
Las Młochowski
 Nauka i pamięć

Las Młochowski (inaczej Las Nadarzyński, uroczysko 
Zaborów) to kompleks leśny o powierzchni około 
680 hektarów położony pomiędzy Podkową Leśną 
a Nadarzynem. Dzięki licznym szlakom (także konnym 
i rowerowym) jest ulubionym miejscem dłuższych spacerów 
dla mieszkańców Podkowy. Tereny te były świadkiem walk 
toczonych podczas II wojny światowej, smutne pamiątki 
po tych wydarzeniach tworzą Szlak Pamięci. Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna stworzyło 
na terenie kompleksu leśnego ścieżkę edukacji ekologicznej, 
która przybliża turystom życie lasu i jego mieszkańców. 
W obrębie uroczyska Zaborów znajdują się dwa rezerwaty: 
im. Bolesława Hryniewieckiego i Zaborów im. Witolda 
Tyrakowskiego.
Do Podkowy Leśnej łatwo jest dojechać kolejką WKD. Do lasu 
poprowadzi nas Aleja Lipowa odchodząca od głównej drogi 
(ulicy Jana Pawła II).

Legenda:

 tablica edukacyjna
 krzyż, mogiła
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Na mapie, czerwonymi okręgami, zaznaczono punkty kontrolne (PK). 
Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania,  
jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć od organizatora.



PK 1
Tablica „Historia Lasu Młochowskiego”. Las Młochowski od połowy XVIII wieku wchodził w skład dóbr Młochów 
należących do Radziwiłłów. Po drugiej wojnie światowej las wchodzi w skład Lasów Państwowych. 
W jakim języku sporządzona jest najstarsza z mapek umieszczonych na tablicy informacyjnej? 

PK 2

W Lesie Młochowskim znajduje się 7 grobów ofiar faszystowskiego terroru z roku 1944. Dwa z nich to groby 
zbiorowe. Mapa ich wszystkich znajduje się na tablicy „Las Młochowski miejscem pamięci”.
Jakie litery widnieją na znaku, będącym oznaczeniem szlaku, znajdującym się na drzewie  
tuż za tablicą informacyjną? 

PK 3
Mogiła 12 członków grodziskiego oddziału AK, zamordowanych 2 sierpnia 1944 roku.
Jak miała na imię najmłodsza zamordowana osoba wymieniona na nagrobku?

PK 4
Tablica „Znaczenie martwych drzew dla lasu”. Obumarłe drzewa stanowią schronienie i miejsce życia 
dla milionów organizmów. Jakich? Przeczytaj sam.
Ile puszczyków patrzy na nas z tablicy informacyjnej? 

PK 5
Tablica „Rezerwat im. B. Hryniewieckiego”. Rezerwat został utworzony w 1977 roku. Przeważa tutaj drzewostan 
sosnowo-dębowy, a najstarsze drzewa osiągają wiek około 200 lat.
Ile kwiatów pięciornika białego można podziwiać na tablicy? 

PK 6
Las jest zarówno Skarbcem, Strażnikiem, jak i Filtrem, łagodzi klimat i jest inspiracją. Czym jeszcze 
i co oznaczają te terminy przeczytasz na tablicy „Znaczenie lasu - las dla nas i przyrody”.
Jaki instrument muzyczny, wykonany z drewna, jest widoczny na tablicy? 

PK 7
Tablica „Zasady gospodarki leśnej” opowiada o tym, jak dba się o las od nasion aż po rębnię.
Jak ma na nazwisko autor zdjęć?

PK 8
Mogiła oznaczona na szlaku pamięci numerem 7.
Co było silniejsze od śmierci? 

PK 9

Na terenie lasu występuje wiele typów gleb, dzięki temu powstały różne rodzaje lasów. Najpopularniejszymi 
są bór mieszany, las łęgowy i grądowy. Czym się charakteryzują dowiemy się z tablicy „Gatunki drzew w Lesie 
Młochowskim”.
Które z opisanych drzew rosnących w Lesie Młochowskim dożywa do 300 lat? 

PK 10
Tablica „Zabytkowe Aleje Lipowe”. Przy drogach dojazdowych do okolicznych folwarków ich właściciele 
posadzili szpalery drzew. Fragmenty alei sprzed 130 lat zachowały się do dzisiaj.
Jaka liczba na mapie z 1934 roku widnieje pod nazwą Podkowa Leśna? 

PK 11
Tablica „Leśni Łowcy” przedstawia zróżnicowanie drapieżników, jakie możemy spotkać w lesie. 
Jaka jest druga (potoczna) nazwa czwartego z pokazanych łowców? 

PK 12
Tablica „Las jako ekosystem” opisuje życie „super organizmu” jakim jest las.
Co kryje się pod numerem 1 w schemacie Anny Kalinowskiej? 

PK 13
Tablica „Rezerwat im. W. Tyrakowskiego”. Rezerwat utworzono w 1984 roku i nazwano na cześć podkowianina, 
działacza PTTK i LOP, współtwórcy Straży Ochrony Przyrody Witolda Tyrakowskiego.
Ile żołędzi dębu szypułkowego widać na zdjęciu? 

PK 14
Drzewa są nie tylko źródłem pokarmu dla mieszkańców lasu, ale też miejscem schronienia. Tablica „Mieszkańcy 
dziupli” przybliża nam mieszkańców drzew, którymi są zarówno ptaki, jak i ssaki.
Jaki ssak patrzy na nas z tablicy? 

PK 15
Mogiła nieznanego żołnierza AK na szlaku pamięci oznaczona numerem 6.
Ile kamieni okala mogiłę? 

PK 16
Trzy mogiły bezimiennych żołnierzy AK na szlaku oznaczone numerami 3, 4, 5.
Ile ławek jest przy mogiłach? 

PK 17
Grób nieznanego żołnierza AK (na szlaku oznaczony numerem 2).
Ile wkrętów łączy deski, z których wykonano krzyż? 

PK 18
Tablica „Las w Mieście Ogrodzie” opisuje pozostałe kompleksy leśne Podkowy, ich specyfikę i niezwykłość.
Kto był odkrywcą żyjącego tutaj gatunku chrząszczy? 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób,

które przebyły trasę TRInO na stronie internetowej http://trino.pttk.pl/.
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