
Na spokojny spacer czy przejażdżkę rowerem polecamy pabianic
kie lasy w rezerwacie Duża Woda. Najlepiej wystartować z parkingu 
w Tereninie. Sosnowy las pięknie pachnie i przepuszcza dużo świa tła, 
więc jest tu bardzo malowniczo. Wypatruj pod nogami jagód, wrzosów 
i mchów. Z Pabianic można też wybrać się do leśnictwa Dłutów, by zo
baczyć makietę samolotu PZL  „Łoś” – taki sam lądował tu awaryj nie 
po zestrzeleniu w czasie II wojny światowej. Na szczęście załodze udało 
się wtedy uratować, ale do dziś 1 listopada odwiedza się to miej sce, by 
wspomnieć żołnierzy broniących kraju. Gdy tu będziesz, sprawdź, jaki 
gwiazdozbiór jest namalowany na samolocie. Z kolei w wiosenny week
end dobrym pomysłem jest wypad na frytki przy sta rym, malowniczym 
młynie Talar nad Grabią.

W tej okolicy wpadnij do Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji Zwie rząt 
w  Kole. Leśnicy leczą tu dzikie zwierzęta. Dzięki wybiegom można 
odwiedzić część pacjentów. W rezerwacie Las Jabłoniowy znajdziesz 
dziko rosnące grusze i jabłonie. Sprawdź, czy różnią się od tych z ogród
ka babci. Nie lada atrakcją jest też Zalew Sulejowski. Dobrze tu przyjść 
na piknik nad wodą. Wokół całego zalewu prowadzi ścieżka rowerowa 
i organizowany jest maraton. Pobliskie jezioro Wapienniki zachwy
ca wysokim klifem i kolorem wody jak w Chorwacji. Jeśli zobaczysz tu 
śmieci, zbierz chociaż kilka. Akcje sprzątania są często promowane przez 
leśników – sprawdź choćby projekt   #zabierz5zlasu.  

W lubianym przez zgierzan lesie Sokolniki polecamy ścieżkę przyrod
niczoleśną, która zaprowadzi Cię na ptasie osiedle z budkami i skrzyn
kami lęgowymi dla ptaków (start z punktu edukacji leśnej w Sokolni
kach). W okolicy znajduje się też staw i międzypokoleniowy plac zabaw 
5–15–55 – znajdź w nim drzewo trolli! Przyjemny będzie też spacer wzdłuż 
rzeki Lindy w Grotnikach – ścieżka prowadzi lasem, przez malowniczy 
drewniany mostek. Gdy masz ochotę na sport i zabawę, wybierz się 
ścieżką rekreacyjnospacerową prowadzącą przez las z osiedla Podleśna 
do Ośrodka Malinka, z kąpieliskiem, wodnym placem zabaw i boiskami.

Zadanie: Ze znalezionych na spacerze materiałów (patyki, szyszki) zrób 
ekojeża spod miasta Zgierza z wiersza Wandy Chotomskiej.

 

Wybierz się na spacer leśną ścieżką brzegiem Pilicy i poszukaj drzewa 
o  wysokich, dziwacznych korzeniach, zwanego sosną na szczudłach. 
Po drodze do groty św. Huberta zatrzymaj się pod prezydenckim grzyb-
kiem – dowiedz się, skąd ta nazwa. W tutejszych lasach dzięki leśnikom 
odradza się bartnictwo, czyli hodowla pszczół w drzewach – wypatruj 
ich wysoko na spacerze i znajdź barć na NIEMAPIE. Możesz też zwiedzić 
Spałę: zwłaszcza posąg żubra i pobliski drewniany plac zabaw, a wiosną 
i latem, raz w miesiącu – Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego. 
Fajną ciekawostką w okolicy jest też leśny bunkier kolejowy w Konewce. 

