhỏ hoặc đường
mòn. Do có nguy cơ cháy rừng
quanh năm, nên không được phép
đốt củi và nướng BBQ bằng than
củi ở khu vực hẻo lánh. Có thể sử
dụng bếp hóa học hoặc propan
nếu có Giấy phép Đốt lửa trại
của California miễn phí, có thể
xin tại các trạm kiểm lâm trên
khắp California hoặc tại trang web
www.preventwildfireca.org.

Khu Yellow Post là các khu cắm trại
ở các vùng hẻo lánh trên những
con đường nhỏ hoặc đường mòn,
được phép đốt lửa trại miễn là lửa
ở trong vòng đốt lửa được chỉ định
và các hạn chế về việc đốt lửa cho
phép. Phải có Giấy Phép đốt Lửa trại
của California miễn phí đối với tất
cả các khu Yellow Post trong Rừng.
Các khu này làm việc theo nguyên
tắc đến trước phục vụ trước

Kiểm tra tại trạm kiểm lâm gần
nhất để biết các hạn chế hiện tại
về việc sử dụng lửa. Các quy định
chung cho hoạt động cắm trại ở
vùng hẻo lánh bao gồm:
• Trại cách suối, nước, đồng cỏ,
đường mòn và đường trong Rừng
ít nhất 200 feet.
• Trại phải cách khu cắm trại, khu
vực dã ngoại, điểm bắt đầu của
đường mòn, tài sản cá nhân hoặc
xa lộ ít nhất một phần tư dặm.
• Trại phải "ở ngoài tầm nhìn" của
người khác và không làm phiền họ.

Khu cắm trại Hoang dã

Có giới hạn về số lượng du khách
được đến khu Hoang dã. Vào các
ngày cuối tuần mùa hè, một số khu
vực Hoang dã có thể đã kín chỗ từ
trước. Chỉ được phép đi bộ và/hoặc
cưỡi ngựa trong các khu cắm trại
Hoang dã và phải có Giấy phép vào
vùng Hoang dã miễn phí. Có thể
đặt Giấy phép này trước ba tháng
ở trạm kiểm lâm địa phương. Giấy
phép được cấp qua bưu điện, fax
hoặc trực tiếp. Khi cắm trại ở vùng
Hoang dã, nên mang theo bếp gọn
nhẹ. Không được phép đốt lửa trại
tại bất kỳ Khu vực Hoang dã nào ở
Rừng Quốc gia San Bernardino.

Các Quy định Cắm trại

• Thời gian cắm trại được giới hạn trong phạm vi 14 ngày, tối đa 30
ngày trong năm theo lịch
• Được phép mang chó vào khu cắm trại, nhưng phải luôn có dây
xích trong tầm kiểm soát của bạn.
• Không được phép cưỡi ngựa trong các khu cắm trại được quy
hoạch, ngoại trừ các khu cắm trại cưỡi ngựa được chỉ định.
• Phải ở các khu cắm trại trong đêm đầu tiên của chuyến cắm trại.
• Bảo quản thực phẩm đúng cách - sử dụng hộp đựng chống gấu
nếu có hoặc cất giữ thực phẩm trong cốp xe.
• Hãy giữ cho trại sạch sẽ và thải bỏ rác đúng quy định.

Khu cắm trại Gia đình

Độ cao
Tương
đối

Số
Khu

Kích
thước Phí Khu
Không Theo
gian
ngày

3300’

44

30’

$10

Arrowhead (Tr. 13)
Crab Flats
Dogwood
Thung lũng Green
Bờ Bắc

6200’
5600’
7000’
5300’

27
87
37
28

15’
22’
22’
22’

$21
$31-66
$23
$23

Big Bear (Tr. 14)
Big Pine Flat
Hanna Flats
Thung lũng Holcomb*
Horse Springs*
Pineknot
Serrano

6800’
7000’
7400’
5800’
7000’
6800’

19
85
19
11
47
111

30’
35’
25’
25’
35’
55’

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

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

6500’
6500’
6900’
6400’
7000’

52
54
89
24
11

55’
55’
50’
30’
50’

$29
$27
$23
$23
$29

San Jacinto (Tr. 16)
Boulder Basin
Hẻm núi Dark
Fern Basin
Núi Marion
Pinyon Flat*

7300’
5800’
6300’
6400’
4000’

34
15
21
24
18

15’
15’
15’
15’
15’

$10
$12
$10
$10
$8

Tên
Cajon (Tr. 12)
Applewhite*

Tiện nghi

Khu cắm trại Nhóm
Số
Khu

Số
Số Xe Phí Khu
Người hơi
Theo ngày

4
3

8
30
30

0
16
5

$10
$90
$120

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

25
40
40
40
40
40
25
25
40
40

8
8
8
8
8
8
8
5
8
8

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

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

25
50
65
75
100
25

10
10
21
15
20
9

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

San Jacinto (Tr. 16)
Núi Black
Ribbonwd Eq.*

100
75

25
30

$60-120
$120/200

Tên
Arrowhead (Tr. 13)
Fisherman’s*
Shady Cove
Tent Peg

Tiện nghi

Nước uống tại chỗ
Hầm xả thải RV
Vòi hoa sen
Ổ cắm điện
* Mở cửa quanh năm

Chỉ Được phép Đi bộ

Nhà vệ sinh dạng hầm không dùng nước
Nhà vệ sinh dạng xả nước
Đến trước/Phục vụ trước
Đặt chỗ qua www.recreation.gov
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Rừng là của BẠN!
Cục
Kiểm lâm

Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
Bernardino

www.fs.usda.gov/sbnf

GIẢI TRÍ
Bắn súng Giải trí

Hoạt động săn bắn và câu cá chịu sự quản lý của Cục Bảo vệ Cá và
Động vật Hoang dã California (www.dfg.ca.gov hoặc 909-484-0167)
và phải có giấy phép.

Chỉ được bắn súng (nhắm mục tiêu) giải trí trong các khu vực bắn súng và
các phạm vi mục tiêu được chỉ định ở Rừng Quốc gia San Bernardino. Vui
lòng gọi cho trạm kiểm lâm địa phương để có bản đồ và thông tin chi tiết.
Xạ thủ không được phép phá hủy bất kỳ đặc điểm tự nhiên hoặc nhân tạo
nào trong rừng quốc gia, kể cả thực vật và cây cối. Không được bắn súng
trong vòng 150 yard (140 m) tại bất kỳ khu vực được quy hoạch nào. Phải
có Thẻ Thám hiểm ở một số khu vực bắn súng trong Rừng. Do những rủi
ro phát hỏa, không được phép sử dụng đạn thép, đạn xuyên giáp hoặc
đạn Teflon. Chỉ được dùng súng trường, cung tên, súng hơi và súng bắn
sơn trong khu vực bắn súng hoặc các phạm vi mục tiêu được chỉ định. Xạ
thủ nên gọi cho trạm kiểm lâm gần nhất để biết thông tin về mức độ phát
hỏa của khu vực đó vào ngày cụ thể. Rừng có thể đóng cửa tất cả các khu
bắn súng mục tiêu trong thời gian có nguy cơ cháy cao. Kiểm tra Mức Hoạt
động của Dự án (PALS) trước khi đến bằng cách gọi số 909-382-2997.

Săn bắn
Được phép săn bắn trong suốt các mùa mở cửa. Động vật săn bắn
phổ biến là hươu nai, chim cút núi và thung lũng, gà tây. Cũng có thể
săn bắn chim bồ câu đuôi xòe, thỏ đuôi bông, thỏ đồng và gấu đen.
Có thể "Hú gọi thú ăn thịt" để săn sói đồng cỏ, cáo và linh miêu ở một
số khu vực. Có thể phải có Thẻ Thám hiểm tùy theo khu vực đậu xe.
Mọi động vật không được liệt kê là động vật săn bắn trong Quy định
Săn bắn ở California sẽ được bảo vệ trong rừng quốc gia. Các quy
định có ở các cửa hàng bán đồ thể thao và một số trạm kiểm lâm.
Cần phải báo cáo về săn bắt trộm và ô nhiễm bằng cách gọi cho
CalTip theo số 1-888-334-2258. Người đi săn phải giúp ngăn chặn
đầu độc chì vô ý đối với động vật ăn xác thối hoang dã. Chôn đống
ruột sâu xuống lòng đất sẽ tránh được động vật ăn xác thối. Phải
dùng đạn Không Chì ở khu vực Condor California—tham vấn nhà
cung cấp đạn để có các sản phẩm mới nhất. Do có nhiều khu dân cư
ở gần rừng quốc gia, hãy tham vấn trạm kiểm lâm hoặc văn phòng
bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã địa phương để biết các khu vực săn
bắn hợp pháp. Được phép săn bằng súng ngắn và cung tên ở hầu
hết mọi nơi, ngoại trừ những khu dân cư.

Để biết thêm thông tin các quy định dùng súng, xin vui lòng truy cập
trang web Cục Quản lý Súng của Bộ Tư pháp California oag.ca.gov/
firearms

Xe Địa hình
Hệ thống đường mòn của Rừng cho xe địa hình (OHV) trải dài nhiều dặm
với các địa hình khác nhau cho xe SUV/dẫn động 4 bánh, xe ATV và xe
máy. Rừng có 52 dặm đường mòn rộng từ 24 inch đến 50 inch, 169 dặm
đường Rừng cho xe địa hình có đăng ký
hợp pháp (Nhãn Xanh hoặc Nhãn Đỏ),
900 dặm đường cho xe SUV/4x4 và 104
dặm các tuyến đường cho xe 4x4. Hệ
thống đường mòn có địa hình phù hợp
với người mới chơi, người chơi trung cấp
và chuyên nghiệp, các đường mòn được
ký hiệu từ dễ đến khó.

Câu cá

Hãy nhớ mang theo đăng ký pháp lý xe
địa hình (Nhãn Xanh hoặc Nhãn Đỏ).

ROBIN PRINCE

Cục Bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã California thường xuyên nuôi
thả cá ở các hồ và suối công cộng trong Rừng (www.dfg.ca.gov hoặc
909-484-0167). Phải có giấy phép của tiểu bang đối với người từ 16
tuổi trở lên. Để có bản ghi thông tin nuôi thả cá, hãy gọi số 855887-1275. Hầu hết các khu vực đều có nuôi thả Cá Hồi Vân trong
mùa đánh bắt cá và cũng
có thể có cá Vược, cá Thái
Dương xanh và Cá Da trơn.
Deep Creek và Bear Creek
là những con suối cá hồi
hoang dã có cá hồi sinh
sản tự nhiên. Kiểm tra tại
các trạm kiểm lâm để biết
các quy định đặc biệt cho
những khu vực này.
HỒ CÂU CÁ BIG BEAR

Thăm dò
Được phép thăm dò, khai thác vàng, khai thác mỏ và tuyên bố sở
hữu đất trong vùng đất vô chủ của hệ thống Rừng Quốc gia. Tham
vấn Cục Quản lý Đất đai (BLM www.blm.gov) để biết tình trạng đất
liên quan đến khai thác mỏ. Ngoài ra, cần tham vấn trạm kiểm lâm
địa phương để biết các quy định sử dụng của Cục Kiểm Lâm trước
khi bắt đầu thăm dò. Một số khu vực yêu cầu phải nộp "Thông báo
Mục đích" cho trạm kiểm lâm địa phương để được hạt kiểm lâm xem
xét trước khi bắt đầu các hoạt động. Nếu Hạt Kiểm lâm xác định rằng
hoạt động được đề xuất có thể gây ra một sự rối loạn đáng kể trên
mặt đất thì người thăm dò sẽ phải nộp "Kế hoạch Thực hiện".
Việc dò tìm kim loại để định vị các mỏ khoáng sản như vàng và bạc
trên đất Rừng Quốc gia được coi là hoạt động thăm dò và được
phép theo các điều khoản của Luật Khoáng sản Chung năm 1872.
Được phép giải trí bằng việc tìm kiếm những đồng xu cổ (dưới 50
năm) và những đồ vật nhỏ không có giá trị lịch sử bằng cách sử
dụng máy dò kim loại cầm tay, miễn là chỉ sử dụng thiết bị đó trong
phạm vi những khu vực không có tài nguyên lịch sử hoặc tiền sử.
Không được phép thăm dò, khai quật và lấy đi các đồ vật có giá trị
lịch sử hoặc khảo cổ học.

Để biết thêm thông tin các quy định về
Nhãn Xanh và Đỏ cũng như các yêu cầu về cấp phép, vui lòng truy cập
trang web này www.ohv.parks.ca.gov
Xe dán Nhãn đỏ chỉ có thể được sử dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày
30 tháng 4 trong các Hạt Kiểm lâm Đỉnh núi và Front Country và từ ngày
1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 5 trong Hạt Kiểm lâm San Jacinto
Các tuyến đường OHV được chỉ định chủ yếu nằm ở khu vực Cajon,
Arrowhead và Big Bear. Có một hệ thống nhỏ hơn ở khu vực San Jacinto. Có
Khu vực Tập trung tại Cactus Flat (Big Bear), Hẻm núi Miller và Các đỉnh núi
(Hồ Arrowhead), Đỉnh Baldy Mesa (Cajon) và tại lối vào Hẻm núi Bee. Hãy
khám phá các khu cắm trại Big Pine Flat và Crab Flats gần các khu vực OHV.
Hãy nhớ lấy Bản đồ Sử dụng Xe Có Động cơ (MVUM) miễn phí tại trạm
kiểm lâm, tại đó bạn cũng có thể kiểm tra các tuyến đường hiện đang
đóng và các hạn chế khác. Thông tin này cũng có sẵn trực tuyến trên
trang web: www.fs.usda.gov/goto/sanbernardino/ohv

Quét mã QR này bằng thiết bị di động để truy cập
www.fs.usda.gov/goto/sanbernardino/ohv

Vui lòng tuân thủ tất cả các biển báo và các tuyến đường bị đóng. Rừng
không có "các khu vực mở" cho leo núi hoặc du lịch xuyên quốc gia hoặc
đường đua cho đua xe. Đảm bảo là bạn có bộ thu tia lửa được Cục Kiểm
lâm Hoa Kỳ chấp thuận và đáp ứng các yêu cầu về mức âm thanh. Sử
dụng phương pháp chống đông an toàn cho động vật hoang dã và vệ
sinh thiết bị của bạn để ngăn ngừa cỏ dại xâm nhập.

