
NASZ LOKALNY AZYL 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę na jakich przepięknych terenach 

mieszkamy. 

 

Głównymi wyznacznikami są drumliny oraz nieliczne, sztuczne lub 

naturalne, lasy. Jednym z takich obiektów jest właśnie las rosnący w 

Zbójnie przy oczyszczalni ścieków.  

Realizując projekt edukacyjny pod hasłem „Tu będzie las” młodzież 

gimnazjum założyła własny gimnazjalny lasek. Sadzonki pozyskaliśmy 

od Nadleśnictwa Golub Dobrzyń, a resztę wykonali już sami uczniowie. W 

lasku rosną przede wszystkim brzozy, klony, dęby i lipy. W przyszłości 

będzie to doskonałe miejsce na naukę praktyczna w terenie.  

Pielęgnacja lasku zajmuje się pan woźny – Paweł Dobrzeniecki, któremu 

serdecznie dziękujemy. Nadleśnictwo Golub Dobrzyń doposażyło nas w 

kosę spalinową co ułatwia pielęgnację naszego lasku.  

Wokół są tez tereny leśne założone przez gminę. 



 

Las został posadzony na przełomie lat 1999/2000.  Główną ideą 

było stworzenie naturalnej bariery i oczyszczenie powietrza na tym 

terenie. Drzewa posadzone są rzędami, a przeważającym gatunkiem drzew 

są sosny. 

 



Wiosną sosny zaczynają kwitnąć, wytwarzając przy tym ciekawe 

kwiatostany oraz szyszki, które można wykorzystać do produkcji 

domowych syropów na przeziębienie i kaszel. 

 

 

Ściółka pokryta jest igłami ze spadających drzew, dlatego bardzo słabo 

ukorzenione jest runo leśne. 



 

Oprócz drzew iglastych pojawiają się też drzewa liściaste, a przede 

wszystkim brzozy. 

 



Las lasowi nierówny . 

Różnica między lasem naturalnym a sztucznym jest widoczna gołym 

okiem. W lesie naturalnym drzewa posadzone są w różnych odległościach 

i wyróżnia się on dużą różnorodnością gatunków. 

Z kolei nasz lasek jest raczej jednolity. Przewaga sosen potwierdza, że 

ingerował tu człowiek. Drzewa są posadzone „pod linijkę” co znacząco 

różni się od lasów naturalnych. 

W lasach naturalnych runo i podszyt są urozmaicone, a w naszym lesie te 

partie są znacznie uboższe, co nie oznacza, że brakuje tutaj np. poziomek. 

Wręcz przeciwnie – jest ich naprawdę sporo. 

 



 

Mieszkańcy naszego lasu. 

Nasza lokalna fauna nie wyróżnia się niczym specjalnym, ale na pewno 

dadzą o sobie znać na przykład uporczywe mrówki, które potrafią nieźle 

ukąsić. 

 

Oprócz mrówek znajdziemy tu również masę pszczół, os, trzmieli, 

pająków  i nieznośnych komarów, które nie przegapią okazji, żeby nas 

ugryźć. 

 



Musimy szczególnie uważać, aby nie zostać ukąszonym przez kleszcze, 

których również u nas nie brakuje. 

Na szczęście podczas mojej wyprawy do naszego lokalnego lasu, nie 

natknęłam się na lisy, sarny lub jelenie, które swoje siedliska mają  za 

rzeką nieopodal lasu. 

 

Znaczenie lasu dla naszej lokalnej aglomeracji. 

Wydaję mi się, że las spełnia powierzoną mu funkcję. Oczyszcza 

powietrze, a przede wszystkim ma niezwykłe walory estetyczne.  Można w 

nim naprawdę odetchnąć, oderwać się od codzienności i miło spędzić 

wolny czas. Jesienią możemy wybrać się na grzybobranie, ponieważ 

pojawiają się maślaki, czarne łebki (podgrzybki), ale również 

muchomory. 
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