
 

GRATULUJEMY!!! 

Stworzyłeś   swój własny 

leśny ekosystem  

i stajesz się odpowiedzialny za jego życie.  

  Las w słoiku  

to wdzięczny towarzysz.   
Od lasu spotykanego w naturze różni się tylko wielkością  
i tym, że czasem trzeba odkryć wieczko ,  żeby go przewietrzyć.  
A poza tym obserwować i kochać!!! 

 

 

A oto  kilka ważnych uwag jak dbać  

o tego niezwykłego  i oddanego PRZYJACIELA!!!  
Miejsce: 

Jest to kluczowy warunek dla prawidłowej wegetacji lasu. Powinien to być cień, półcień, rozproszone światło, z 
daleka od bezpośredniego źródła światła, ciepła, tak aby szkło się nie nagrzewało!. Odpada parapet. 

Raczej stół, półka, komoda, podłoga, etc. w  pewnej odległości od okna. 
Woda: 

Na ściankach będą się zbierały krople wody – tak ma być. 
Kiedy pojawi się efekt „szyby po deszczu”  - woda cieknie, leje się po ściankach, wtedy należy otworzyć las i 

przewietrzyć do odparowania wody ze ścianek ( w zależności od naczynia, może to trwać 1 godzinę albo kilka 
dni). Po odparowaniu należy zamknąć , jeśli las pozostanie zbyt długo otwarty należy trochę go podlać – 1-3 

pryśnięcia (w zależności od naczynia) spryskiwaczem. 

 

Pamiętaj! 
Jak w przypadku podlewania wszystkich roślin – Lepiej nie dolać niż przelać. 

Zbyt duże skraplanie wody jest wynikiem dużych różnic temperatur np. z jednej strony jest cieplej lub zimniej. 
Wówczas należy zmieniać miejsce, tak aby z każdej strony lasu były mniej więcej podobne warunki. 

 
Podlewanie: 

Jeśli las jest szczelnie zamknięty, stoi w optymalnych warunkach i nie był wcześniej odkrywany na dłużej, 
nie ma potrzeby podlewania! 

Jeśli las jest tylko przymknięty, nieszczelny, musimy go podlać – raz na tydzień, raz na dwa tygodnie  ( w 
zależności od rodzaju kompozycji i od pory roku) 

 
Wzrost: 

Rośliny rozrastają się bardzo powoli, przystosowują się w ten sposób do warunków jakie maja 
w pojemniku. Nie ma potrzeby ingerowania bez potrzeby np. przycinania czy przesadzania roślin. Nie ma też 

kategorycznie zakazu poprawiania, dodawania, zmieniania ekosystemu. 
 

Choroby: 

Las w szkle  to fragment natury i tak jak każdy żywy organizm może różnie reagować na nieoczekiwane 
czynniki. Bywa, że z powodu różnic temperatur, dużej wilgotności,  (przypominamy KLUCZOWE JEST 

MIEJSCE!) może pojawić się np. pleśń. Wówczas należy otworzyć las, przewietrzyć i usunąć fragment z pleśnią. 
 


