
Bagno w mieÊcie
Micha∏ Ostrowski

Najdziwniejsze w zachodniopomorskim miejsce, o którym ma∏o kto wie. W granicach
administracyjnych Ko∏obrzegu znajduje si´ 381 hektarów bagien i mokrade∏ pe∏nych
rzadkich ptaków, roÊlin i zwierzàt…
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IIdziemy mi´dzy pla˝owiczami groblà usy-
panà przez rozlewisko. Wczasowicze nio-
sà pierwsze w tym roku le˝aki i parawa-

ny. Po lewej stronie, w odleg∏oÊci 30 me-
trów od grobli, unosi si´ na gnieêdzie per-
koz dwuczuby. Patrzy na Êcie˝k´, tak jakby
sporzàdza∏ statystyki obecnoÊci ludzi w Eko-
parku. Przy k´pach ∏ozy, na Êrodku zbiornika,
gniazdo ∏ab´dzia niemego, dalej drugie. Mi´-
dzy nimi, na u∏o˝onym niedbale sitowiu, sie-
dzi g´Ê g´gawa. Krzy˝ówki na razie nie-
Êmia∏o kr´cà si´ w pobli˝u Êcie˝ki. W czerw-
cu zacznà bezczelnie wy∏aziç na grobl´ i do-
magaç si´ jedzenia. Po prawej, na zwalonym
pniu, siedzi mewa pospolita, kilkanaÊcie me-
trów dalej druga. Tu jest naturalna kolonia

tych ptaków i choç zwykle to one sà nad-
morskimi ˝ebrakami, to na bagnie zachowu-
jà si´ godnie.

Mijajà nas mamy z dzieçmi, m∏ode pary.
Nagle uwag´ odwraca charakterystyczne
„tsssssiii”. Rozglàdam si´ przez chwil´ i jest.
Po prawej stronie, jakieÊ 4 metry od brzegu,
na wiotkiej ga∏àzce, remiz montuje gniazdo.
Co chwil´ odlatuje i przynosi w dziobie k´p-
ki puchu z pa∏ki wodnej. Po chwili podlatuje
drugi, pewnie samica. Krok po kroku,
przez kilka dni, obserwowa∏em budow´
gniazda. Na poczàtku czerwca ruch usta∏.
A˝, wracajàc z pla˝y, us∏ysza∏em charaktery-
styczny gwizd z drugiej strony Êcie˝ki i fak-
tycznie, w kilka dni póêniej, dok∏adnie 66
kroków od pierwszego, zawis∏o drugie
gniazdo remiza. Buczenie bàka, w trzcinach
nie opodal, ju˝ mnie nie zaskoczy∏o, tu jest
wszystko. 

W´drówce po grobli towarzyszy zawsze
pogwizdywanie ∏ysek. W jeden naro˝nik,
wyjàtkowo g´sto poroÊni´ty tatarakiem oraz
próchniejàcymi drzewami, ch´tnie zaglàdajà
kokoszki. 

To niezwyk∏e miejsce znajduje si´ mi´dzy
osiedlem Podczele w Ko∏obrzegu a pla˝à.
Popularnie nazywane jest przez mieszkaƒ-
ców S∏onym Bagnem. W 1996 roku Rada
Miejska obj´∏a bagna uchwa∏à nadajàcà sta-
tus u˝ytku ekologicznego, podejmujàc
pierwszà prób´ ochrony. Uda∏o si´ dogadaç
z nadleÊnictwem GoÊcino, by pas najbli˝sze-
go bagniskom drzewostanu pozostawiç nie-
naruszony. W 1997 roku miasto zwróci∏o si´
do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
z pytaniem o mo˝liwoÊç obj´cia bagna statu-
sem rezerwatu, na razie bez odzewu.

Na po∏udniowym brzegu króluje las Êwie-
˝y, stara buczyna z okazami drzew do
150 lat. Na jej obrze˝ach lubi siadaç, gniazdu-
jàcy nie opodal, bielik. Na p∏yciznach pe∏nych
ogromnych, poznaczonych dziuplami, olch
poluje b∏otniak stawowy. 

Od strony pó∏nocnej przebiega Êcie˝ka ro-
werowa zbudowana w 2004 roku przez
Urzàd Miasta, mimo protestów ekologów
i mediów. Âcie˝ka jest usytuowana tu˝ przy
wydmie oddzielajàcej bagno od pla˝y. Sta∏a
si´ przyczynà jednej z najwi´kszych bolàczek
bagnisk, czyli dokarmiania ptaków. 

W´drujàcy turyÊci, mimo zakazu porusza-
nia pieszo, sypià do wody chleb i bu∏ki, nie
zwracajàc uwagi na apele ornitologów. Kacz-
ki krzy˝ówki ca∏ymi stadami obsiadajà gro-
bl´, na ˝ebry przychodzà ∏ab´dzie.

Miasto poprzesta∏o na Êcie˝ce rowero-
wej. Na oznakowanie i tablice informacyj-
no-edukacyjne zabrak∏o funduszy. Mo˝e
gdyby turyÊci przeczytali, gdzie si´ znajdujà,
pozostawiliby sobie nienaruszony od daw-
na ekosystem?

Mimo wszystko Ekopark „Solne Bagno”
to niezwyk∏a ostoja ptaków. W∏aÊnie ze
Êcie˝ki rowerowej mo˝na oglàdaç pot´˝ne,
zwalone do wody wierzby i topole, które
sta∏y si´ p∏ywajàcymi wyspami. Rol´ pni
przej´∏y konary, kora poros∏a trawà, odstajà
od niej barwne talerze wroÊlaków, sople
siarczaków i innych grzybów.

Pomimo zbudowanej Êcie˝ki, wi´kszoÊç
bagna jest zupe∏nie niedost´pna. To 381 hek-
tarów bagien i torfowisk. Znajdujàce si´ na
Êrodku lustro wody dzieli od làdu torfowisko
niskie, pe∏ne gytiowisk, w których znakomi-
cie czujà si´ dziki oraz legendarny wÊród ko-
∏obrzeskich myÊliwych ∏oÊ, którego nikt
nie widzia∏, ale wielu s∏ysza∏o jak st´ka. 

Wed∏ug sporzàdzonej w 2001 roku, przez
Ew´ i Wojciecha Mràgowskich, na ˝yczenie
miasta, Waloryzacji Faunistycznej na bagnach
mo˝na spotkaç 134 gatunki ptaków podlega-
jàcych ochronie ca∏kowitej, w tym 14 wpisa-
nych do Polskiej Czerwonej Ksi´gi (bàk, ro-
˝eniec, Êwistun, zielonka, ostrygojad, sie-
weczka obro˝na, biegus zmienny, dubelt, be-
kasik, ∏´czak, mewa ma∏a, rybitwa popielata,
wàsatka i czeczotka), wszystkie gatunki ga-
dów, 6 gatunków p∏azów podlegajàcych
ochronie ca∏kowitej.

Nad otwartym zbiornikiem, w dali, widaç
zabudowania Ko∏obrzegu i wie˝owiec
oÊrodka wczasowego Arka. Do fotografo-
wania ptaków w tym miejscu wystarczy
obiektyw 300. Do obserwowania ptaków na
gniazdach lub wodzàcych m∏ode – dobra lor-
netka.

Fot. autora
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