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SADZENIE

LASU NA ZAWSZE
TERAPEUTYCZNEGO

Lasy Na Zawsze są bioróżnorodne, zarządzane przez naturę,

nie można ich wyciąć i znajdują się na ziemi, która na zawsze

ma być obszarem leśnym.

Warszawa, 27.05.2021



„Las Na Zawsze Terapeutyczny” powstał w miejscowości Męcikał,

w zachodniej części województwa pomorskiego. Las jest oznaczony na

mapach Google. https://goo.gl/maps/To2KJTVo4uKXsZRG6

https://goo.gl/maps/To2KJTVo4uKXsZRG6


OPIS TERENU

Działka, na której sadziliśmy, już wcześniej należała do lasu - w 2017 roku

przeszedł tędy huragan powalając wiele hektarów drzew. Gleba to przede

wszystkim piachy, na których rosły bory sosnowe. Po kataklizmie teren

został częściowo uprzątnięty, ale zostało sporo karp i martwego drewna.

Gdzieniegdzie wkracza tu czeremcha amerykańska i brzoza.

Całą działkę podzieliliśmy na trzy części, z czego fragment pd-wch jest

obszarem, na którym powstał LNZ Terapeutyczny.



PRZYGOTOWANIA
Początek/Rozpoczęcie rozmów: maj 2020

Kupno ziemi (ostateczna umowa): 28.01.2021

Wyznaczenie granic: 08.04.2021

Wielkość płotu: 520 mb

Stawianie płotu: 8,9,14.04.2021

Męcikał to specyficzne miejsce. Dużo tutaj wieje… więc pracowaliśmy

w wietrze wiejącym z zachodu i wschodu, i północy. Na szczęście na

stawianie płotu mieliśmy kilka dni i mogliśmy pracować w spokojnym tempie.

Po postawieniu płotu wyznaczyliśmy granice lasu drewnianymi słupami.

Z ziemi nie usuwaliśmy martwego drewna – jesteśmy przekonani, że będzie

stanowić świetne pożywienie dla wielu organizmów.



SADZENIE

Sadzenie lasu: 17.04.2021

Powierzchnia: 7000 m2

Ilość sadzonek: ok. 1000

Gatunki: gatunek panujący: dąb bezszypułkowy, gatunki uzupełniające: grab

pospolity, lipa drobnolistna, jarząb, śliwa tarnina, rokitnik zwyczajny,

berberys pospolity.

Na początek teren podzieliliśmy na 4 części umieszczając w każdej

proporcjonalne ilości sadzonek. Sadzenie każdego sektora zawsze

zaczynaliśmy od dębów. One tworzą nieregularną strukturę, „szkielet”

nowego lasu. Kolejne gatunki były rozmieszczane zupełnie przypadkowo,

w rozporoszeniu. Ostatnim etapem było posadzenie na całym terenie

krzewów.



To było jedno ze wspanialszych sadzeń. Chwilami świeciło słońce, czasami

padał deszczyk i było ciepło. Ale przede wszystkim przyjechało wielu

cudownych ludzi. Dzięki temu zwykłe wsadzanie sadzonek zamieniło się w

piękną medytację i spotkanie z naturą. Jednocześnie na drugiej części tej

samej działki las sadziła grupa z firmy Polpharma. Było więc i gwarno i

wesoło.

Z uwagi na wielkość sadzonek musieliśmy sadzić szpadlami. Po wykopaniu

odpowiednio dużego dołka każdą sadzonkę należało włożyć w taki sposób,

by jej korzenie skierowane były w dół i w całości zostały przykryte ziemią.

Następnie ziemię wokół sadzonki należało przygnieść dłonią lub piętą.



PIERWSZY DZIEŃ NA ZAWSZE

Sadzenie lasu skończyliśmy zamykając płot i wieszając tabliczkę, która

informuje okolicznych mieszkańców oraz przyjezdnych, że na tym terenie

rośnie nowy las i rośnie - na zawsze.

Dwa eventy w jednym miejscu to była okazja to wspaniałego i największego

(jak do tej pory) tańca radości.



W tym miejscu raportu znajdują się zwykle informacje o zawartej umowie

oraz jej realizacji. Projekt prowadzony z terapeutami był specyficzny, nie

zawieraliśmy umowy a jedynie zobowiązanie. Tym większa tego siła!

Z wielką radością informujemy, że zadanie zostało zrealizowane.

Przekazane przez Was środki zostały w całości wykorzystane na stworzenie

„Lasu Na Zawsze Terapeutycznego”, a jego powierzchnia przekracza 0,7 ha
Lasu Na Zawsze!



Dziękując za hojność i okazane serce zapraszamy Państwa firmę do

regularnego wspierania Lasów Na Zawsze. Szukamy patronów, którzy

choćby niewielką sumą, ale stale, będą pomagać nam w działaniu.

Dołączcie do zacnego grona Patronów, którzy regularnie wspierają misję
przywrócenia równowagi biologicznej Ziemi.

Zapraszamy na nasz profil na Patronite.

https://patronite.pl/Las-Na-Zawsze


