WIELKI RODZINNY SPACER - DO LASU PO ZDROWIE
U ŹRÓDEŁ STRUMIENIA WOLUWE

Długość spaceru : 5.9 km
117 m
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nazwa lasu Forêt de Soignes pochodzi od łacińskiego "Silva", czyli las.
5 obszarów lasu Forest de Soignes znajdujących się na obszarach rezerwatów Joseph
Zwaenepoel, Grippensdelle i Ticton jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO
„Starożytne i pradawne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”
cały obszar lasu jest wpisany na liste obszarów Natura 2000
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Ze względu na pandemię COVID-19 prosimy o zachowanie odstępów 1,5 m od innych osób uczestniczących w spacerze.

1 km

Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne wypadki, które mogą przytrafić się w lesie oraz za pojawienie się alergii, skutków
użądleń czy ukąszeń komarów, kleszczy i ich następstw. Każda osoba bierze udział w spacerze na własną odpowiedzialność.
Numer alarmowy :112
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zeskanuj aby
zobaczyć trasę
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DO LASU PO ZDROWIE
WIELKI RODZINNY SPACER
U ŹRÓDEŁ STRUMIENIA WOLUWE
JAK WPLYWA PRZEBYWANIE W LESIE
NA NASZE ZDROWIE?
Przebywanie w lesie w większym gronie
wzmacnia więzi społeczne, tworzy silny
związek z miejscem, poczucie wspólnoty.
Okazuje się, że w lesie patrzymy na innych w
bardziej pozytywny sposób, a nasz nastrój
szybko się poprawia.
Obserwacja ptaków, nasłuchiwanie poprawią
nasze samopoczucie i redukują stres.
W leśnym powietrzu unoszą się fitoncydy. Są
to naturalne związki chemiczne, które
stanowią element systemu obronnego
drzew. Chronią drzewo przed bakteriami,
owadami i grzybami. Największe ilości
fitoncydów wydzielane są przez gatunki
iglaste: sosny, świerki, jodły i żywotniki.
Wdychanie olejków eterycznych pomaga w
radzeniu z zaburzeniami lękowymi i depresją.
Odpowiada za to D-limonen, który jest
terpenem (jednym z podstawowych rodzajów
fitoncydów). Działanie olejków to ok. 50 proc.
zdrowotnego efektu przebywania w lesie.
Regularne wizyty w lesie powodują w naszym
organizmie wzrost liczby komórek NK (z ang.
Natural
Killers)
nawet
o
50
proc.
Cotygodniowe wizyty w lesie pozwalają
utrzymać ten stan (niektóre korzyści
utrzymują się nawet do miesiąca). Komórki
NK pełnią w naszym organizmie kluczową
rolę - walczą z komórkami rakowymi i
szkodliwymi patogenami.
W leśnym powietrzu znajdują się jony
ujemne, które działają orzeźwiająco i
pobudzająco na nasz organizm, zapewniając
dobre samopoczucie.
Spacerując
po
lesie
wdychamy
Mycobacterium
vaccae,
nieszkodliwą
bakterię glebową, która poprawia naszą
odporność.
zmniejsza się ciśnienie krwi już po 15
minutach leśnej terapii (niższy poziom
utrzymuje się do 5 dni)
Ćwiczenia na świeżym powietrzu dają więcej
korzyści zdrowotnych niż ćwiczenia w typowo
miejskim otoczeniu
osoby uprawiające „zielone ćwiczenia” mają
niższe ciśnienie krwi, wyższą samoocenę i
lepszy nastrój w porównaniu z osobami
ćwiczącymi w pomieszczeniu. Ponadto
ćwiczenia na dworze męczą nas mniej niż te
wykonywane w czterech ścianach.
źródło www.czaswlas.pl

ŹRÓDŁA STRUMIENIA WOLUWE

Ten spacer prowadzi do źródeł Vuylbeek i Karregatbeek, które
razem z Zwanewijdebeek tworzą strumień Woluwe.
Strumień ten płynie na odcinku 21 kilometrów (z czego 9
kilometrów w Regionie Stołecznym Brukseli) aż do Vilvoorde,
gdzie wpada do rzeki Senne.
Gminy Woluwe-Saint-Pierre , Woluwe-Saint-Lambert i dawna
gmina Woluwe-Saint-Etienne zawdzięczają swoją nazwę
strumieniowi Woluwe, podobnie jak Boulevard de la Woluwe.

1.REZERWAT PRZYRODY DU VUYLBEEK
Etang de l'Ermite (Staw Pustelnika), nad którym góruje wyspa,
jest prawdopodobnie pamiątką po obecności, w odległej
przeszłości, pobożnego człowieka, który wycofał się do tego
odległego miejsca. Ten staw jest podzielony na dwie części
ścieżką i jest również przecięty przez strumień Vuylbeek, który
daje nazwę tej dolinie i rezerwatowi. Vuylbeek - którego nazwa
dosłownie znaczy brudny strumień/potok jest nieco myląca.
Nie chodzi tu o brudną wodę strumienia, ale o koryto, które
ma rdzawy kolor z powodu rudy żelaza znajdującej się w
podłożu tej doliny. Oprócz wazek można rowniez tu spotkać
zimorodka.

2.REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
TUMULI - KURHANY
Tuż za skrzyżowaniem ścieżek Tweebergenweg i Tumuliweg
znajdują się jedyne kurhany na terenie Brukseli (*rodzaj
mogiły, w kształcie kopca). Mogiły te są prawdopodobnie
dawnymi cmentarzami rzymskimi lub jeszcze przedrzymskimi.
To stanowisko archeologiczne jest pod ochrona od 2002 roku.
Przed kilkoma laty wycięto 30 dwustuletnich buków
pokrywających oba kopce, aby zapobiec ich przewróceniu
przez wiatr, a w konsekwencji powstaniu szkód.

3.REZERWAT PRZYRODY ENFANTS
NOYES

Rezerwat dosłownie "Utopionych Dzieci" składa się z trzech
kolejnych stawów, połączonych dopływem Woluwe - Karregat.
Występuje tu duża bioróżnorodność, z podmokłymi
zagajnikami, otwartymi panoramami i trzcinowiskiem. Obszar
ten jest idealny dla płazów i jest ulubionym miejscem
żerowania ważek.
Wielu wędrowców zastanawiało się już nad nazwą stawu
"Utopionych Dzieci". W XVIII wieku powstała legenda o trzech
synach drwala, którzy utonęli tego samego dnia. W
rzeczywistości nazwa ta wcale nie odnosi się do utonięcia, ale
do dzieci młynarza i ich nazwiska "Verdroncken" co znaczy
utonął.