Đi bộ đường dài & Du lịch bụi

băng qua California, Oregon và Washington.

Đi bộ đường dài là một hoạt động phổ biến ở
rừng. Có hàng tá đường mòn phong cảnh phù hợp
cho đi bộ trong ngày cũng như các chuyến đi qua
đêm, bao gồm cả Đường mòn Pacific Crest Trail
(PCT). PCT là một trong 11 con Đường mòn Phong
cảnh Quốc gia và kết nối các ngọn núi lớn phía tây

Trước khi xuất phát

Hãy tham vấn trạm kiểm lâm địa phương để biết
thông tin về đường mòn, yêu cầu về giấy phép,
bản đồ và điều kiện hiện tại. Hãy nhớ, thời tiết có
thể thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là ở những
nơi cao vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Xem
dự báo thời tiết và tránh bão. Cho
một người bạn biết lộ trình của bạn.

An toàn

Không để đồ vật có giá trị trong xe.
Luôn nhớ khóa xe.
www.fs.usda.gov/sbnf
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Các nguồn nước mở thường bị ô
nhiễm bởi chất thải của con người và
động vật. Không uống nước chưa qua
Rừng là của BẠN!

xử lý. Hãy đun sôi nước trong 15 phút, sử dụng bộ
lọc hoặc xử lý bằng hóa chất.
Các mối nguy hiểm tự nhiên trong rừng bao gồm
cây đổ, cành cây rơi, trượt dốc và lũ quét. Thường
gặp Rắn chuông, Sư tử Núi và Gấu Đen. Nhiều nơi
thường có cây sồi độc. Luôn xích chó.

Mang theo những đồ dùng thiết yếu
sau đây

Ủng cứng, áo đi tuyết hoặc áo len, áo mưa có thể
gấp lại, nhiều nước (ít nhất 1 gallon/người/ngày),
bộ lọc nước hoặc phương pháp xử lý khác, thức
ăn, còi, kính mát, kem chống nắng, dao bỏ túi,
diêm chống nước, bộ sơ cứu, đèn pin hoặc đèn
pha có pin dự phòng, bản đồ, la bàn và cái bay để
chôn chất thải.

GIẢI TRÍ
Đạp xe Leo núi

ANA KAROLA RUSSELL

Đạp xe leo núi là một môn thể thao đang phát
triển ở vùng núi. Được phép đạp xe trên nhiều con
đường và đường mòn công cộng. Không được
phép đạp xe trên Đường mòn Pacific Crest Trail và
trong khu vực Hoang dã được chỉ định.
Một số khu vực đạp xe leo núi trong Rừng Quốc gia
San Bernardino bao gồm:
• Đường Núi San Jacinto Thomas (6S13).
• Đường mòn Sông Santa Ana giữa Khu cắm trại
South Fork và Angelus Oaks.
• Khu Trượt tuyết Snow Summit có vận chuyển xe
đạp leo núi lên đỉnh núi bằng ghế treo. Từ đó,
người đi xe đạp có thể sử dụng hệ thống đường và
đường mòn của Rừng.
Có thể tìm thấy các tuyến đường đầy thử thách ở
tất cả các cấp độ kỹ năng, nhưng chỉ những người
đi xe đạp có kinh nghiệm mới nên thực hiện những
chuyến đạp xe ngoạn mục hơn. Hãy luôn thông
báo sự có mặt của mình cho
người khác khi bạn cần vượt
lên. Hãy nhớ nhường đường
cho cả người đi bộ và người
cưỡi ngựa. Nếu tuân thủ
quy tắc này, mọi người đều
sẽ an toàn và vui vẻ.

Cưỡi Ngựa

Tránh vượt quá tốc độ vì có thể gây nguy hiểm cho
bản thân và người khác. Hãy đạp xe một cách an
toàn và có trách nhiệm.
Hãy nhớ rằng điều kiện thời tiết thay đổi hàng ngày,
thậm chí hàng giờ, nên không thể đoán trước tình
trạng đường mòn và nước uống an toàn rất hiếm.
Hãy đi trên các con đường và đường mòn được chỉ
định để tránh gây xói mòn và làm hư hỏng tài nguyên.
Không xả rác bừa bãi và tìm cách dọn rác của người
khác để lại.
Giữ gìn xe đạp trong tình trạng tốt nhất—đặc biệt
là phanh. Mang theo dụng cụ và biết cách sử dụng
chúng.
Làm sạch thiết bị sau mỗi chuyến đi. Bụi bẩn và thực
vật có thể tạo điều kiện cho cỏ dại xâm lấn.

Nguyên tắc Không để lại Dấu vết

Được phép cưỡi ngựa trên tất cả đường và đường
mòn trong rừng quốc gia, ngoại trừ các đường
mòn tự nhiên và Alpine Pedal Path. Đường mòn
Cedar Spring và Đường mòn Forbes ở khu vực San
Jacinto nối với Đường mòn Pacific Crest Trail (PCT)
và có quang cảnh sa mạc ngoạn
mục bên dưới. Khu cắm trại
Đóng gói
Cưỡi ngựa Ribbonwood gần
và thải bỏ đó cho phép cắm trại qua đêm.
rác đúng
Các đường mòn Hoang dã San
quy đinh! Gorgonio rất nổi tiếng và Khu
cắm trại Nhóm Cưỡi ngựa Heart
Bar và Khu cắm trại Cưỡi ngựa Wildhorse ở gần đó.
Big Bear có một loạt đường mòn dễ đi hơn cũng nối
với PCT. Người cắm trại sẽ ở tại Khu cắm trại Cưỡi
ngựa Greenspot và Big Pine Flat. Trại ngựa Baldwin
Lake, nằm ở gần Big Bear, hoạt động trên đất Rừng
Quốc gia theo Giấy phép Sử dụng Đặc biệt và tổ
chức các chuyến cưỡi ngựa có hướng dẫn.

• Đóng gói tất cả rác của bạn.
• Không buộc ngựa vào cây ngoại trừ trong khi
đóng gói hoặc dỡ đồ.
• Buộc ngựa xa trại,
nguồn nước và con
đường mòn.
• Phân tán hoặc chôn tất
cả phân tích lũy trong
khu vực buộc ngựa. Sử
dụng Thức ăn Không
có Hạt giống Cỏ đã
được kiểm định
• Không tắm cho ngựa ở hồ hoặc suối.
• Không đi tắt qua đoạn đường ziczac.
Tại sao lại phải sử dụng Thức ăn Không có Hạt giống
Cỏ? Cỏ khô và thức ăn có thể chứa hạt giống của các
loài thực vật xâm lấn. Hãy sử dụng thức ăn “Không
có Hạt giống Cỏ” ít nhất 2 ngày trước chuyến đi.

Giải trí Mùa đông

Đường mòn Pacific
Crest Trail: 50 Năm và
2.650 Dặm
Có thể bạn đã biết đến Đường mòn
Pacific Crest Trail (thường được gọi
là PCT) từ bộ phim "Wild – Hoang
dã" với sự tham gia của ngôi sao
điện ảnh Reese Witherspoon và dựa
trên cuốn sách của Cheryl Strayed.
Nhưng nguồn gốc của đường mòn
này bắt đầu từ năm 1926, khi cô
giáo Catherine Montgomery của
Washington có ý tưởng về một "con
đường mòn quanh co chạy xuống
từ những ngọn núi phía tây."
Năm 2018 là một năm trọng đại của
PCT: đó là năm thứ 50 kể từ khi đường
mòn này ra đời, đánh dấu thời điểm
đường mòn được chính thức công
nhận là Đường mòn Phong cảnh
Quốc gia vào năm 1968. Thường được
gọi là “Đường mòn Hoang dã Hoa Kỳ”,
PCT là đường mòn liên tục dài nhất ở
Hoa Kỳ với 2.650 dặm. Mỗi năm, hàng
trăm người đã thực hiện thành công
chuyến đi bộ từ Mexico đến Canada
qua PCT và hàng ngàn người khác
cũng hoàn thành các chặng đường đi
bộ ngắn hơn. Đường mòn này đi qua
25 Rừng Quốc gia, 7 Công viên Quốc
gia, 5 Công viên Tiểu bang, 4 Tượng
đài Quốc gia và 48 Khu vực Hoang
dã. Nó cũng đi qua 6 trong 7 khu sinh
thái của Bắc Mỹ, từ sa mạc đến rừng
rồi đến vùng lãnh nguyên núi cao.
Đường mòn này được Cục Lâm
nghiệp Hoa Kỳ hợp tác với Hiệp hội
Pacific Crest Trail để cùng quản lý.
Chỉ tính riêng trong năm 2016, tổ
chức phi lợi nhuận này đã tổ chức
cho hơn 2.000 tình nguyện viên
dành hơn 100.000 giờ để duy trì và
sửa chữa đường mòn.

Từ tháng 10 đến tháng 6, tuyết có thể rơi trên núi bất cứ lúc nào. Tuyết mang lại rất nhiều cơ hội để
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập
vui chơi ngoài trời nhưng có thể gây nguy hiểm cho những người không có sự chuẩn bị hoặc không www.pcta.org
có kinh nghiệm. Trong một số mùa đông, tuyết có thể tích tụ với độ dày từ 5-20 feet. Cho dù bạn có
thể có kinh nghiệm nhiều như thế nào đi nữa, hãy luôn kiểm tra thời tiết trên núi trước lúc lên đường.
Mang theo xích chống trượt cho xe và chuẩn bị để có thể sử dụng xích.
Trong thời gian tuyết rơi nhiều hoặc có băng, lực lượng Tuần tra Xa lộ
California có thể yêu cầu tất cả các loại xe, thậm chí cả xe với hệ dẫn
động 4 bánh cũng phải được quấn xích. Luôn mang thêm quần áo như
áo ấm, găng tay, mũ ấm và tất khô trong xe phòng khi thay đổi thời tiết
đột ngột. Nhiệt độ có thể là 70 độ ở Los Angeles và 40 độ ở Big Bear! Hãy
gọi cho CalTrans theo số 1-800-427-7623 hoặc truy cập vào trang web
www.dot.ca.gov để biết điều kiện đường xá.

Chơi tuyết & Trượt tuyết là các hoạt động mùa đông phổ biến,
nhưng có thể khó mà tìm được khu vực đậu xe hợp pháp. Hãy nhớ

không đậu xe ở các đường lái xe cá nhân, chắn cổng hoặc hoạt động cào
tuyết. Một số khu vực yêu cầu phải có Thẻ Thám hiểm. Đầu đường mòn
Gray’s Peak và khu vực Dã ngoại Grout Bay Picnic đóng cửa từ ngày 1/12
đến 1/4 hàng năm để bảo vệ môi trường sống của Đại bàng Đầu trắng.
Không trượt tuyết hay chơi tuyết ở những khu vực này. Hãy có trách nhiệm
và dọn dẹp tất cả rác thải dã ngoại, xe trượt tuyết hỏng và rác thải khác.

Các khu Trượt tuyết và Trượt ván tuyết Đổ dốc nằm giữa

Arrowhead và Big Bear. Thiết bị tạo tuyết cường độ mạnh cho phép
Snow Summit (844-462-2327), Núi Big Bear (909-866-2519) và Khu nghỉ
dưỡng Trượt tuyết Snow Valley (909-867-2751) hoạt động ngay cả trong
mùa đông khô nhất. Các khu nghỉ dưỡng này mở cửa liên tục vào đầu

tháng 11 đến cuối tháng 4. Hãy gọi trước để biết các điều kiện về tuyết.
Snow Summit và Núi Big Bear giới hạn số lượng người trượt tuyết và
trượt ván tuyết vào một số ngày đông khách, nhưng cung cấp dịch vụ
đặt chỗ theo số 909-866-5841 và www.bigbearmountainresorts.com.

