
Je stem uczniem gim na zjum w ¸e -
bie. Po wo dem na pi sa nia te go li stu
by∏ po mys∏ 
na cie ka wy ar ty ku∏ do ty czà cy na -
sze go re gio nu. Mó wi´ tu o ¸eb -
skich B∏o tach.

¸ eb skie B∏o ta to ob szar na le ̋ à cy
do S∏o wiƒ skie go Par ku Na ro do -

we go. Roz cià ga si´ on na ob sza rze
wzd∏u˝ je zio ra ¸eb sko. Te te re ny sà
nie zwy kle wa˝ ne ze wzgl´ du na wy -
jàt ko wà war toÊç przy rod ni czà. Spo -
tkamy tam wie le bardzo rzad kich ga -
tun ków pta ków. Prócz te go za ob ser -
wo waç mo˝ na chma ry je le ni prze bie -
ga jà ce przez ∏à ki. 

Na sze gim na zjum zaj mu je si´ two -
rze niem Êcie˝ ki or ni to lo gicz nej na
tym te re nie. Chce my by na sze ha s∏o
– „Z lor net kà na pta ki” – zo sta ∏o
us∏y sza ne przez in nych or ni to lo gów.
I tak, przy naj mniej raz w mie sià cu,
pod prze wod nic twem p. Ada ma
Kleiny (or ni to lo ga), pod glà da my ˝y -
cie pta ków na „¸eb skich B∏o tach”.
Na sza gru pa li czy oko ∏o 15 osób – or -
ni to lo gów–ama to rów.

Tra sa Êcie˝ ki or ni to lo gicz nej ¸eb -
skie B∏o ta

Âcie˝ ka za czy na si´ za dwor cem
PKP, nie da le ko uli cy Wspól nej. Roz -
cià ga jà ce si´ po wschod niej stro nie
je zio ra ¸eb sko tor fo wi ska, pa stwi ska

i roz le g∏e ∏à ki two rzà do sko na ∏e wa -
run ki dla wie lu rzad kich ga tun ków
pta ków.

W miej scach wy pa su by d∏a, gdzie
tra wa nie jest wy so ka, nie ro snà drze -
wa ani krze wy, za do mo wi ∏y si´ siew -
kow ce.

¸eb skie B∏o ta to jed no z nie licz -
nych miejsc, gdzie ta kie Êro do wi sko
nie zo sta ∏o osu szo ne ani za bu do wa -
ne. Na to miast bar dzo po trzeb ne jest
na tu ral ne ko sze nie tych te re nów, któ -
re sku tecz nie za po bie ga ∏o by roz ra sta -
niu si´ krze wów i drzew. Naj lep szym
roz wià za niem jest re gu lar ny wy pas
by d∏a.

Idàc da lej, wi dzi my pod mo k∏e ∏à ki,
miej sca mi zmie nia jà ce si´ w tor fo wi -
ska ni skie. Tor fo wi ska pe∏ nià bar dzo
wa˝ nà ro l´ w obie gu i ma ga zy no wa niu
wo dy. Dzia ∏a jà jak gàb ka, ch∏o nà nad -
miar, oczysz cza jà i re gu lu jà jej po -
ziom na da nym te re nie. To w∏a Ênie te
miej sca pre fe ru jà pta ki bro dzà ce: bie -
gu sy, ku li ki, be ka so wa te, cza ple, bo -
cia ny oraz kacz ki i g´ si.

Tra sa Êcie˝ ki koƒ czy si´ we wsi od -
da lo nej 4 km na po ∏u dnie od ¸e by
˚ar now skiej. Na obu koƒ cach Êcie˝ -
ki sto jà ta bli ce in for ma cyj ne wy ko -
na ne przez uczniów Gim na zjum
w ¸e bie.
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Ja kie pta ki spo tkaç mo˝ na
na ¸eb skich B∏o tach?

¸eb skie B∏o ta to wspa nia ∏e miej sce
dla wie lu pta ków, dla te go przy by wa jà
tu one z ca ∏ej Eu ro py, a na wet Azji,
w ce lu za ∏o ̋ e nia gniaz da lub od po -
czyn ku przed dal szà dro gà.

Na na szej Êcie˝ ce re gu lar nie ob ser -
wu je my kil ka par oha rów i wiel kie
sta da ka czek krzy ̋ ó wek. In ne kacz ki
to p∏a sko no sy (czer ni ce i g∏o wien ki),
za wsze licz ne i cz´ ste cy ran ki oraz
naj mniej sze pol skie kacz ki cy ra necz -
ki.

