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محفوظ حالت میں رکھے گئے

مناظر فطرت اور قدرتی خطوں میں تفریح و تعطیالت

فطرت اور قدرتی ّ
خطے کو محفوظ رکھنے میں ہماری مدد کریں!
عزیز ہم وطنو،
برا ِہ مہربانی اپنے وطن کی حفاظت میں ہماری مدد کریں۔ فطرت کو آپ کی ضرورت ہے!
یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا تعاون اتنا اہم کیوں ہے۔
وہ لوگ جو شوق سےفطری ماحول میں ٹھہرتے ہیں وہ۔۔۔
گاڑیاں صرف ان راستوں پر چالئیں ،جہاں گاڑی چالنے کی اجازت ہے
صرف پارکنگ کے لئے مخصوص جگہوں پر گاڑی پارک کریں
راستوں سے نہ ہٹیں اور جانوروں کو پریشان نہ کریں …… .اور ان کو وہاں پر نہ چھوڑ یں
 اپنے کتے کو رسّی سے باندھ کر رکھیں آگ نہ جالئیںپانی میں نہائیں نہیں اور پانی سے چلنے والی گاڑیاں (واٹر کرافٹ ) نہ چالئیں
پودوں کو خراب نہ کریں یا انہیں جڑ سے نہ اکھاڑیںاپنا کوڑا اپنے ساتھ لے جائیںایسے خطے میں فضلہ(اپنی بچی ہوئی غذا ) ٹھکانے نہ لگائیںلگائیں،کیراوین(ویگن  ،جس میں رہنے کا انتظام ہو)کھڑے نہ کریں یا تختیاں
جن جگہوں پر اجازت نہیں وہاں پر خیمے نہَ
نہ لگائیں
شور مچا کر فطری ماحول کو خراب نہ کریںبرا ِہ مہربانی محفوظ حالت میں رکھے گئے فطری عالقے یاقدرتی خطے میں جانے سے پہلے ان ضابطوں کے بارے میں
معلومات حاصل کریں،
جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

مناظر فطرت کے عالقوں کے لئے 50.000
ضابطے کا دھیان نہ رکھنے کی صورت میں محفوظ رکھے گئے
ِ
 €یورو جرمانہ ہو سکتا ہے اور
محفوظ رکھے گئے قدرتی خطوں کے لئے  100.000 €یورو جرمانہ ہو سکتا ہے۔
اور فطری مناظر

اپنی

محفوظ حالت میں رکھے گئے قدرتی عالقوں میں فطرت
کے لئے اور اپنے آرام و
سکون بخشنےکی خصوصیات کی بنا پرخاص طور پر محفوظ کئے گئے ہیں ۔
محفوظ حالت میں رکھے گئے قدرتی خطوں میں جانوروں اور پودوں کے بسیرے کی جگہ یا جائے روئیدگی کو خاص
طور پر محفوظ رکھا گیاہے۔
ہمارے محفوظ کئے ہوئے ّ
خطوں کے بارے میں اور فطرت & ثقافت کے بارے مزید معلومات
ہماری ذیل میں دی گئی انٹر نیٹ سائٹ سے حاصل کیجیے:
www.kreisgg.de
اشاعت کے بارے میں معلومات
ناشر:

Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau
Naturschutzbehörde Untere
Wilhelm-Seipp-Str. 4
Groß-Gerau 64521
Tel: 06152-989-365

رنگا رنگی اور خوبصورتی