Trượt tuyết và Trượt giày trên tuyết Băng đồng phụ thuộc vào
sự tích tụ tuyết tự nhiên, khác nhau phụ thuộc vào độ cao và kiểu tiếp

xúc. Các dốc núi phía bắc có xu hướng có tuyết nhiều hơn. Các điều kiện
về tuyết khác nhau đến mức hầu hết người trượt tuyết đều thích ván trượt
tuyết không sáp. Hai cơ sở trượt tuyết băng đồng hoạt động theo Giấy phép
Sử dụng Đặc biệt từ Cục Kiểm lâm trong khu vực Arrowhead: Green Valley
và Rim Nordic (cả hai theo số 909-867-2600). Vào những tháng mùa đông,
bạn có thể khám phá những khu vực khác nhau ở Thung lũng Big Bear bằng
cách tham gia vào một trong những chuyến trượt giày trên tuyết có hướng
dẫn của chúng tôi. Để biết danh sách ngày giờ các chuyến đi hoặc để đặt
chỗ, vui lòng liên hệ Trung tâm Khám phá Big Bear theo số 909-382-2791
Chỉ được phép đi xe trượt tuyết trên các tuyến đường cho xe trượt
tuyết được chỉ định: Đường Coon Creek (1N02) gần Barton Flats. Hãy
liên hệ với Trung tâm Làm việc Mill Creek theo số 909-382-2882 để biết
các điều kiện hiện tại và xin giấy phép. Ở Running Springs cách Xa lộ 18,
Đường Keller Peak (1N96); hãy liên hệ với Trung tâm Khám phá Big Bear
theo số 909-382-2791 để kiểm tra các điều kiện.
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Rừng là của BẠN!
Cục
Kiểm lâm

Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
Bernardino

www.fs.usda.gov/sbnf

DI SẢN & TÌNH NGUYỆN VIÊN
Kể Câu chuyện của chúng tôi
Rừng Quốc gia San Bernardino từ lâu đã là một Khu Rừng Giải Trí. Khi quá trình công nghiệp hoá biến đổi Hoa Kỳ đang trong giai đoạn chuyển giao
giữa hai thế kỷ, mọi người nhận ra tình yêu thiên nhiên của mình. Một kết quả của tình cảm Về với Thiên nhiên này là việc thành lập Cục Kiểm lâm để
bảo tồn các tài nguyên cộng đồng khỏi sự khai thác quá mức. Một kết quả khác là sự phát triển của hoạt động giải trí ở vùng núi: bắt đầu từ những
năm 1880, người California đã đi bộ đường dài, cắm trại, dã ngoại, săn bắn và cuối cùng là "lái xe" trên suốt Dãy San Bernardino và San Jacinto gồ
ghề để tìm kiếm sự hoang dã và giải trí. Những địa điểm trên khắp các dãy núi cho thấy quá trình học hỏi của chúng ta nhằm bảo tồn và tận hưởng
những không gian ngoài trời tuyệt vời và ngày nay, khi đi bộ, đạp xe, lái môtô, lái ô tô hoặc giúp bảo tồn rừng thông qua hoạt động tình nguyện,
góp ý về các dự án sắp tới hoặc đề xuất những dự án mới, chúng ta đang viết tiếp các chương mới trong câu chuyện này.

Đường lái xe Rim of the World
Tuy nhiên, việc trở về thế giới hoang dã không phải là không có công nghệ
mới. Hàng trăm chiếc ô tô đã được chế tạo tại nhà máy vào năm 1915. Các
gia đình đều có ô tô và ô tô đã trở nên thiết yếu cho chuyến đi nghỉ về với
thiên nhiên. Vào năm 1915, chủ sở hữu một khu nghỉ dưỡng đã đưa ra ý
tưởng ”Đường lái xe Rim of the World 101 dặm" nối các khu nghỉ dưỡng từ
Hồ Arrowhead đến Big Bear. Con đường ngay lập tức trở thành điểm thu
hút du khách của vùng Núi San Bernardino. Rừng Quốc gia đã tạo ra "các
khu giải trí" dọc theo con đường, với các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ hè và
khu cắm trại vào năm 1916. Ngày nay, Đường lái xe Rim of the World là 1
phần của Xa lộ 18 trong khu vực Crestline. Các nhánh khác của đường lái xe
này đã trở thành những con đường Rừng như FSR 2N13 gần Fawnskin, được
khôi phục bởi các tình nguyện viên Adopt-A-Trail của Cục Kiểm lâm. Một
nhánh khác là một đường mòn cho xe đạp leo núi (1E01) được duy trì với sự
trợ giúp của các tình nguyện viên từ Quỹ Đường mòn Thung lũng Big Bear.
Adopt-A-Trail của Cục Kiểm lâm
SBNF 909-382-2600
www.sbnf-adopt-a-trail.com
Duy trì các tuyến đường nông
thôn cho xe có Hệ dẫn động Bốn
Bánh, đường mòn cho Xe
Địa hình, Khu vực Tập trung và
Đầu đường mòn cho Xe Địa hình.
Tình nguyện viên Di sản
SBNF 909-382-2600
Giúp kể câu chuyện của chúng
tôi: tìm kiếm, nghiên cứu, bảo
tồn hoặc quảng bá các địa điểm
khảo cổ học, các công trình lịch
sử và các tài liệu lưu trữ.
Tình nguyện viên OVH
Rick Lavello, Giám đốc Chương
trình 909-382-2606
Lái xe trên đường và đường mòn,
sử dụng ki-ốt tại các khu vực tập
trung để cung cấp cho du khách
thông báo về an toàn và việc
tiếp cận, duy trì và giám sát tài
nguyên; giáo dục thanh niên.

Quỹ Đường mòn Thung lũng
Big Bear
www.trailsfoundation.org
hello@trailsfoundation.org
Quỹ Đường mòn Thung lũng Big
Bear là nhóm ủng hộ cho đường
mòn phi cơ giới nằm trong Hạt
Kiểm lâm Đỉnh Núi thuộc Rừng
Quốc gia San Bernardino gần
Hồ Big Bear, California. Chúng
tôi tổ chức các cuộc họp định kỳ
tại Trung tâm Khám phá và chào
đón bất kỳ ai muốn tham gia.
Xe lưu động Giáo dục OHV
Rick Lavello, Giám đốc Chương
trình 909-382-2606
Triển lãm giáo dục tương tác di
động đi đến các trường học, các
sự kiện cộng đồng và các buổi
trình diễn trong ngành. Du khách
sẽ khám phá thông tin về: • Trang
phục và trang bị bảo hộ OHV an
toàn và thích hợp (PPE) • Yêu cầu
về bộ thu tia lửa, khí thải và tiếng
ồn • Quy ước đi đường mòn và
tầm quan trọng của việc đi đúng
đường • Giảm tác động đối với
rừng và các vùng đất công khác.

Câu chuyện về Hai Hồ nước
Hệ thống đường 1915 (hiện nay thuộc Xa lộ 18 và 38) đưa chúng ta đến
Hồ Big Bear và Hồ Jenk nhỏ hơn gần Barton Flat, cả hai hồ đều lâu đời
hơn các con đường và là kết quả của một cuộc đua tìm nguồn nước.
Khi việc xây dựng tuyến Đường sắt Nam Thái Bình Dương qua Banning
Pass đến Los Angeles bắt đầu vào năm 1875, một nhóm các nhà đầu cơ
nhận ra rằng đường sắt cần gỗ để lát đường và cần nước cho các động
cơ hơi nước. Một trong những cộng tác viên, Thuyền trưởng Jenks, đã
xây dựng một thông hào để dẫn nước vào một con đập cho lòng hồ lớn
ở Barton Flat. Trong khi các cộng sự của ông tuyên bố tìm nước thông
qua các ngọn núi, Thuyền trưởng Jenks đã sử dụng hồ hoặc hồ nhỏ để
nuôi và bán cá ở thị trấn Redlands mới. Nhưng họ đã không chiến thắng
trong cuộc đua tìm nguồn nước. Người chiến thắng là Frank Brown, kỹ
sư đã xây dựng Đập Hồ Big Bear để trữ nước dùng cho nông nghiệp. Với
nguồn nước ổn định, Brown và cộng sự của ông, Judson, đã có thể chia
nhỏ và bán các lô đất ở Redlands để trồng cây thuộc chi cam chanh.
Cả hai hồ đều là nơi vui chơi giải trí hấp dẫn ngay khi chúng được xây
dựng. Các khu nghỉ dưỡng mọc lên gần Hồ Big Bear và những người cắm
trại đã đổ xô đến Hồ Jenk. Ngày nay, cả hai hồ nước rất khác biệt này
vẫn là các điểm giải trí được yêu thích. Tình nguyện viên của Trung tâm
Khám phá Big Bear và tình nguyện viên của Hiệp hội vùng Hoang dã San
Gorgonio tại Trung tâm Du khách Barton Flat cung cấp thông tin về các
cơ hội vui chơi giải trí ở gần hai hồ này.
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Hiệp hội Tình nguyện
Rừng Lytle Creek
SBNF 909-382-2851
Cung cấp thông tin cho công
chúng, kiểm tra Thẻ Thám hiểm,
sửa chữa và duy trì đường mòn,
thu gom rác và giám sát tài
nguyên.
Tình nguyện viên
Giải trí Đỉnh núi
SBNF 909-382-2790
Tình nguyện viên cung cấp
thông tin cho công chúng, sửa
chữa và duy trì các cơ sở giải trí
và đường mòn, phục hồi khu vực
và giám sát tài nguyên.
Hiệp hội Thuyết giải
Rim of the World
Gloria Anderson, Chủ tịch
909-338-4163 • glorand@juno.com
www.heapspeakarboretum.com
Duy trì và bố trí nhân viên cho
Vườn thực vật Heap’s Peak và
điều hành một cửa hàng bán lẻ.

Đảm nhận các sự kiện thuyết giải
và chuyến du lịch.
Hội Tình nguyện Tài nguyên
Thủy sản
Tom Walsh, Giám đốc Điều hành
562-596-9261 www.frvc.org
Được thành lập vào năm 1994
để theo dõi và tuần tra các suối
cá hồi tự nhiên ở Rừng Quốc gia
Angeles và San Bernardino. Tình
nguyện viên cung cấp thông tin
về các quy định cắm trại, sử dụng
lửa, câu cá, ô nhiễm và an toàn;
ứng phó với các tình huống khẩn
cấp. Họ cũng hỗ trợ ghi chép các
tổn thất về tài nguyên, loại bỏ
thực vật xâm lấn, các dự án dọn
sạch sông suối, các khảo sát về
đánh bắt cá bằng điện, nghiên
cứu côn trùng nước, phục hồi
cá, khảo sát về sông suối, khảo
sát về đại bàng đầu trắng và cừu
sừng lớn, lấy mẫu và kiểm tra
chất lượng nước.

Trẻ em Bảo vệ Rừng

Trong một chuyến đi bộ đến Đỉnh San Gorgonio năm 1923, Alonso Machado,
một hướng đạo sinh tinh nhạy trong nhóm thám hiểm đường mòn, đã đưa
ra ý tưởng bảo vệ vùng cao hoang dã này: tuyên bố đó là một tượng đài. Cục
Kiểm lâm bận rộn bố trí các khu giải trí, vì vậy các hướng đạo sinh này, các
trạm Kiểm lâm Miền tây, đã đệ trình ý tưởng của họ lên Tổng thống Coolidge.
Đó là sự khởi đầu của công tác bảo vệ sự hoang dã cho vùng cao nguyên San
Gorgonio. Vào những năm 1930, Cuộc Đại suy thoái đã làm cho các gia đình
khó khăn trong việc đi nghỉ dưỡng, vì vậy các bậc phụ huynh đã gửi con mình
đến các chương trình cắm trại. Chẳng bao lâu sau, Khu Giải trí Barton Flats đã
trở thành nơi tập trung nhiều chương trình cắm trại nhất ở Hoa Kỳ. Rất nhiều
thế hệ hướng đạo sinh, trẻ em YMCA và các trại viên khác đã giúp xây dựng
những con đường mòn trong vùng hoang dã này và, tiếp nối nhau, làm nên
đường mòn Pacific Crest Trail (PCT). Ngày nay, tình nguyện viên Pacific Crest
Trail vẫn duy trì PCT và trẻ em vẫn đóng góp trong việc lập kế hoạch với vai trò
là tình nguyện viên Rừng của Trẻ em.
Hiệp hội Đường mòn
Pacific Crest Trail
www.pcta.org
916-285-1846, info@pcta.org
Anitra Kass, Đại diện Khu vực PCTA.
951-257-4100
Làm việc trên Đường mòn Phong
cảnh Quốc gia Pacific Crest Trail
(PCT) dài 2.600 dặm với tư cách là
người sử dụng đường mòn cũng
như là người thông qua các dự án
cuối tuần được lên lịch thường
xuyên (1-4 ngày) và các chuyến đi
phục vụ (5-10 ngày).

Tình nguyện viên Rừng của Trẻ em
Điều phối viên Dịch vụ Thanh niên
& Thuyết giải 909-382-2842
volunteer@mountainsfoundation.org
Thanh niên tuổi từ 11 đến 17 làm
việc với tư cách là những nhà tự
nhiên học và hỗ trợ các chương
trình thuyết giải, phục hồi rừng và
làm việc trong nhà kính. Người lớn
hỗ trợ du khách và cố vấn cho tình
nguyện viên thanh niên.

Hiệp hội vùng Hoang dã San
Gorgonio
Val Silva, Điều phối Tình nguyện
Tình nguyện viên
viên 909-382-2906 •www.sgwa.org
Trung tâm Khám phá
sgwa@earthlink.net
Wendy Craig, Giám đốc Trung tâm Cung cấp thông tin cho du khách,
Khám phá 909-382-2843 www.
hỗ trợ chương trình cấp phép
mountainsfoundation.org
vùng hoang dã, dẫn đường trong
Tiếp đón du khách tại Trung tâm
các chuyến đi bộ khám phá thiên
Khám phá Big Bear, cung cấp thông nhiên, đảm nhận các chương trình,
tin, đảm nhận các chương trình
bố trí các buổi trưng bày, tuần tra
thuyết giải, sử dụng các kỹ năng để vùng Hoang dã San Gorgonio, điều
trang bị cho du khách kiến thức về
hành Trung tâm Du khách Mill
quản lý rừng và tận hưởng các hoạt Creek, Trung tâm Du khách Barton
động ngoài trời trong khi cống hiến Flats và Trung tâm Thông tin Big
cho cộng đồng. Cung cấp đào tạo
Falls.
theo yêu cầu quanh năm.

Rừng là của BẠN!