Łódzkie jest nie tylko płaskie – jeśli lubisz podejścia albo zjazdy, mamy 
dla Ciebie kilka propozycji. Od łódzkich Łagiewnik ku wschodowi rozcią
ga się Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – góry Szpacza, Grzy
bowa czy Kamienna w Łagiewnikach to dobry cel na spacer czy wyprawę 
na sanki. W Parowy Janinowskie w Nadleśnictwie Brzeziny wybierz się, by 
pobłądzić labiryntem krętych wąwozów. Rezerwat przyrody Góra Cheł-
mo koło Radomska zaskoczy Cię stromą ścianą dawnego kamieniołomu. 
Możesz tu też zaba wić się w archeologa i szukać śladów starej osady. A te
raz prawdziwe wyzwanie – ruszaj leśną ścieżką na szczyt wzgórza Fajna 
Ryba w Przedborzu. Po wyprawie narysuj dla siebie Odznakę Zdobywcy – 
udało Ci się zdobyć najwyższe naturalne wzniesienie w całym województwie!

Kolekcjonujesz coś albo znasz kogoś, kto ma ciekawą kolekcję? Botanicy 
z Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie kolekcjonują drzewa. 
Wiesz, gdzie je trzymają? W tutejszym arboretum. To taki leśny ogród, 
w którym rośnie bardzo dużo najróżniejszych gatunków drzew i innych 
roślin z całego świata. Dzieci najbardziej lubią tu biegać po kamiennych 
pagórkach alpinarium (uwaga pod nogi – można tu spotkać jaszczurki, 
a  nawet zaskrońca!). Przy okazji zajrzyj do Muzeum Lasu i Drewna – 
odszukaj najbardziej łaciate jajo, najdziwniejszą szyszkę i największego 
owada.

Drzewa to zadziwiające istoty. Są wśród nich sławy i rekordziści. Naj
grubsze drzewo w regionie rośnie we wsi Prażki. To Lipa Reymonta, 
nazwana tak, bo znajduje się w pobliżu domu dzieciństwa tego pisa rza 
nagrodzonego Noblem. Ma blisko 400 lat! Sprawdź z przyjaciółmi, ile 
osób musiałoby złapać się za ręce, by ją objąć. Wyjątkowe drzewa stają się 
pomnikami przyrody. Poznasz je po zielonej tabliczce z białym orzełkiem. 
Opiekują się nimi leśnicy. Dąb Cygański mógł mieć około 900 lat – nie
stety, kilka lat temu spłonął, ale pomnik przyrody pozostaje pomnikiem, 
nawet gdy drzewo umrze. Leżący pień można obejrzeć w Nadleśnictwie 
Bełchatów – jego grubość robi wrażenie. Jest tam też wyjątkowa ścieżka 
edukacyjna przyjazna dzieciom z niepełnosprawnościami Opowieści Bie-
lika. A może poszukasz pomników przyrody w Twojej okolicy?

Wiesz, że w Łodzi jest las? I to wielki! Las Łagiewnicki to pozostałość 
dawnej Puszczy Łódzkiej. Jest dziki i piękny, a rośnie w granicach mia
sta. Wielu mieszkańców kojarzy go głównie z zabawą i odpoczynkiem 
na kąpielisku Arturówek, ale kryje on więcej skarbów. Znasz np. leśny 
plac zabaw i Akademię Leśnego Przyjaciela? A dwie bardzo stare 
drewniane kapliczki? W jednej z nich znajdziesz źródełko! A nad ulicą 
Okólną biegnie podwieszony między drzewami most dla wiewiórek – 
bezpieczne przejście przez jezdnię. Innym leśnym miejscem w Łodzi jest 
Uroczysko Lublinek ze stawem i podestami do spacerów po podmokłym 
lesie. A w centrum miasta (u zbiegu ulic Orlej i Sienkiewicza) znajdziesz 
mural z  bocianem czarnym, promujący podglądanie na kanale YouTube 
RDLP w Łodzi gniazda tych rzadkich, leśnych ptaków!

Zadanie: Zrób sobie zdjęcie z muralem bociana czarnego i opublikuj 
w social mediach z podpisem  #bocianyczarneonline.

