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kieszonkowe
Lasy kieszonkowe albo inaczej mikrolasy (ang. tiny forests) to metoda na 
tworzenie rozbudowanych ekosystemów leśnych na niewielkiej powierzchni, 
którą stworzył w latach 80. XX w. japoński botanik Akira Miyawaki. Jest 
inspirowana procesami zachodzącymi w naturze oraz jej różnorodnością. Od 
15 do 40 rodzimych gatunków drzew i krzewów sadzi się gęsto na niewielkim 
obszarze – wystarczy nawet teren o powierzchni  50 m2. Opracowany przez 
Miyawakiego sposób sadzenia przyspiesza wzrost roślin aż do 10 razy, co pozwala 
na efektywne zalesianie terenów miejskich. 

Badania przeprowadzone na istniejących już lasach stworzonych metodą 
Miyawakiego pokazują, że ich poziom bioróżnorodności przekracza ten 
występujący w okolicznych lasach średnio 18 razy. Przyciągają one wiele 
zwierząt, w tym ptaki śpiewające oraz owady zapylające. W mikrolesie powstaje 
rozbudowany ekosystem, gdzie z powodzeniem może funkcjonować i rozwijać się 
nawet kilkaset gatunków. 

Koncepcja mikrolasów przyjęła się nie tylko w Japonii – zyskały one popularność 
w innych krajach azjatyckich, Ameryce Południowej, a kilka lat temu również w 
Europie. Bardzo istotny jest partycypacyjny charakter lasów kieszonkowych. W 
sadzeniu, pielęgnacji i monitorowaniu mikrolasów zawsze uczestniczą lokalne 
społeczności, co sprzyja edukacji ekologicznej i budowaniu wspólnoty.

Lasy
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korzyści
Jakie są

    • Lokalne obniżenie temperatury 

    • Poprawa jakości powietrza poprzez wychwytywanie CO2 oraz zatrzymywanie kurzu

    • Redukcja hałasu 

    • Pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne okolicznych mieszkańców

    • Stabilizacja gleby i zapobieganie erozji

    • Zatrzymywanie i oczyszczanie wody

    • 18 razy większa bioróżnorodność

    • Zaangażowanie lokalnej społeczności w działania związane z ekologią

    • Wartość edukacyjna, zwłaszcza dla najmłodszych
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Jak
to się robi?

1. Identyfikacja1. Identyfikacja
Z pomocą ekspertów identyfikujemy rodzime gatunki roślin (od 50 do 100), 
które są przystosowane do lokalnych warunków klimatycznych i glebowych. 
Dzięki temu mają większe szanse na przetrwanie i stworzenie kompletnego 
ekosystemu.

2. Wybór2. Wybór
Aby zaprojektować wielowarstwowy las, wybieramy rośliny, które stworzą 
runo, podszyt oraz drzewostan.

3. Sadzenie3. Sadzenie
Na odpowiednio przygotowanym terenie sadzimy z udziałem wolontariuszy 
i lokalnej społeczności wybrane sadzonki – od 3 do 5 na m2. Dzięki gęstemu 
nasadzeniu drzewa rosną w górę, wyciągając się do światła słonecznego.

4. Opieka4. Opieka
Przez pierwsze 2-3 lata opiekujemy się młodymi sadzonkami. Zabezpieczamy 
je podpórkami, podlewamy i usuwamy inwazyjne chwasty. 

5. Monitoring5. Monitoring
Monitorujemy rozwój i wzrost lasu. Gromadzimy istotne dane, obserwując 
wpływ na otaczające środowisko.
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Gatunki
drzew w lesie

Skład gatunkowy obejmuje takie drzewa jak:

W niższych piętrach lasu znajdziemy:

W mikrolasach sadzi się też krzewy:

Kluczowe dla stworzenia mikrolasu metodą Miyawakiego jest wytypowanie 
rodzimych gatunków, najlepiej takich, które naturalnie występują w najbliższej 
okolicy terenu, gdzie planujemy posadzić las.

Klon 
pospolity

Czeremcha 
pospolita

Cis 
pospolity

Trzmielina 
europejska

Głóg Topola 
osika

Wiąz 
polny

Kruszyna 
pospolita

Dereń 
świdwa

Dąb 
szypułkowy

Klon 
jawor

Jabłoń 
dzika

Leszczyna 
pospolita

Lipa 
drobnolistna

Jesion 
wyniosły

Czereśnia 
ptasia

Kalina 
koralowa

Grab 
pospolity

Jarząb 
pospolity

Gruszka 
dzika

Czarny 
bez
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Śpiew ptaków
ma działanie terapeutyczne, 

szczególnie w głośnych miastach

Mali
mieszkańcy lasu

Z biegiem czasu rozwinięty las przyciągnie nowych mieszkańców,  
w tym ptaki śpiewające i owady zapylające.

Sikorka bogatka

Kos

Dzięcioł duży

Rudzik

Sójka

Strzyżyk

Gil

Sowa uszata
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pojęćSłowniczek

BotanikBotanik
Osoba, która zajmuje sią badaniem roślin i ma na ich temat 
dużą wiedzę.

EkosystemEkosystem
Część przyrody (np. las), gdzie wszystkie żywe organizmy są 
połączone ze środowiskiem, które zajmują.

Rodzime gatunkiRodzime gatunki
Gatunki roślin i zwierząt, które  powstały lub zadomowiły 
się na danym terenie i są przystosowane do panujących 
warunków.

BioróżnorodnośćBioróżnorodność
Zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach;  
o bioróżnorodności mówimy wtedy, gdy w danym 
ekosystemie występuje wiele różnych gatunków,  
w tym także chronionych.



www.zielonemiastopoznan.pl