DI SẢN & TÌNH NGUYỆN VIÊN
Chương trình Tình nguyện

Ở đây, tại Rừng Quốc gia San Bernardino, các tình nguyện viên đóng
góp đáng kể trong hầu hết mọi chương trình hàng năm. Sự đóng góp
của tình nguyện viên làm nên lịch sử: các tình nguyện viên đã bắt đầu
trồng cây tại Vườn thực vật Heap Peaks vào năm 1928 và hôm nay, với
tư cách là Hiệp hội Thuyết giải Rim-of-the-World, các tình nguyện viên
tiếp tục duy trì hoạt động đó.
Mọi cá nhân đều được chào đón dù có hay không có kỹ năng chuyên môn
vì nhiều công việc có thể được thực hiện thông qua đào tạo tại chỗ. Nhiều
tình nguyện viên làm việc toàn thời gian trong một khoảng thời gian ngắn,
trong khi những người khác lại cống hiến vài giờ một ngày mỗi tuần hoặc
cho một sự kiện đặc biệt. Tình nguyện viên giúp xây dựng và sửa chữa
đường mòn, làm việc tại các trung tâm du khách, đảm nhận các chương
trình giáo dục về môi trường, bảo tồn các địa điểm khảo cổ học, tuần tra
khu vực Hoang dã và hỗ trợ cán bộ Kiểm lâm làm khảo sát. Các công việc
văn phòng bao gồm đánh máy, đối ngoại và quản trị. Hãy tạo nên sự khác
biệt cho Rừng Quốc gia San Bernardino bằng cách tham gia một trong các
tổ chức hiện có hoặc trở thành tình nguyện viên độc lập.

Thanh niên Xây dựng Rừng
Trong thời kỳ Đại Khủng hoảng, trẻ em ở độ tuổi trung học đã đến làm
việc tại Rừng Quốc gia San Bernardino trong một trong các chương trình
Bảo tồn New Deal thành công nhất, Tổ chức Bảo vệ Dân thường (CCC).
Thanh niên CCC đã tạo nên các con đường để tạo điều kiện cho việc
chữa cháy, chữa cháy và thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn khác. Họ cũng
lập các khu cắm trại và hàng dặm đường mòn đi bộ để du khách được
tận hưởng các khu rừng có quản lý. Họ xây dựng trạm bảo vệ tại Barton
Flat, với một ngôi nhà lắp ghép, gara,
lều củi và văn phòng. Văn phòng nhỏ
này hiện nay được sử dụng làm Trung
tâm Du khách đã được xây dựng để
nhân viên kiểm lâm có thể "bàn giao"
công việc và về nhà! Đây vẫn là ngôi
nhà duy nhất ở đó mở cửa cho công
chúng. Nhiều tháp quan sát được xây
dựng vào những năm 1930 như là một
bộ phận chính của hệ thống phòng
cháy nay đã mở cửa cho công chúng:
Núi Red, Đỉnh Tahquitz và Đỉnh Butler đều do CCC xây dựng. Một chương
trình thành công như vậy không thể bị lãng quên: Tổ chức Bảo tồn
Thanh niên (YCC) của những năm 1970 và Tổ chức Bảo tồn Đô thị ngày
nay (UCC) vẫn tiếp nối truyền thống.
Chương trình Tình nguyện
Greenthumbs
SBNF 909-382-2790
Tình nguyện viên sẽ học cách thu
gom hạt giống, gieo mầm,
nhân giống cây bản địa, loại bỏ
cỏ dại có hại và trồng rừng.

Trạm Quan sát Hỏa hoạn
Pam Morey, Điều phối viên
909-225-1025
Tình nguyện viên theo dõi cháy
rừng, thuyết giải và cung cấp
thông tin cho du khách tại các
tháp quan sát trên Đỉnh Butler,
Đỉnh Keller, Đỉnh Strawberry,
Núi Black, Đỉnh Tahquitz, Đỉnh
Morton và Núi Red.

"Cuidaderos" Đầu tiên
SR-74 "Xa lộ Palms to Pines" cũng được xây dựng bởi CCC và các "cậu bé
Alphabet" New Deal khác như WPA. Bên hông sa mạc palms, Cahuilla
Tewanhet (nghĩa là quan sát trong tiếng Cahuilla) được xây dựng với sự
cộng tác của những người cao tuổi Cahuilla để tôn vinh những người
Cahuilla, đây là những người trông coi đầu tiên hay cuidaderos của Núi
San Jacinto và Santa Rosa. Đường mòn có bảng thông tin này nằm gần
ngã tư của các đường mòn mà các bộ lạc Cahuilla ở sa mạc đi lên núi
để thu lượm và rang hạt thùa, hạt thông và các loại thực phẩm khác.
Người Cahuilla vẫn còn ở đây. Người Cahuilla vẫn ghé thăm các ngọn núi
nhưng san sẻ công việc trông coi của họ với SBNF và các tình nguyện
viên như Hội Bằng hữu của Vùng núi Sa mạc, Tình nguyện viên Rừng và
tình nguyện viên Pacific Crest Trail, những người đang làm việc để duy trì
những con đường mòn cổ xưa của người bản xứ.
Hội Tình nguyện Cục Kiểm lâm
Trạm Kiểm lâm San Jacinto
909-382-2921
www.FSVA.org
Tuần tra các đường mòn
San Jacinto và Santa Rosa
Wildernesses cũng như các đường
mòn San Jacinto RD và cung cấp
thông tin cho du khách
tại văn phòng Cục Kiểm lâm
Idyllwild.
Hội Bằng hữu của Vùng núi Sa mạc
PO Box 1281

Sa mạc Palm, CA 92261
Colin Barrows, Điều phối viên Bảo
tồn 760-568-9918
www.desertmountains.org
Tình nguyện viên giúp bảo vệ không
gian mở của Thung lũng Coachella
và các ngọn núi xung quanh thông
qua việc duy trì đường mòn, loại bỏ
cỏ dại xâm nhập, nghiên cứu khoa
học, giáo dục thanh niên, tổ chức
các chuyến đi bộ có thuyết giải, cung
cấp các dịch vụ tại trung tâm du
khách và hơn thế nữa!

Thăm Đài quan sát Hỏa hoạn

Các đài quan sát mở cửa hàng ngày, tùy theo chính sách làm việc
của nhân viên, từ Ngày Tưởng niệm đến giữa tháng 11. Buổi sáng là
thời điểm tốt nhất để có được tầm quan sát rõ nhất. Bạn có thể leo
lên thang, vào phòng quan sát và xem trang thiết bị.
Hãy nhớ là trẻ em phải có người lớn giám sát trực tiếp. Năm du
khách được phép lên đài mỗi lần và không được leo lên đài khi có
dông bão. Hãy tận hưởng chuyến tham quan của bạn!
Đỉnh Tahquitz
Chỉ đường: Đi bộ 4,5 dặm trên
con đường mòn lên núi từ Công
viên Humber ở Idyllwild (từ
trạm kiểm lâm, đi theo Đại lộ
Pine Crest rồi rẽ vào Đường Fern
Valley, đi tiếp đến công viên
Humber). Đi Đường mòn Devil’s
Slide đến Saddle Junction, sau
đó đi hết con đường mòn ở
bên phải là thấy biển báo Đỉnh
Tahquitz đến Chinquapin Flats.
Đi bên phải và đi tiếp 0,5
dặm đến đài quan sát.

Độ cao: 8.828 feet
Quang cảnh: Vùng Hoang dã
San Jacinto, Biển Salton, Thung
lũng Coachella, Núi Santa Rosa.

Đỉnh Strawberry
Chỉ đường: Đi theo Xa lộ 18 đến
Rừng Rim (phía tây Skyforest).
Rẽ về phía bắc vào Đường Bear
Springs hướng về Twin Peaks.
Đài quan sát cách 2 dặm trên
một con đường trải nhựa.
Độ cao: 6.143 feet.
Quang cảnh: Quang cảnh tuyệt
vời của Núi San Bernardino và
Núi San Diego vào ngày trời
quang đãng, quang cảnh San
Bernardino và Bờ sông; ba
hồ: Arrowhead, Gregory và
Silverwood.

Núi Red
Chỉ đường: Đi theo Xa lộ 243 về
phía nam từ Idyllwild, tiếp tục đi
theo Xa lộ 74 (hướng về Sa mạc
Palm). Rẽ vào Xa lộ 371 hướng về
Anza. Rẽ phải vào Đường Carey,
đi tiếp 5 dặm, rẽ trái vào con
đường đất hướng về Trạm Cứu
hỏa Tripp Flats và đi tiếp 9 dặm
trên FR 6S22 đến đài quan sát.
Độ cao: 4.563 feet.
Quang cảnh: Núi Palomar và
Núi San Diego ở phía nam; San
Bernardino và Núi San Jacinto ở
phía bắc.

Đỉnh Keller
Chỉ đường: Đi theo Xa lộ 18
hoặc 330 đến Running Springs.
Đi qua ngôi làng này và ngay sau
Trạm Cứu hỏa Deerlick rẽ phải
trên đường Keller Peak (1N96).
Toàn bộ con đường dài 5 dặm
này được trải nhựa đến đài quan
sát. Tại ngã ba trên đường, rẽ
phải và lái xe đến đài quan sát.
Độ cao: 7.882 feet.
Quang cảnh: Núi San
Bernardino, Đập Seven Oaks,
San Bernardino, Bờ sông và
vùng Hoang dã San Gorgonio.

Đỉnh Morton
Chỉ đường: Đi theo Xa lộ 38 về
phía phía đông từ Redlands. Đi
qua Trung tâm Du khách Mill
Creek 2 dặm. Rẽ trái vào FR 1S12,
đối diện khu vực đậu xe của Vista
Point. Đi tiếp 1,3 dặm, đậu xe, sau
đó rẽ trái và đi bộ trên FR1S13
khoảng 1 dặm đến đài quan sát.
Độ cao: 4.624 feet.
Quang cảnh: Phía đông là
Hẻm núi Mill Creek, Đỉnh San
Bernardino và Đỉnh Galena. Phía
bắc là Đỉnh Strawberry và Butler.
Phía tây là San Gabriels.

Núi Black
Chỉ đường: Đi theo Xa lộ 243
Phía Bắc Idyllwild khoảng 8,1
dặm đến ngã rẽ vào Đường Núi
Black (FR 4S01). Đậu xe ở khu
vực đậu xe trước khi vào khu
cắm trại Boulder Basin (5,8 dặm
từ xa lộ). Phải nộp Phí Sử dụng
Theo ngày $5,00. Đi theo con
đường đất đến đài quan sát ở
cuối đường.
Độ cao: 7.772 feet.
Quang cảnh: San Gorgonio
ở phía bắc, Banning, Dãy San
Jacinto Dãy Palomar và
vào ngày trời quang đãng,
Santa Ana và Núi San Gabriel.

Đỉnh Butler
Chỉ đường: Trên Bờ Bắc
Hồ Big Bear, đi theo Xa lộ
38 đến Fawnskin. Để ý các biển
báo của Đường Rừng (FR) 3N14.
Đi theo 3N14 đến nút giao với
đường FR 2N13. Đây là đường
đất và nên sử dụng xe gầm cao.
Rẽ trái vào 2N13 và đi tiếp cho
đến nút giao với 2N13B, bạn sẽ
đến Đỉnh Butler.
Độ cao: 8.535 feet
Quang cảnh: Hồ Big Bear ở phía
Đông, Barstow ở phía Bắc, San
Gorgonio ở phía Đông Nam,
Hồ Arrowhead ở phía Tây, Dãy
Palomar.
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Cục
Kiểm lâm

Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
Bernardino

www.fs.usda.gov/sbnf

BẢN ĐỒ RỪNG

Tượng đài Quốc gia

Đường liên tiểu bang

Vùng hoang dã

Xa lộ Tiểu bang

Ranh giới Hạt

Đường Trải nhựa
Đường Đất
Đường mòn

Quét mã QR này bằng thiết bị
di động để truy cập
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Văn phòng Người giám sát

Trạm Kiểm lâm
Thông tin Rừng
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Rừng là của BẠN!
Cục
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Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
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CÁC CHUYẾN THÁM HIỂM
Thám hiểm Cajon
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Đây là một trong những khu vực có độ cao thấp
nhất trong Rừng, vì vậy hầu hết các con đường
và đường mòn đều mở cửa quanh năm. Lytle
Creek là trung tâm của các hoạt động ở khu vực
Cajon với một khu vực dã ngoại và khu cắm trại
gần bờ.
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Chuyến thám hiểm 1
Đi bộ trong Cucamonga Wilderness

Với các con đường mòn lên đến độ cao gần 9.000
feet, Cucamonga Wilderness mang đến cho
khách bộ hành quang cảnh gồ ghề của Tượng đài
Quốc gia Núi San Gabriel. Mười tám dặm đường
mòn đi qua vùng hoang dã cận núi cao này có
môi trường sống đa dạng từ quần thể cây gai tới
vùng đất ven sông tươi tốt và cây tùng bách.
Đầu đường mòn: Khu vực Đậu xe Giữa Ngã
ba, cách trạm kiểm lâm 4,5 dặm (3 dặm nếu đi
đường đất). Phải có Thẻ Thám hiểm.
Độ khó: Vừa phải.
Giấy phép: Phải có giấy phép Wilderness miễn phí.
Điểm đến Thú vị: Thác nước, cừu sừng lớn,
gấu, báo sư tử và hoa dại.

Chuyến thám hiểm 2
Lái xe Ngắm cảnh Đèo Cajon

Đây là vùng đất của động đất! Đèo Cajon là một
trong những khu vực mới nhất và có nhiều hoạt
động địa chất nhất ở Bắc Mỹ. Hai dãy núi San
Gabriel và San Bernardino bao phủ nơi đây tạo
ra các trận động đất và hoạt động địa chấn khác
dọc theo đường nứt gãy San Andreas. Đèo Cajon,
có nghĩa là đèo "hộp", đã được sử dụng bởi Người
Mỹ Bản xứ và sau đó là người định cư Mormon để
đến San Bernardino. Ngày nay, Đèo Cajon là một
hành lang vận chuyển và tiện ích chính cho Nam
California. 50 chuyến tàu hàng và 2 chuyến tàu
khách chạy qua con đường này mỗi ngày.
Đầu đường mòn: Nơi vào Đường mòn Pacific
Rừng là của BẠN!