Nadleśnictwo Smardzewice poleca spacer po koronie tamy nad Pilicą, 
by oglądać spiętrzenie rzeki przy Zalewie Sulejowskim. Okolice te słyną 
z piasków kwarcowych używanych do produkcji szkła – zwróć uwagę, 
jeśli wypatrzysz gdzieś piękny, biały piasek. Pobliskie Groty Nagórzyckie 
są pozostałością po jego wydobyciu (na ich zwiedzanie weź ciepłą kurtkę, 
nawet latem). Wybierz się leśną ścieżką do Rezerwatu Niebieskie Źródła 
i szukaj gejzerów z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. W Skanse-
nie Rzeki Pilicy obejrzysz budynki i maszyny związane z rzeką, takie jak 
młyny, ale też bajkową, żółtą poczekalnię kolejową Wolbórka.

Zadanie: Po wizycie w Skansenie Rzeki Pilicy idź nad rzekę – ze znalezio
nych tam materiałów zbuduj tratwę i pozwól jej odpłynąć!

Zanurkuj w lesie wszystkimi zmysłami – takie leśne kąpiele są bardzo 
zdrowe. W Japonii nazywają je shinrin-yoku i czasem są przepisywane 
na receptę! Nie chodzi w nich o skok do leśnego jeziora, tylko uważne 
wąchanie, słuchanie, dotykanie i obserwowanie przyrody – spróbuj w swo
im najbliższym lesie! A dla przywiązanych do kąpieli wodnych polecamy 
na przykład plażę nad Pilicą w Inowłodzu czy leśne kąpielisko Zatoka Lin-
da w Grotnikach. Nad Jeziorskiem odwiedź dziką plażę w Popowie, a jeśli 
wolisz coś z zapleczem sportowym, to marinę w Pęczniewie. Jest też kąpie-
lisko Lewityn w Pabianicach czy Projekt Lisowice w okolicy Koluszek.

Zadanie: Gdy w lesie zastanie Cię deszcz, zapamiętaj ten widok, zapach 
i dźwięki. Wróć do tych wrażeń przed snem.

Łódzkie przecina wiele rzek. Nie spieszy im się za bardzo do morza, 
więc wiją się spokojnie przez lasy, zakręcając to tu, to tam. A gdyby tak 
powłóczyć się z nimi po okolicy i obejrzeć las z ich perspektywy? Wska
kuj na kajak! Z Tomaszowa, Przedborza lub Spały możesz płynąć krętym 
nurtem Pilicy. Z Łasku ruszaj na spływ Grabią, wypatrując starych 
drewnianych młynów. To rzeka w sam raz dla rodzin. Po drodze jest 
świetne miejsce piknikowe zwane Piaskową Górą. Bardziej wprawni ka
jakarze mogą porwać się na spływ szybką Wartą – na przykład z oko
lic Wielunia. Dzika rzeczka Rawka jest szczególnie wdzięczna – na całej 
długości płynie przez rezerwat, więc wypożyczając kajak, musisz mieć 
specjalne pozwolenie. Istnieje duża szansa, że spotkasz tu bobra!

Nad Jeziorskiem wdrap się na wieżę widokową w Glinnie lub Probo-
szczowicach – wytęż wzrok i słuch, by wypatrzeć jak najwięcej ptaków. 
Przyroda jest tu bujna, więc w pobliżu lęgną się bieliki czy bociany czarne. 
Po szaleństwach na termach w Uniejowie czy Poddębicach idź do Ogrodu 
Zmysłów, by je wyostrzyć i później korzystać z nich w pełni, będąc w la
sach. Ciekawostka: w całym powiecie poddębickim można znaleźć we 
wsiach folkowe przystanki PKS i nacieszyć oczy dziełami sztuki. A zmysł 
smaku? Zrób sobie piknik na parkingu Zakrzew Nadleśnictwa Poddębi-
ce przy Rezerwacie Przyrody Napoleonów – są tu piknikowe stoły i fajna 
siłownia wśród zieleni.

