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SADZENIE
LASU NA ZAWSZE
W MIEJSCOWOŚCI 
MĘCIKAŁ

Lasy Na Zawsze są bioróżnorodne, zarządzane przez naturę,
nie można ich wyciąć i znajdują się na ziemi, która na zawsze
ma być obszarem leśnym.

Środki uzyskane z darowizn w okresie maj-listopad 2020, w tym darowiznę
od Państwa firmy, przeznaczyliśmy na zakup ziemi i stworzenie
„Lasu Na Zawsze nr 3” w miejscowości Męcikał, na południu województwa
pomorskiego.

Działka znajduje się na terenie dotkniętym kataklizmem.
W 2017 roku przeszedł tędy huragan. Okoliczne Nadleśnictwo Czersk
utraciło łącznie aż 0,9 mln m3 drewna.
Przyjechaliśmy na ten teren, by wesprzeć i przyspieszyć odtwarzanie
środowisk leśnych w tej okolicy.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED SADZENIEM
Początek/Rozpoczęcie rozmów: lipiec 2020
Kupno ziemi (ostateczna umowa): 12.08.2020
Wyznaczenie granic: 12.08.2020
Wielkość płotu: 240 mb
Przygotowanie ziemi: częściowo oczyszczenie
Stawianie płotu: 1-10.10.20

OPIS TERENU
Gleba, na której sadziliśmy to przede
wszystkim gleba piaskowa, która była glebą
leśną dla rosnących na tym terenie borów
sosnowych
(przed
2017
rokiem).
Pozostawiliśmy ją bez dodatkowej ingerencji.
Aby zapewnić bezpieczeństwo sadzącym,
umieściliśmy część suchych gałęzi na stosach
w różnych miejscach działki. Zauważyliśmy,
że gleba pełna jest mchów, porostów oraz grzybów, co świadczy o jej
lasotwórczym potencjale. Na tym terenie pojawiło się już nieco siewek
brzozy, dębu i czeremchy amerykańskiej i jałowca. Teren otoczyliśmy płotem
z siatki leśnej, który ochroni młode drzewka przez jeleniowatymi i zostanie
zdjęty po 5 latach od sadzenia.

INFORMACJE O SADZENIU
Sadzenie lasu: 10.11.20
Powierzchnia: 5000 m2
Ilość sadzonek: ok. 900
Gatunki: Dąb bezszypułkowy, Jarząb pospolity, Topola osika, Dereń jadalny,
Róża dzika, Rokitnik zwyczajny

Nasadzenia były prowadzone w sposób 
naturalny- nieuporządkowany
i nieregularny. Nie staraliśmy się sadzić w liniach czy wyrównywać
odległości, a jedynie w przybliżeniu zachowywaliśmy więźbę.
W tym celu cały obszar został podzielony na 3 strefy, do których
podzieliliśmy odpowiednie ilości sadzonek, a dominował dąb. Czwarta strefa
(na północy) była już skolonizowana przez brzozę i czeremchę - w tym
miejscu uzupełniliśmy jedynie topolą osiką oraz krzewami.

Las Na Zawsze nr 3 sadziliśmy 10 listopada.
W planach był duży event, którego nie zorganizowaliśmy, z powodu sytuacji
epidemiologicznej. Oprócz pracowników fundacji, las sadzili przedstawiciele
firmy Ciesielski, Volcano oraz wolontariusze - 
dziękujemy
! Na otwartym
terenie i z zachowaniem odpowiedniego dystansu pracowaliśmy w parach.
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W Męcikale używaliśmy głównie szpadli do kopania dołków pod sadzonki.
Każdą sadzonkę należało włożyć do dołka 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.
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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.

Zgodnie z umową zawartą dnia 29.07.2020 przekazana przez
Państwa firmę darowizna (5000 zł
) zobowiązywała nas do posadzenia
1667 m2 lasu. Z wielką radością informujemy, że zadanie zostało wykonane.
Przekazane nam środki w całości zostały wykorzystane na stworzenie Lasu
Na Zawsze nr 3 zajmującego łącznie 
5000 m2
!

.

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