To Rialto

Crest Trail, Đường Wagon Train (Từ I-15 đi theo
đường 138/Hồ Silverwood về phía đông, rẽ phải
vào lối rẽ đầu tiên, đi 0,6 dặm đến đầu đường mòn)
Độ khó: Dễ
Giấy phép: Phải có Thẻ Thám hiểm
Điểm đến Thú vị: Quần thể cây gai, sồi, quang
cảnh khối đá Mormon, trụ gỗ từ Đường sắt
Santa Fe cổ xưa. Đi tiếp 5,14 dặm là điểm quay
đầu Đường Swarthout Canyon.

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG MÒN
Đường mòn Tự nhiên Mormon Rocks
(Thuyết giải) là một đường vòng dài 1 dặm
với quang cảnh những sa thạch được gia
cố, cũng như các đoàn tàu trên Đèo Cajon.
Hướng dẫn đường mòn có sẵn ở đầu đường
mòn hoặc Trạm Kiểm lâm Lytle Creek.
Đường mòn Chaparral Neighborhood
(Thuyết giải) nằm cạnh Trạm Kiểm lâm
Lytle Creek. Đường mòn chạy quanh co
qua vườn cây thông được trồng vào những
năm 1960 với cây gai bản địa.
Đường mòn Bonita Falls là một đường
mòn hai chiều dài 1,4 dặm dọc theo một
lòng sông lởm chởm, khô cạn đến một thác
nước cao 90 feet. Phải có Thẻ Thám hiểm.
Điểm đến Thú vị:
Vườn Thực vật Bản địa nằm bên cạnh Trạm
Kiểm lâm Lytle Creek. Tại đây có trưng bày
38 loài thực vật được ghi nhãn là loài bản
địa của khu vực này, có cả một chòi ngắm
và rất dễ đi.

CÁC CHUYẾN THÁM HIỂM
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CHUYẾN THÁM HIỂM 3

Vườn thực vật Heaps
Peak (Thuyết giải)

Con đường dài 110 dặm này đi qua toàn
bộ dãy núi, từ Đèo Cajon đến Đèo San
Gorgonio. Bạn sẽ trải nghiệm phong cảnh đa dạng và
nổi bật trong khi ngắm những ngọn núi cao nhất ở
Nam California. Xa lộ này thuộc Hệ thống Đường phụ
Phong cảnh Quốc gia, vì vậy hãy để ý các biển báo dọc
theo đường đi. Các bảng thông tin tại Heaps Peak, Khu
vực Dã ngoại Meadow’s Edge (Big Bear) và Trung tâm
Du khách Barton Flats (mở cửa từ Ngày Tưởng niệm
đến tháng 9) mô tả các cư dân đầu tiên trên núi cũng
như sinh vật hoang dã bạn có thể tìm thấy ngày nay.
Chỉ đường: Đi theo Xa lộ 138 về phía Đông ra khỏi I-15
ở Đèo Cajon (độ cao 2.940 ft.). Đi theo xa lộ này cho
đến khi gặp Xa lộ 18 vừa qua Crestline. Đi theo Xa lộ
18 dọc theo rìa núi đến Hồ Big Bear. Bắt đầu đi theo Xa
lộ 38 ở bờ bắc của hồ, băng qua bên kia hồ ở đầu phía
đông. Đường phụ này bắt đầu đi lên theo Xa lộ 38 qua
đỉnh Onyx (8.444 ft.) rồi dẫn xuống Barton Flats, một
vùng đất rừng bằng phẳng nằm trên Sông Santa Ana.
Tiếp tục đi xuống dốc qua Hẻm núi Mill Creek đến bìa
Rừng gần Trung tâm Làm việc Mill Creek (2.750 ft.). Vào
I-10 gần đó qua Yucaipa hoặc Redlands.
Khoảng cách và thời gian: Quãng đường hai chiều
từ San Bernardino là khoảng 175 dặm. Hãy lên kế
hoạch dành cả ngày để ngắm cảnh. Bạn có thể vào
Đường phụ qua Xa lộ 18 (Hẻm núi Waterman) và 330
(City Creek) đối với các chuyến đi ngắn hơn.
Mùa: Các xa lộ mở cửa quanh năm, nhưng tuyết
có thể rơi gần như tất cả các tháng! Hãy nhớ kiểm
tra thời tiết núi trước khi bắt đầu chuyến đi. Một số
khung cảnh đẹp nhất là vào những buổi sáng sớm
mùa đông. Vào những lúc khác, khói sương ở các
thung lũng có thể che khuất tầm nhìn.

NCB-MARTHA ALEJANDRE

Đường phụ Phong cảnh
Rim of the World

ĐƯỜNG LÁI XE RIM OF THE WORLD—PHONG CẢNH HỒ ARROWHEAD.

Heaps Peak, Đài quan sát Đỉnh Keller, Rừng của
Trẻ em, Trung tâm Khám phá Big Bear, Hồ Big Bear,
Đỉnh Onyx (với quang cảnh vùng Hoang dã San
Gorgonio), quang cảnh Thung lũng Sông Santa Ana
và Hẻm núi Mill Creek.

Thám hiểm Arrowhead
Khu Giải trí có tính Phí
Khu vực Dã ngoại:
•Công viên Baylis
•Công viên Crest
•Rừng của Trẻ em Quốc gia
•Splinter’s Cabin
•Công viên Switzer
Đầu đường mòn Đi bộ:
•Khu Sử dụng Ban ngày Vườn thực vật Heaps Peak
•Đường mòn Pheonix 2W09
Khu vực Tập trung Xe Địa hình (OHV):
•Hẻm núi Miller
•Các đỉnh núi

Điểm đến Thú vị: Hồ Silverwood, Vườn thực vật

Vườn thực vật Heaps Peak là một ốc đảo
độc đáo nằm ở độ cao 6.000 feet rộng bốn
mươi mẫu Anh ở Núi San Bernardino. Hãy
trải nghiệm sự đa dạng của vườn thực vật
với nhiều loại cây cối và thực vật bản địa.
Vườn trưng bày có hơn 30 loài được xác
định là thực vật được nhận dạng thực vật
với các bảng thông tin. Cây chịu hạn và
không chịu hạn đều được trưng bày. Vườn
cung cấp một môi trường lý tưởng cho trẻ
nhỏ để thưởng ngoạn rừng và trải nghiệm
thiên nhiên với cha mẹ. Có sẵn bàn picnic
và thùng rác.
Ở đây có một Phòng thông tin Rừng
mở cửa vào Thứ 7 và Chủ nhật từ 11:00
sáng đến 3:00 chiều, nếu thời tiết cho
phép. Mở cửa 365 ngày một năm. Vào
cửa miễn phí. Để đậu xe cần phải có
Thẻ Thám hiểm hoặc Thẻ Thông hành
trên xe. Có thể mua giấy phép/thẻ theo
ngày trị giá $5 tại Vườn thực vật khi
Phòng Thông tin mở cửa vào cuối tuần.
Chỉ đường từ Cao nguyên đi theo
Xa lộ 330: Đi Xa lộ 18 về phía phía tây
hướng về Arrowhead 4,5 dặm. Vườn
thực vật sẽ nằm ở phía bên phải xa lộ.
Khoảng cách & Độ khó: Đường mòn
Vườn thực vật Heaps Peak dài 3/4 dặm,
Dễ đi.
Đường mòn Sequoia 1 dặm, Dễ đi.
Mùa: Mùa Xuân, Hè và mùa Thu (kiểm tra
điều kiện đường mòn trong mùa mưa).
Điểm đến Thú vị: Cung cấp các chuyến
du lịch có hướng dẫn theo Đường mòn
Sequioa theo yêu cầu. Được dẫn theo
chó có đeo xích.
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Rừng là của BẠN!
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Khu vực Tây nam
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Hướng dẫn Đường mòn
(Thuyết giải)
Đường mòn Woodland Trail là con đường
một dặm rưỡi xuyên rừng ở phía bắc Hồ
Big Bear. Đầu đường mòn cách 5 phút lái
xe về phía đông Trung tâm Khám phá. Có
thể lấy miễn phí hướng dẫn do các tình
nguyện viên viết tại Trung tâm Khám phá
Big Bear. Phải có Thẻ Thám hiểm.
Khu Bảo tồn Sinh thái Hồ Baldwin là một
tuyến đường vòng có bảng thông tin dài
0,6 dặm. Đây là khu vực độc đáo nổi tiếng
với sự tập trung của nhiều loài thực vật quý
hiếm. Hướng dẫn đường mòn có sẵn tại
Trung tâm Khám phá Big Bear.
Đầu đường mòn Champion Lodgepole
Pine nằm ở phía nam Hồ Big Bear, cách
Trung tâm Khám phá 45 phút lái xe ngắm
cảnh (bao gồm cả 30 phút đi trên những
đường không trải nhựa). Đường mòn dài
1/2 dặm dẫn tới cây thông lodgepole lớn
nhất trên thế giới!
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Khu Giải trí có tính Phí
Khu vực Dã ngoại:
•Aspen Glen
•Grout Bay
•Juniper Point
•Meadows Edge
Đầu đường mòn
Đi bộ:
•Cougar Crest 1E22
•Grays Peak 1W06
•Pineknot 1E01
•Woodland 1E23
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Khu vực Tập trung
Xe Địa hình (OHV):
•Cactus Flats
Khu Bắn súng Mục
tiêu:
•Big Pine Flats
(3 khu)
•Lightning Gulch
•Arrastre (2 khu)
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Đóng cửa vào mùa Đông

Skyline

Đường mòn Skyline là đường mòn đa dụng dành cho
người đi bộ, đi xe đạp leo núi và cưỡi ngựa. Đường
mòn này được thiết kế để trở thành xương sống của
hệ thống đường mòn South Shore mới kết nối đến cả
hai tuyến đường; các đường mòn hiện tại và tương lai.
Đường mòn này bắt đầu tại nút giao của tuyến Đường
Cục Kiểm lâm (Skyline) 2N10 và (Đường mòn Xe tải
Radford) 2N06. Đường mòn xuyên quốc gia này có
sự kết hợp của các đoạn đường nối dài, đoạn đường
ziczac và đường xuống dốc, mà mọi nhóm người dùng
đều có thể tận hưởng. Những quang cảnh độc nhất
nhìn ra thung lũng và biến đường mòn này thành một
trải nghiệm ngoài trời quý giá.
Không cần phải có Thẻ Thám hiểm hoặc Thẻ Thông hành.
Chỉ đường: Trên Xa lộ 38 giữa Fawnskin và Trung tâm
Khám phá, hãy rẽ về hướng bắc trên Đường Rừng
2N09. Đường này trở thành Đường Polique Canyon và
nhập vào Đường Rừng 3N16, thành Đường mòn Gold
Fever. Tuyến đường tiếp nối về phía đông và đi ra tại
đầu phía bắc của Hồ Baldwin.
Khoảng cách: 15,4 dặm.
Độ khó: Trung bình
Mùa: Mùa Xuân, mùa Hè và mùa Thu. Mùa đông mang
đến môn trượt giày trên tuyết và trượt tuyết băng đồng.
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Điểm đến Thú vị: Quang cảnh Núi San Gorgonio hùng vĩ.

Chuyến thám hiểm 5
Đi bộ Cougar Crest

Để có quang cảnh đẹp nhất về Hồ Big Bear, hãy đi
theo con đường mòn ngắn này dọc theo Đỉnh Bertha.
Đường mòn lên cao dần qua Pinyon Pines, Junipers và
một phần Jeffrey Pines. Sau hai dặm sẽ giao với Đường
mòn Pacific Crest Trail (PCT). Bạn có thể đi tiếp trên
PCT gần 40 dặm qua vùng Big Bear!
Chỉ đường: Đầu đường mòn Cougar Crest nằm trên
Xa lộ 38, cách Fawnskin 2,3 dặm về phía đông. Phải có
Thẻ Thám hiểm.
Khoảng cách, thời gian và độ khó: Hai dặm đến nút
giao với đường mòn Trail Pacific Crest; 1,5 giờ. Đường
mòn khá hiểm trở—hãy mang theo nhiều nước!
Rừng là của BẠN!

QUANG CẢNH HỒ BIG BEAR

Mùa: Quanh năm. Con dốc sườn phía nam này thường
không có tuyết vào mùa đông.
Điểm đến Thú vị: Quang cảnh Hồ Big Bear.