Wyobraź sobie, że istnieje osiedle dla jeży! To jednak zupełnie coś in
nego niż blokowisko. Możesz je obejrzeć w Nadleśnictwie Skierniewice 
(punkt edukacyjny w leśnictwie Babsk). Jeże mogą przespać tu zimę. 
W tym samym nadleśnictwie polecamy ścieżkę edukacyjną Zwierzyniec 
Królew ski, z wiatą, hotelem dla owadów i leśnymi ciekawostkami. W tych 
okolicach warto też odwiedzić pałac w Nieborowie lub romantyczny 
park Arkadia (od niedawna mieszka tu stado owiec – naturalnych ko
siarek). Mniej znane jest Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich 
– niezwykła kraina drewnianych figurek. A może wycieczka rowerowa 
po Puszczy Bolimowskiej? Ze Skierniewic prowadzi do niej świetna tra
sa rowerowa. Jesienią wróć tu z koszykiem na grzybobranie!

Uroczysko Święte Ługi w Nadleśnictwie Bełchatów to wyjątkowe miejsce. 
Ostatnio powstały tu pomosty, wiaty i wieża widokowa, a wokół zbiorni
ka wody prowadzi ścieżka przyrodniczoleśna. Dawniej wydobywano tu 
torf, dziś na stawach można spotkać bociana czarnego, bielika, rybitwę 
czarną, zobaczyć rosiczkę i storczyki. Torfowiska, bagna i mokradła są 
bardzo ważne dla całego środowiska – pomagają zatrzymać w ziemi wodę 
i pochłaniać dwutlenek węgla z powietrza. Fani emocjonujących zjazdów 
na pewno znają Górę Kamieńską – latem można tu wjechać wyciągiem 
razem z rowerem (jest specjalny uchwyt!) i zjechać ścieżką rowerową, 
a  zimą pojeździć na nartach lub snowboardzie.



Zapraszamy do lasów województwa łódzkiego. To kraina wijących się rzek 
i starych, drewnianych młynów, raj dla ptactwa wodnego gromadzącego się 
wokół Jeziorska i Zalewu Sulejowskiego, lasy pełne ciekawostek przyrod-
niczych i dobrze przygotowanych ścieżek. Propozycje wycieczek podzieli–
liśmy na dwa sposoby: tematycznie i wokół największych miast regionu.

Żeby naprawdę odkrywać las, warto go poznawać i rozumieć – ta wiedza 
jest jak magiczna lupa detektywa ukazująca przed Tobą to, co ukryte. Istnie-
je wiele sposobów na to, by ją zdobyć. Po pierwsze: przygotuj się w domu, 
przeglądając książki i oglądając filmy przyrodnicze. Na kanale YouTube RDLP 
w Łodzi polecamy wiosenne podglądanie gniazd bocianów czarnych, gdy wra-
cają z ciepłych krajów i zakładają rodziny. Po drugie: szukaj leśnych ścieżek 
edukacyjnych w Twojej okolicy. Wiele z nich wymieniamy w NIEMAPIE. Na 
tablicach edukacyjnych Lasów Państwowych jest mnóstwo ciekawostek przy-
rodniczych. Możesz też zgłosić się z całą klasą do najbliższego nadleśnictwa 
z prośbą o organizację zielonej lekcji z leśnikiem. Po trzecie: dziel się wiedzą 
– opowiadaj znajomym (albo nam, w mailu) o swoich przygodach w lesie!

 

NIEMAPA to seria nietypowych przewodników dla rodzin, które chcą wspól-
nie odkrywać otaczający je świat. Za pomocą zabawnych ilustracji i gotowych 
propozycji wycieczek przedstawiamy ciekawe miejsca, przyrodę i kulturę. 
Serię tworzą Mamy Projekt, a ilustracje wykonała Patricija Bliuj-Stodulska. 
Wszystkie NIEMAPY można pobrać z www.niemapa.pl. 
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