Las komunalny
Sławno
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Las komunalny znajduje się we wschodniej części
Sławna. Jest on zlokalizowany pomiędzy ul.
Gdańską a przepływającą przez miejscowość
wzdłuż jej wschodniej części rzeką Wieprzą. Las
przecina obwodnica miasta. Obydwie części lasu są
ze sobą połączone przejściem, które zostało
utworzone pod drogą krajową nr 6. Aby dojść do
lasu należy zjechać z obwodnicy miasta w kierunku
centrum miasta (w prawo jadąc od strony Gdańska).
Będąc na ul. Gdańskiej, po lewej stronie można
dostrzec ścieżkę spacerową prowadzącą do lasu.
Można tam również dojść od ul. Kąpielowej aleją
brzozową, po minięciu dwóch stawów.
Las komunalny zajmuje powierzchnię 21 ha.
Gatunkiem dominującym w lesie jest sosna
zwyczajna. W części południowo - zachodniej
drzewostan tworzy dąb szypułkowy. Na terenie lasu
znajduje się niewiele starych drzew. Należą do nich
m. in. uznany za pomnik przyrody dąb szypułkowy,
który rośnie na końcu alei brzozowej, prowadzącej
do lasu od strony ul. Kąpielowej. Przed 1945 r. na
terenie lasu znajdowała się jedna z największych
strzelnic na Pomorzu użytkowana do lat 70. XX
wieku oraz dom strzelecki. Przed wojną strzelnica
znajdowała się na terenie miejscowości Warszkowo.
Obszar ten później znalazł się w granicach
administracyjnych Sławna. Las pełnił kiedyś
znaczącą rolę parku miejskiego, wyznaczone są tu
ścieżki spacerowe. Obecnie w związku z
przepięknym
odrestaurowaniem
Parku
przy
Gimnazjum Miejskim oraz Parku im. Polskiej
Organizacji Wojskowej pełni on drugorzędną rolę
rekreacyjną dla mieszkańców miasta.
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ul. Gdańska 76-100 Sławno
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21 [ha]
GODZINY OTWARCIA

24 h
WSPÓŁRZĘDNE

54.3633912239, 16.6958133231
54° 21' 48'', 16° 41' 45''
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