Chuyến thám hiểm 6
Dự án Cải thiện Alpine Pedal Path

Đường Alpine Pedal Path là một con đường trải
nhựa dọc theo bờ bắc của Hồ Big Bear. Đi bộ đến
mé nước, sau đó dọc theo đồng cỏ rộng và cuối
cùng là qua một rừng cây thông và bách xù. Con
đường dài 2,5 dặm (một chiều) này được tạo riêng
cho mục đích sử dụng phi cơ giới, dành cho người
đi bộ, đạp xe, chạy bộ và xe đẩy.
Năm 2016, liên doanh hợp tác gồm Hạt Kiểm lâm
Đỉnh núi, Rừng Quốc gia San Bernardino, Thành phố
Big Bear Lake, Khu Tiểu Cảng Thành phố Big Bear và
Quỹ Núi Nam California đã có thể hoàn thành việc
thay thế hai cây cầu. Hoạt động cải thiện tiếp theo
sẽ bao gồm việc mở rộng con đường này.
Chỉ đường: Đậu xe tại Juniper Point hoặc Khu vực
Dã ngoại Meadow’s Edge (yêu cầu Thẻ Thám hiểm)
hoặc Đường tắt Stanfield trên bờ bắc Hồ Big Bear.
Khoảng cách & Độ khó:
2,5 dặm, 1-2 giờ, dễ đi, đạt độ cao tối thiểu.
Mùa: Cả năm, nhưng vào mùa đông, Juniper
Point và Khu vực Dã ngoại Meadow’s Edge đóng
cửa để bảo vệ các khu vực trú ngụ của đại bàng.
Điểm đến Thú vị: Mùa xuân- hoa dại, mùa hè
ngắm chim mòng nước, Mùa thu- màu lá mùa
thu, Mùa Đông- ngắm đại bàng. Được dẫn theo
chó có đeo xích.
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Đi bộ trong Vùng hoang dã
San Gorgonio

Một ốc đảo trong biển người, Vùng
hoang dã San Gorgonio bao phủ
đỉnh Núi San Bernardino, đỉnh cao
nhất ở Nam California. Trong khu
vực này có 59.000 mẫu Anh gồm
cây, hồ nhỏ và các dốc núi cằn cỗi
lớn. Đỉnh cao nhất, San Gorgonio,
cao đến 11.500 feet và là tiêu điểm
của Tượng đài Quốc gia Sand to
Snow, được tạo ra vào năm 2016.
Phải có giấy phép miễn phí để vào
vùng hoang dã. Có thể xin giấy phép
trực tiếp tại Trung tâm Du khách Mill
Creek, Trung tâm Du khách Barton
Flats (chỉ mở cửa từ thứ Năm đến
Chủ nhật vào mùa hè) và Trung tâm
Khám phá Big Bear. Bạn cũng có

thể yêu cầu giấy phép qua thư, fax
hoặc tải xuống từ www.sgwa.org
trước tối đa 3 tháng. Giấy phép được
cấp trên cơ sở hạn ngạch. Khi đã đủ
hạn ngạch hàng ngày cho một đầu
đường mòn, thì sẽ không cấp thêm
giấy phép cho khu vực đó.
Các đầu đường mòn nổi tiếng trong
vùng hoang dã là Vivian Creek,
Momyer Creek, Forsee Creek và
Đỉnh San Bernardino. Bản đồ hoang
dã có sẵn tại các trạm kiểm lâm và
các trung tâm du khách. Bạn có
thể đi bộ trong vài giờ hoặc trong
một tuần. Hãy nhớ xin lời khuyên từ
nhân viên Cục Kiểm lâm trong khi
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lập kế hoạch chuyến đi của bạn.
Chỉ đường: Hầu hết các đầu
đường mòn nằm ở các khu vực
Barton Flats và Forest Falls.
Khoảng cách, thời gian và độ
khó: Các đường mòn trong Vùng
hoang dã có độ khó từ vừa phải
đến rất khó. Hướng dẫn mô tả
đường mòn với thông tin độ cao
có sẵn tại Trung tâm Du khách
Mill Creek và Barton Flats. Cổng
vào Tượng đài Quốc gia Sand to
Snow là các đường mòn Vivian
Creek và Momyer Creek. Đường
mòn Vivian Creek là tuyến đường
ngắn nhất và dốc nhất để lên đỉnh
Núi San Gorgonio. Đường mòn
này đầy thách thức và nguy hiểm,
tùy thuộc vào các điều kiện và kỹ
năng của bạn: 18,6 dặm đường hai
chiều và lên độ cao 5.300’. Đường
mòn Momyer Creek là
tuyến đường dài hơn để
lên đỉnh San Gorgonio:
26,4 dặm đường hai
chiều và lên độ cao 6.062’.
Cả hai đầu đường mòn
đều ở gần Forest Falls.
*Để biết thông tin về
việc đóng cửa đường
mòn do Vụ Hỏa hoạn
Vùng Hồ năm 2015,
hãy truy cập https://
www.fs.usda.gov/detail/sbnf/
home/?cid=fseprd510702.
Quét Mã QR này bằng thiết
bị di động để truy cập
https://www.fs.usda.gov/
detail/sbnf/home/?cid=
fseprd510702

Mùa: Thời gian đi bộ tốt nhất là
từ tháng 6 đến tháng 10. Thời
gian còn lại trong năm thì các con
đường bị tuyết che phủ, thường
đóng băng và nguy hiểm. Thời
gian không có tuyết ở một số
đường mòn trên các dốc sườn phía
nam có thể dài hơn. Luôn phải hỏi
thông tin tại trạm kiểm lâm để biết
điều kiện đường mòn.

Hướng dẫn Đường mòn
Whispering Pines là một đường mòn dài 0,5 dặm được thiết kế đặc
biệt cho các nhóm học đường và các nhóm cắm trại dọc theo Xa lộ
38 ở phía tây của Barton Flats. Hướng dẫn đường mòn tuân theo
chương trình giảng dạy khoa học của California dành cho học sinh
tiểu học. Hướng dẫn này bao gồm danh sách chim và một phương
pháp để xác định cây cối. Có thể mua hướng dẫn ở đầu đường mòn,
Trung tâm Du khách Mill Creek hoặc Trung tâm Du khách Barton
Flats (chỉ mở cửa vào mùa hè). CHỈ cần có Thẻ Thám hiểm trong mùa
giải trí/chơi tuyết.

Điểm đến Thú vị
Nhà hát mái vòm Greyback sẽ có các chương trình đêm Thứ Bảy do
Hiệp hội vùng Hoang dã San Gorgonio tổ chức. Các chương trình sẽ
được tổ chức từ cuối tuần trước Ngày Tưởng niệm đến cuối tuần trước
Ngày lễ Lao động. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Trung tâm Du
khách Mill Creek, từ Thứ Năm đến Thứ Hai theo số 909-382-2882.
Các bảng Hồ Jenks trình bày về cuộc đời của Thuyền trưởng Jenks
và việc tạo hồ của ông. Đi theo Đường trải nhựa Jenks Lake rời xa lộ
38 tại Barton Flats. (Phí đậu xe $5, không chấp nhận Thẻ Thám hiểm
tại đây.)
Các bảng của Trung tâm Du khách Barton Flats miêu tả về Người
da đỏ Serrano, về hoạt động chăn thả lúc đầu và khởi đầu của việc
phát triển hoạt động vui chơi giải trí trong khu vực này.
Ponderosa Vista là một đường mòn ngắn (1/3 dặm) tới điểm ngắm
cảnh nhìn xuống Thung lũng Sông Santa Ana. Các bảng minh hoạ
động vật hoang dã, cây cối và lịch sử của khu vực. Đầu đường mòn
nằm ngay đối diện qua xa lộ từ Đường mòn Whispering Pines. CHỈ
cần có Thẻ Thám hiểm trong mùa giải trí/chơi tuyết.
Các bảng thông tin Sông Santa Ana dọc theo dòng sông phía bắc
Barton Flats mô tả cây cối và động vật sống phụ thuộc vào dòng
sông, gồm côn trùng và cá sống dưới nước. Đi theo Đường Glass ra
khỏi Barton Flats 2,5 dặm đến Đường River. Rẽ phải và đi tiếp 0,5 dặm
đến một biển báo. Đậu xe ở đường rẽ lớn đầu tiên và đi bộ đến sông.
Bảng Khu vực Dã ngoại Thurman Flats miêu tả kỹ những con chim
di cư ghé thăm khu vực này dọc theo Mill Creek. Phải có Thẻ Thám
hiểm.
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Rừng là của BẠN!
Cục
Kiểm lâm

Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
Bernardino

www.fs.usda.gov/sbnf
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San Jacinto và Santa Rosa nổi tiếng nhất về phong cảnh tương phản. Khu rừng thông và linh sam vùng
cận núi cao cách không xa vùng cây xương rồng tròn và cọ sa mạc. Khách tham quan có thể ngắm vùng
bình nguyên và những ngọn đồi cũng như những đỉnh núi đá trập trùng trên ngôi làng Idyllwild nhỏ bé.
Trong khi Núi San Bernardino trải dài từ đông sang
tây, thì dãy núi này trải dài theo hướng bắc-nam.
San Jacintos là phông nền cho Palm Springs và các
cộng đồng sa mạc khác ở phía bắc và phía đông,
Hemet ở phía tây và Thung lũng Anza ở phía nam.
Rất nhiều cơ sở tư nhân, trực thuộc hạt, tiểu bang và
liên bang cung cấp dịch vụ cho du khách quanh năm.
Hãy gọi cho Phòng Thương Mại (951-659-3259) để biết

thông tin về nơi trọ. Trung tâm Tự nhiên Hạt (951-6593850) cung cấp thông tin và các cuộc triển lãm ở ngay
phía bắc Idyllwild. Trạm Kiểm lâm Công viên Tiểu bang
(951-659-2607) cấp giấy phép vùng Hoang dã.
Trạm Kiểm lâm Cục Kiểm lâm, tại trung tâm Idyllwild
ở Đại lộ Pine Crest Avenue và Xa lộ 243 (909-3822921), bán sách và bản đồ cũng như cấp giấy phép
vùng Hoang dã. Trung tâm Du khách Tượng đài Quốc
gia Núi Santa Rosa và San Jacinto
(760-862-9984) tọa lạc tại 51500 Xa
lộ 74 ở Sa mạc Palm, 3,5 dặm về phía
nam Xa lộ 111. Cơ sở này được quản
lý bởi Cục Quản lý Đất đai và Cục
Kiểm lâm. Ở đây có các bảng thông
tin và thông tin về cơ hội vui chơi
giải trí tại Tượng đài Quốc gia, vườn
thực vật bản địa, đi bộ đường dài có
hướng dẫn, các bài giảng và một cửa
hàng quà lưu niệm.

BRAD ELLIS

Chuyến thám hiểm 8
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Đường lái xe Phong cảnh
Palms to Pines
Đi theo Đường phụ Phong cảnh
Quốc gia được chỉ định này từ Sa mạc

Rừng là của BẠN!

Palm đến Đèo Banning. Tuyến đường dài
67 dặm đi từ ốc đảo sa mạc đến những
ngọn núi phủ tuyết. Nhiều khu vực dừng
xe bên đường với bảng thông tin minh hoạ
cuộc sống của những cư dân đầu tiên của
các vùng núi, động vật hoang dã và ảnh
hưởng của lửa đối với phong cảnh núi.
Chỉ đường: Đi theo Xa lộ Tiểu bang 74
về phía nam ra khỏi Sa mạc Palm (độ
cao 248 feet). Đi theo Xa lộ 74 lên sườn
núi ở sa mạc, qua Thung lũng Garner tới
Trung tâm Núi. Đi theo Xa lộ Tiểu bang
243 về hướng Idyllwild (độ cao 5.303 ft.).
Đường phụ Phong cảnh trải dài theo
rìa của ngọn núi, qua rừng và cây gai và
sau đó đổ xuống Banning tại Đèo San
Gorgonio tại độ cao 2.349 feet.
Khoảng cách và Thời gian: Từ Sa mạc
Palm đến Banning là 67 dặm nhưng hãy
lên kế hoạch dành ít nhất 2 giờ để tận
hưởng tất cả cảnh vật. Quãng đường
hai chiều từ Sa mạc Palm là khoảng 110
dặm và mất từ 2 - 3 giờ.
Mùa: Xa lộ mở quanh năm mặc dù
tuyết có thể cản trở việc đi lại trong mùa
đông. Hãy nhớ kiểm tra thời tiết núi
trước khi bắt đầu chuyến đi.
Điểm đến Thú vị: Khu thuyết giải
Cahuilla Tewanet, Thung lũng Garner,
Hồ Hemet, đỉnh San Jacinto, Idyllwild,
Trung tâm Du khách Hạt, Hồ Fulmor, các
bảng thông tin Indian Vista, quang cảnh
Đèo Banning, Đường nứt San Andreas
và vùng Hoang dã San Gorgonio, Tượng
đài Quốc gia Santa Rosa và San Jacinto.

Công viên Humber
Đường mòn Devils Slide và Ernie
Maxwell
Hai đường mòn này bắt đầu ở đầu đường
mòn Công viên Humber. Đường mòn
Phong cảnh Ernie Maxwell nằm ở cuối
Công viên Humber. Ở đây có bãi đậu xe.
Đây là đường mòn dễ đi dài 2,6 dặm, bắt
đầu từ độ cao 6.400 feet. Trong khi băng
qua các con suối trên đường đi, độ cao
sẽ giảm xuống 700 feet và bạn sẽ được
thưởng ngoạn chuyến đi bộ xuyên rừng
với quang cảnh Suicide Rock. Đường mòn
Devils Slide nằm ở đầu Công viên Humber.
Đường mòn tương đối hiểm trở này chạy
lên dốc 2,5 dặm từ Công viên Humber tới
Saddle Junction. Đường mòn bắt đầu ở độ
cao 6.400 feet khi đi dọc theo nhiều đoạn
ziczac, bạn sẽ được thưởng ngoạn quang
cảnh xa tít làm cho bạn bớt để tâm đến độ
cao 1.700 feet. Từ các đường mòn kết nối
Saddle Junction dẫn đến Đỉnh San Jacinto
(10.834 ft.), Hệ thống Xe điện Trên không
Palm Springs (8,516 ft) và Tháp Quan sát
Hỏa hoạn Đỉnh Tahquitz (8.846 ft.). Cần có
giấy phép sử dụng vùng hoang dã ban
ngày và chỉ được đi theo nhóm tối đa 12
người. Chỉ cấp 30 giấy phép vào các ngày
Thứ Bảy và Chủ nhật từ cuối tuần trước
Ngày Tưởng niệm đến cuối tuần trước
Ngày lễ Lao động do được sử dụng nhiều.
Công viên Humber là khu vực có tính phí
và cần có Thẻ Thám hiểm hoặc Thẻ Thông
hành. Không được phép đi xe đạp leo núi
ở bất kỳ Đường mòn Hoang dã nào.
Chỉ đường: Lái xe vào Idyllwild theo Xa
lộ 243 từ Interstate 10 ở Banning hoặc
Xa lộ 74 hướng lên từ Sa mạc Palm. Khi
đến Idyllwild, hãy rẽ về hướng đông
vào North Circle Dr. (đây là trung tâm
thị trấn) và đi tiếp về phía bắc 1 dặm
cho đến khi đến South Circle Dr. Tại
đây hãy rẽ phải. Đi theo lối rẽ đầu tiên
bên trái vào Đường Fern Valley. Công
viên Humber nằm ở cuối đường. Bạn
nên gọi điện hoặc ghé Trạm Kiểm lâm
San Jacinto để biết điều kiện đường
mòn mới nhất trước khi tới Công viên
Humber.

CÁC CHUYẾN THÁM HIỂM
Thám hiểm Santa Rosa

To Santa Rosa and San Jacinto Mtns
Nat’l Monument Visitor Center and
Palm Desert
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Điểm đến Thú vị
Indian Vista là một Điểm Ngắm
cảnh ở độ cao vài trăm feet so với Xa
lộ 243, cách Idyllwild 9,5 dặm về phía
bắc. Các bảng thông tin giải thích vai
trò của lửa đối với quang cảnh.
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Trạm cứu hỏa Alandale nằm ở
khu vực dừng xe bên đường yên
tĩnh trên Xa lộ 243 với các bảng mô
tả động vật hoang dã sống trong
những cây sồi.
Cahuilla Tewanet nằm ở phía Nam
Idyllwild dọc theo Xa lộ 74. Trong
không gian tuyệt đẹp này, các bảng
hiệu minh hoạ văn hóa của người
Mỹ Bản xứ. Các bảng hiệu nhỏ dọc
theo con đường miêu tả các loài cây
sa mạc và cách người Cahuilla sử
dụng chúng.

này thường đóng vào mùa đông. Hãy gọi 760-862-9984 để biết thông
tin các đường bị đóng và điều kiện hiện tại trước chuyến đi.

Chuyến thám hiểm 11

Đường lái xe Thomas Mountain Backroad

TOM IRACI

Nếu bạn không muốn đi những con đường chính, hãy lái xe lên Núi
Thomas gần Thung lũng Garner. Charles Thomas định cư ở Thung lũng
Garner vào giữa những năm 1880, chăn nuôi bò sừng dài Mexico và có
12 người con. Ông mua đất từ người Da đỏ Cahuilla rồi bán cho thủ kho
San Bernardino, Robert Garner.
Chỉ đường: Từ Idyllwild, đi theo Xa lộ 243 về phía nam đến Xa lộ 74. Đi
tiếp theo Xa lộ 74 (về phía Sa mạc Palm). Vừa qua Hồ Hemet, rẽ phải
trên Đường Núi Thomas (Đường Rừng 6S13). Đi theo đường này 8 dặm
đến đỉnh. Từ Khu cắm trại Thomas Mountain, leo bộ 15 phút tới đỉnh. Để
quay về, có thể đi tiếp về phía đông nam trên con đường xuống dốc. Đi
10 dặm sẽ gặp lại Xa lộ 74.
Khoảng cách và Thời gian: Quãng đường hai chiều từ Idyllwild là
khoảng 45 dặm, tính cả 18 dặm đi đường đất. Dự kiến mất khoảng 2-3
giờ lái xe.

QUANG CẢNH NÚI SAN GORGONIO NHÌN TỪ SAN JACINTO

Chuyến thám hiểm 10
Núi Santa Rosa
Để có một chuyến thám hiểm vùng nông thôn đích thực, hãy lái xe trên
con Đường Núi Santa Rosa đôi khi gồ ghề để ngắm vẻ đẹp và sự tĩnh
lặng của các vùng cao nhất của Núi Santa Rosa. Bạn sẽ tìm thấy một số
khu cắm trại có cây cột vàng, cơ hội đi bộ và ngắm quang cảnh ngoạn
mục qua vùng Hẻm núi Palm, Thung lũng Coachella và Anza. Bạn có thể
xác định sáu loại cây lá kim, bao gồm cả thông vôi vốn chỉ có trên những
đỉnh núi cao nhất. Hươu nai, linh miêu, cáo xám, sóc cây, chim giẻ cùi
Stellar và chim sẻ Cassin nằm trong số nhiều loài động vật hoang dã có
thể tìm thấy ở đây.

Điểm đến Thú vị: Con đường đất lên núi qua rừng cây gai và thông.
Quang cảnh nhìn từ con đường này rất hùng vĩ. Bên dưới là Hồ Hemet,
phía đông là Dãy San Jacinto và vào ngày trời quang đãng, bạn có thể
thấy Núi Palomar.

Chỉ đường: Từ Xa lộ 111 ở Sa mạc Palm, lái xe về phía Nam trên Xa lộ 74
khoảng 20 dặm hoặc từ nút giao của Xa lộ 371 với Xa lộ 74, lái xe về phía
Đông 5 dặm, đến Đường Núi Santa Rosa (Đường Rừng 7S02).
Khoảng cách và Thời gian: Đường Núi Santa Rosa (7S02) là một con
đường chưa trải nhựa không được san đất thường xuyên. Con đường
chạy chầm chậm 10 dặm đến Đỉnh Santa Rosa. Con đường kết thúc
trước Đỉnh Toro. Hãy dành 2 - 3 giờ cho thời gian lái xe đi và về. Xe có hệ
dẫn động 4 bánh, gầm cao là thích hợp nhất cho con đường này. Đường

HỒ FULMOR

PALMS TO PINES

Bonnie Adkins
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Rừng là của BẠN!
Cục
Kiểm lâm

Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
Bernardino

www.fs.usda.gov/sbnf

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Tôn trọng Mọi Động Vật Hoang Dã Ngắm chim
Tất cả động vật hoang dã đều có khả năng gây nguy hiểm.
Không đến gần, tiếp xúc, sờ hoặc cho động vật hoang dã
ăn. Hãy để chúng tự kiếm sống theo thói quen hàng ngày
của mình, tìm thức ăn và theo dõi thú săn mồi hoặc con mồi,
không bị du khách làm phiền.
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ + KHOẢNG CÁCH = AN TOÀN cho cả con
người và động vật hoang dã!
Vì sự an toàn của bạn và của động vật trong rừng, hãy tuân theo các quy
tắc đơn giản sau:
• Trẻ em phải ở gần cha mẹ và phải luôn trong tầm quan sát.
• Không bao giờ để con chụp ảnh với động vật hoang dã, ngay
cả khi nó trông có vẻ hiền.
• Không được đến gần động vật hoang dã, đặc biệt là các thú con
dường như là bị bỏ rơi và không bao giờ cố cho ăn, vuốt ve hoặc bắt/
sờ vào động vật hoang dã.
• Luôn giữ thú cưng trong tầm kiểm soát.
• Luôn giữ lều trại sạch sẽ. Để đồ đạc gần nhau để giảm thiểu không
gian mà bạn chiếm hữu.
• Giữ cho khu vực ngủ, lều và túi ngủ không có thức ăn và mùi hôi.

Liệu bạn có thể tưởng tượng ra một buổi hòa
nhạc của hơn một triệu ca sĩ lưu diễn? Hãy
tham gia một buổi trình diễn vào bất kỳ buổi
sáng mùa xuân hoặc mùa hè nào ở Rừng
Quốc gia San Bernardino. Những con chim
sơn ca di cư dừng lại ở đây để nghỉ ngơi trên
cây, đồng cỏ, bờ suối và hồ. Một số ở lại để làm tổ và trú hè, trong khi số
khác tiếp tục bay về phía bắc. Những con chim di cư ở Trung và Nam Mỹ
này (Châu Mỹ) trở lại Mexico, Trung và Nam Mỹ vào mùa thu. Nhóm này
bao gồm các loài chim quen thuộc như chim vàng anh, chim ruồi, nhạn,
chim hét, chim chích, sẻ thông châu Âu và chim tanager.
Gần đây, mùa xuân ngày càng trở nên yên lặng hơn. Số lượng chim di cư
đã giảm do sự phá hủy môi trường sống tự nhiên trong các bãi chăn nuôi,
dọc theo các tuyến di cư và ở các khu vực trú đông. Rừng quốc gia này chỉ
là một điểm dừng chân trong chuyến bay vòng quanh thế giới. Điều quan
trọng là nhận diện và bảo vệ các khu vực được chim sử dụng đó.
Những nơi tốt nhất để ngắm chim di cư là dọc theo suối và các khu vực
có nhiều cây cối và côn trùng khác. Khu vực Dã ngoại Thurman Flats
là một khu nghỉ ngơi nổi tiếng. Tham khảo Chim ở Rừng Quốc gia San
Bernardino để biết danh sách các loài thường thấy ở trang web sau:
www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fseprd535844.pdf
Quét mã QR này bằng thiết bị di động để
truy cập https://www.fs.usda.gov/Internet/
FSE_DOCUMENTS/fseprd535844.pdf

• Làm sạch vỉ nướng thịt và cất giữ chúng nhằm tránh gấu
và động vật hoang dã khác.
• Không để đồ ăn, đồ uống hoặc thùng giữ lạnh không có người trông
coi. Cất giữ để tránh gấu và các động vật khác khi bạn không ở trong
trại. Nếu có, hãy sử dụng các tủ khóa cất thực phẩm và thùng rác
chống gấu.
• Nếu gấu hoặc báo sư tử đến gần bạn, hãy quay lưng lại và giữ
khoảng cách an toàn; đừng chạy; thay vì đối mặt với động vật, hãy gây
tiếng ồn và cố gắng làm mình trông càng lớn càng tốt.
• Ngắm hoặc chụp ảnh động vật hoang dã từ đường mòn hoặc khu vực
quan sát. Sử dụng ống nhòm, ống ngắm quan sát và ống kính chụp ảnh xa.
Để biết thêm thông tin về tương tác an toàn với động vật hoang dã, vui
lòng truy cập trang web này: http://www.bebearaware.org/

Những loài đang Gặp Nguy hiểm
Rừng Quốc gia San Bernardino là nơi sinh sống của nhiều loài thực
vật và động vật quý hiếm hoặc không phổ biến và chỉ có số lượng
hạn chế do kiểu môi trường sống cụ thể như đồng cỏ hoặc suối, loại
đất nhất định hoặc phân bố trong phạm vi hẹp. Rừng có khoảng 20
loài thực vật và khoảng 15 loài động vật hoang dã thuộc danh sách
bị đe dọa hoặc nguy cấp theo Đạo luật Các Loài gặp Nguy hiểm của
Liên bang. Ngoài ra, rừng có khoảng 95 loài thực vật và 45 loài được
liệt kê là nhạy cảm hoặc là một loài thuộc diện quan ngại của Cục
Kiểu lâm Hoa Kỳ (USFS) Khu vực Tây nam Thái Bình Dương.
Để biết thêm thông tin về những loài quý hiếm và không phổ biến
này, hãy truy cập các trang web sau:
https://www.fws.gov/ để biết các loài được liệt kê theo Đạo luật Các
Loài gặp Nguy hiểm của liên bang.
https://www.fs.usda.gov/detail/r5/plants-animals/ để biết các
loài được USFS liệt kê là loài nhạy cảm.

Các chuyến đi bộ ngắm chim được Hội Audubon Thung lũng San
Bernardino tổ chức trong cả năm. Để biết thêm thông tin, hãy gọi
cho Bảo tàng Hạt San Bernardino theo số 909-307-2669.

Thực vật hay Động
Đếm Đại bàng Đầu
vật Bản địa - phải hay trắng vào mùa Đông Hãy là một Nhà khoa
không phải?
học của Dân!
Các loài thực vật và động vật được
coi là loài xâm lấn khi chúng không
phải là loài bản địa ở khu vực chúng
được tìm thấy và có khả năng gây
hại cho môi trường, nền kinh tế
hoặc con người. Một số ví dụ về các
loài thực vật xâm lấn là: Cây đậu
chổi Tây Ban Nha, cây thường xuân
Anh, cây kế sao hoa vàng, cây thánh
liễu hoặc cây tuyết tùng muối, cây
xú xuân và mâm xôi Himalaya. Một
vài ví dụ về các loài động vật xâm
lấn là ễch ương, cá vàng và các loài
vật nuôi hoang dã được thả vào tự
nhiên (như chó, mèo và lợn).

Hàng tá con đại bàng đầu trắng
thường đến trú đông quanh
các hồ ở Nam California,
ngoài ra còn có một số
chim đại bàng đầu
trắng làm tổ

Con người là tác nhân chính mang
đến các loài xâm lấn. Chúng ta có
thể giúp ngăn ngừa sự lan rộng
này. Đây là cách để:
• Hiểu biết: Tìm hiểu về các loài xâm
lấn trong khu vực địa lý của bạn.

Mỗi năm Rừng Quốc gia San
Bernardino đều tham gia đếm số
lượng đại bàng đầu trắng vào mùa
đông, hợp tác với Cục Bảo vệ Cá và
Động vật Hoang dã California trong
các công viên bang California.
Việc đếm này diễn ra ở Hồ Hemet,
Hồ Perris, Hồ Silverwood, Hồ
Arrowhead, Hồ Gregory và Hồ Big
Bear. Những lần đếm này được tổ
chức công khai và diễn ra vào ngày
Thứ 7 thứ hai của tháng 12, tháng
1, tháng 2 và tháng 3.

https://www.wildlife.ca.gov/ để biết các loài được Bang California
bảo vệ.

• Làm vườn thông thái: trồng các
loài bản địa để thay thế các loài
xâm lấn.

Một số khu vực rừng bị đóng cửa để bảo vệ các loài động vật, vui
lòng truy cập liên kết nhanh đến các Sắc lệnh Hiện hành về Rừng tại
http://www.fs.usda.gov/main/sbnf/home/.

• Luôn quan sát: tìm nhân tố phá
hoại mới trước khi chúng lây lan và
trở nên cố hữu.
• Là người có trách nhiệm: báo cáo
các loài xâm lấn cho chính quyền
địa phương.
• Chủ động: kiểm soát và loại trừ
những loại gây hại hiện có.

www.fs.usda.gov/sbnf
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• Tham gia: lập một nhóm giám sát
các loài xâm lấn tại địa phương

Rừng là của BẠN!

cư
trú quanh năm.
Khi đến 5
tuổi, đại bàng đầu
trắng trưởng thành có đầu và đuôi
màu trắng muốt. Trước lúc đó,
chúng có những bộ lông màu nâu
và trắng khác nhau.

Hãy cùng chúng tôi tham gia vào
1 trong những buổi đếm đại bàng
đầu trắng trong những tháng mùa
đông. Không cần phải có kinh
nghiệm. Không phải đăng ký trước
- chỉ cần có mặt vào thời gian và
địa điểm đã định, mặc quần áo
ấm, mang ống nhòm và quan sát.
Việc đếm Đại bàng rất thú vị, dễ
dàng và chỉ mất vài giờ.

THƯ GIÃN
Năm Nội quy của Smokey Bear Về
Phòng Cháy

Truy tìm Đồ vật Tự nhiên
Liệu bạn có thể tìm thấy những thứ này trong khi đi thăm quan rừng không?

1. Chỉ có bạn mới có thể ngăn chặn
cháy rừng.
2. Luôn cẩn thận với lửa.
3. Không bao giờ nghịch diêm hoặc bật lửa.
4. Luôn để ý tới lửa trại.
5. Hãy nhớ dập tắt hoàn toàn lửa trại
trước khi rời đi.

•Nhà của một con vật (Không Làm phiền)
•Một chiếc lông
•Một tổ chim (Không Sờ vào)
•Thức ăn của một con sóc
•Một thứ gì đó không phải từ
thiên nhiên
•Một chiếc lá sắc nhọn

•Một thứ mà bạn có thể sử dụng
làm công cụ
•Dấu vết di chuyển của động vật
•Một quả thông gai
•Một bông hoa đầy màu sắc
•Một con kiến đang vận chuyển thứ
gì đó
•Một con côn trùng có cánh

Quét mã QR này bằng thiết bị di động để
truy cập https://www.fs.usda.gov/main/sbnf/
learning/kids

C
Ờ
C
A
R
Ô

https://www.everykidinapark.gov/

Bạn có thể tạo ra bao nhiêu từ bằng cách sử
dụng các chữ cái trong những từ NATIONAL
FOREST (RỪNG QUỐC GIA)?
Ví dụ: TAI (EAR) ỐC SÊN (SNAIL)

Bắt đầu Ở đây >>>

Giúp Smokey
vượt qua mê
cung
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Rừng là của BẠN!
Cục
Kiểm lâm

Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
Bernardino

www.fs.usda.gov/sbnf

THẺ THÁM HIỂM
Chương trình Forest Adventure Pass (Thẻ Thám hiểm Rừng)
Chương trình Thẻ Thám hiểm đã hoạt động được 20 năm tại Rừng Quốc gia Nam California. Năm 1996, Quốc hội thông qua đạo luật cho phép Cục
Kiểm lâm tính phí cho mục đích sử dụng vui chơi giải trí. Người giải trí ở Rừng Quốc gia Nam California phải mua giấy phép để sử dụng nhiều địa
điểm phổ biến trong Rừng và dán giấy phép này trên xe của mình. Có thể mua giấy phép này với giá $5 một ngày hoặc $30 một năm.

Thẻ Thám hiểm là gì?

Bonnie Adkins

Rừng Quốc gia San Bernardino là một trong bốn khu rừng được viếng thăm
nhiều ở Nam California, thuộc diện áp dụng chương trình Thẻ Thám hiểm.
Tất cả bốn khu rừng đều được
sử dụng nhiều, yêu cầu phải giữ gìn
và duy trì liên tục các khu vực
được quy hoạch được chỉ định trong
phạm vi rừng. Thẻ Thám hiểm
là khoản phí sử dụng trong ngày
được thiết lập để sử dụng các
tiện nghi và dịch vụ hỗ trợ cho
việc thăm quan nhiều. Vì
đây là các khoản phí "sử dụng"
cho vui chơi giải trí và
không phải là phí "vào cửa"
rừng quốc gia, nên không
cần phải có giấy phép để đi lại
trong rừng hoặc cho các
hoạt động "ngẫu hứng" như
dừng lại chụp ảnh, tham NATIONAL FOREST quan đài quan sát được quy
hoạch hoặc sử dụng nhà ADVENTURE PASS vệ sinh. Các khu vui chơi
giải trí được quy hoạch của cá nhân (như cắm trại) có thể yêu cầu phí cắm
trại qua đêm riêng. Tiền từ Thẻ Thám hiểm được dùng để sửa chữa và duy trì
nhiều đường mòn xuyên Rừng Quốc gia San Bernardino.

Khi nào cần Thẻ Thám hiểm?

Phải có Thẻ Thám hiểm khi đậu xe
ở một số địa điểm quy định. Hãy liên hệ Trạm Kiểm lâm
gần nhất hoặc trang web Thẻ Thám hiểm để biết danh
sách các khu vực và địa điểm có tính phí hiện thời.
Không cần Thẻ Thám hiểm ở khu vực Tượng đài Quốc
gia Núi Santa Rosa và San Jacinto.

Tôi có thể mua Thẻ Thám hiểm ở đâu?

Các Trạm Kiểm lâm, trung tâm du khách và nhiều doanh nghiệp địa
phương (nhà cung cấp) cũng bán thẻ. Có thể tìm nhà cung cấp ở gần
bạn và cũng có thể mua thẻ trực tuyến tại trang web Thẻ Thám hiểm:
www.fs.usda.gov/adventurepass
Quét mã QR này bằng thiết bị di
động để truy cập
www.fs.usda.gov/adventurepass

Quét mã QR này bằng thiết
bị di động để truy cập
https://www.fs.usda.gov/
detail/r5/passes-permits/
recreation/?cid=STELPRD3791132

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

Thẻ Thông hành
Chương trình Thẻ Thông hành Giải trí gồm có 6 loại thẻ riêng biệt: Thẻ
Thông hành Thường niên, Người cao tuổi, Đi lại, Quân sự và Tình nguyện
viên. Thẻ Tuổi Vàng, Người cao tuổi và thẻ Đi lại vô thời hạn và các thẻ
này được sử dụng trên toàn quốc tại tất cả các Cục Kiểm lâm, Cục Công
viên Quốc gia, Cục Quản lý Đất đai, Cục Cải tạo, các địa điểm của Cục Bảo
vệ Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ có tính phí vào cửa hay phí tiện nghi
tiêu chuẩn (Thẻ Thám hiểm, v.v...)

Thẻ Thông hành Người cao tuổi là thẻ suốt đời
dành cho công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú
nhân từ 62 tuổi trở lên. Ngoài các lợi ích của Thẻ
Thông hành Thường niên, chủ Thẻ Thông hành
Người cao tuổi có thể được giảm tối đa 50% phí
tại các khu cắm trại, các khu vực được quy hoạch
nhiều, bơi lội, đi thuyền và các dịch vụ thuyết giải
chuyên biệt. Giá hiện tại là $10. Phí là $20 khi đổi
sang Thẻ Thường niên hoặc $80 cho Thẻ trọn đời.

Lập kế hoạch Chuyến đi của Bạn!
Tìm Khu Giải trí trên Bản đồ có Chỉ dẫn

Quét mã QR này bằng thiết
bị di động để truy cập http://
www.fs.fed.us/portaldata/r5/
ap/map/

Cách Thanh toán cho Thông Báo về Phí Bắt buộc (NRF)?

Có 2 lựa chọn để nộp khoản phí $ 5,00
1) Gửi NRF qua đường bưu điện bằng séc hoặc lệnh chuyển tiền trong
phong bì được cung cấp
2) Thanh toán qua điện thoại bằng thẻ tín dụng bằng cách gọi 909-382-2623
Ngày cấp Thẻ Thám hiểm Miễn phí: 30/9/2017 Ngày Đất Công Quốc gia
11-12/11/2017 Ngày Cựu chiến binh
15/1/2018 Ngày Martin Luther King Jr.
19/2/2018 Ngày Tổng thống

Theo luật dân quyền Liên bang và các quy định và chính sách cũng như quy định về dân quyền của Bộ Nông
nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các Cơ quan, văn phòng và nhân viên của Bộ cũng như các thể chế tham gia hoặc
quản lý các chương trình USDA đều bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn
giáo, giới tính, nhận diện giới tính (bao gồm cả biểu hiện giới tính), xu hướng tình dục, khuyết tật, tuổi tác, tình
trạng hôn nhân, tình trạng gia đình/cha mẹ, nguồn thu nhập từ chương trình hỗ trợ công, niềm tin chính trị hoặc
trả thù hay trả đũa cho hoạt động dân quyền trước đó, trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do USDA
tiến hành hoặc tài trợ (không phải tất cả các cơ sở đều áp dụng cho mọi chương trình). Các biện pháp khắc phục
và thời hạn khiếu nại khác nhau tùy theo chương trình hoặc vụ việc. Người khuyết tật cần có các phương tiện
thông tin liên lạc thay thế cho thông tin chương trình (như chữ nổi, chữ in cỡ lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ Ký hiệu
Hoa Kỳ, v.v...) nên liên lạc với Cơ quan chịu trách nhiệm hoặc Trung tâm TARGET của USDA theo số (202) 720-2600
(tiếp âm và TTY hoặc liên lạc với USDA thông qua Dịch vụ Chuyển tiếp Liên bang theo số (800) 877-8339. Ngoài
ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. Để khiếu nại về phân
biệt đối xử trong chương trình, hãy điền Mẫu Đơn Khiếu nại về Phân biệt Đối xử Chương trình USDA, AD-3027, có
trực tuyến tại http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_
cust.html và tại bất kỳ văn phòng nào của USDA hoặc viết
Xuất bản vào tháng 5 năm 2017, Rừng
thư gửi đến USDA ghi rõ tất cả các thông tin được yêu cầu
Quốc gia San Bernardino. Ấn phẩm này trong mẫu. Để yêu cầu bản sao mẫu đơn khiếu nại, hãy
được cung cấp bằng kinh gọi số (866) 632-9992. Gửi mẫu đơn đã điền hoặc thư cho
USDA bằng: (1) thư: U.S. Department of Agriculture, Office of
phí từ Chương trình Thẻ
the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence
Thám hiểm. In trên giấy
Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 6907442; hoặc (3) email: program.intake@usda.gov. USDA là
tái chế.
một nhà cung cấp, doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo
R5-RG-270
các quy định về cơ hội bình đẳng.
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Thẻ Thông hành Thường niên có hiệu lực trong
vòng 1 năm kể từ ngày phát hành để vào cửa
hoặc thay cho phí tiện nghi tiêu chuẩn (như Thẻ
Thám hiểm). Không có giảm giá khác. Giá $80.

Đóng Phí Giải trí!

10/6/2017 Ngày Hoạt động Ngoài trời
Quốc gia

ĐOÀN DIAMONDBACK

Thẻ Thông hành Đi lại là thẻ suốt đời dành cho
công dân Hoa Kỳ hoặc các thường trú nhân có
chứng nhận bị bệnh hoặc chứng từ khác về
bệnh mù hoặc khuyết tật vĩnh viễn. Thẻ này
có những lợi ích tương tự như Thẻ Thông hành
Người cao tuổi. Thẻ này được cấp MIỄN PHÍ.
Thẻ Thông hành Quân sự có lợi ích tương tự như
Thẻ Thông hành Thường niên. Thẻ này miễn
phí cho quân nhân tại ngũ và người phụ thuộc
có giấy tờ chứng minh đúng quy định – để biết
thêm thông tin, vui lòng truy cập www.fs.fed.us/
passespermits/military.shtml.
Thẻ Thông hành Tình nguyện viên có lợi ích tương
tự như Thẻ Thông hành Thường niên. Thẻ Tình
nguyện viên được cấp miễn phí cho tình nguyện
viên có 250 giờ hoạt động tình nguyện trong 1
năm. Thẻ này có sẵn thông qua các điều phối viên
chương trình tình nguyện viên của cơ quan (xem
8), những người này theo dõi và ghi giờ.
Thẻ Every Kid in a Park (EKIP) Thẻ Lớp 4 thuộc
chương trình Every Kid in a Park, một nỗ lực để
đưa thanh thiếu niên Hoa Kỳ đến với thế giới
thiên nhiên. Thẻ này được cấp MIỄN PHÍ cho
mọi học sinh lớp bốn có 'thẻ giấy' từ trang web
Every Kid in a Park www.ekip.gov.

Rừng là của BẠN!
Cục
Kiểm lâm

Khu vực Tây nam
Thái Bình Dương

Rừng Quốc gia San
Bernardino

www.fs.usda.gov/sbnf