Zi mà przy la tu jà do nas ∏a b´ dzie
krzy kli we (go Êcie z Sy be rii) oraz tracz

nu ro g´Ê, szla char i bie la czek przy by -
wa jà ce z pó∏ no cy. Nie rzad ka jest ber -
ni kla ob ro˝ na i bia ∏o li ca. 

Od lu te go do ma ja, w cza sie wio sen -
nych prze lo tów, wi du je my te˝ kra kwy,
Êwi stu ny i ro ̋ eƒ ce. Two rzà one licz ne,
mie sza ne, sta da ra zem z dzi ki mi g´ sia -
mi, wÊród któ rych naj licz niej sze sà
zbo ̋ o we, bia ∏o czel ne i g´ ga wy.

Cie ka wost kà jest obec noÊç, za ob -
ser wo wa nej je sie nià 2005 ro ku, cza pli
bia ∏ej, w ilo Êci kil ku par, prze by wa jà -
cej na te re nie na sze go par ku kil ka
mie si´ cy. Oczy wi Êcie cza pla si wa
znaj du je si´ na te re nie Êcie˝ ki, w licz -
nych gru pach, przez ca ∏y rok. Je sie nià

po ja wia jà si´ sta da prze lot -
nych bie gu sów. Je den z nich, bie gus
zmien ny, jest tu pta kiem l´ go wym
w ilo Êci kil ku par. 

Cz´sto spotykana jest czaj ka, bro -
dziec krwa wo dzio by, be kas kszyk
i szla mik ry cyk – pta ki u nas gniaz du -
jà ce. Wi dzi my te˝ nie gnie˝ d˝à ce si´
tu du ̋ e sta da ba ta lio nów, a tak ̋ e
brodê ca sa mot ne go, kwo ka cza, cz´ -
sto ku li ki wiel kie.

Pod czas ob ser wa cji za wsze li czyç
mo˝ na na obec noÊç pta ków dra pie˝ -
nych: or ∏ów bie li ków, b∏ot nia ków,
w tym rzad kich b∏ot nia ków sta wo -
wych oraz my szo ∏o wów. 
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Wy wiad z Pa nem Ada mem Kle inà –
po my s∏o daw cà i twór cà Êcie˝ ki ¸eb skie

B∏o ta
Ja kie za da nia spe∏ nia Êcie˝ ka przy -
rod ni cza ¸eb skie B∏o ta? 
Âcie˝ ka ma za za da nie stwo rzyç od -

po wied nie wa run ki do ˝y cia pta ków,
ale prócz te go jest te˝ do sko na ∏ym
miej scem ob ser wa cji pta ków dla or ni -
to lo gów. Pod czas pe ne tra cji te re nu
spo rzà dzo no ma p´ z wy zna czo nà
Êcie˝ kà przy rod ni czà, usta wi li Êmy te˝
ta bli ce in for ma cyj ne dla mniej fa cho -
wych ob ser wa to rów.

Jak oce nia Pan wk∏ad uczniów na -
sze go gim na zjum w two rze nie
Êcie˝ ki?
Mam na dzie j´, ˝e dzi´ ki wiel kie mu

za an ga ̋ o wa niu m∏o dzie ̋ y ura to wa ny
zo sta nie spo ry ob szar na praw d´ dzi -
kiej przy ro dy, o któ rym w in nych
miejscach Eu ro py mo gà tyl ko po ma -
rzyç. W za j´ ciach uczest ni czy ∏a gru pa
oko ∏o 15 osób z na sze go gim na zjum.
Po mi mo te go, ˝e nie dys po no wa li Êmy
pro fe sjo nal nym sprz´ tem, m∏o dzie˝
zro bi ∏a sze reg bar dzo in te re su jà cych
zdj´ç, mo ̋ e nie naj lep szych ja ko Êcio -

wo, ale wy jàt ko wo cie ka wych te ma -
tycz nie.

Co sà dzi Pan o ob ser wa cjach do ko -
na nych przez uczniów na sze go gim -
na zjum?˝

Uwa ̋ am, ˝e m∏o dzie˝ do ko na ∏a fe -
no me nal nych ob ser wa cji bar dzo
rzad kich, trud nych do zobaczenia
ga tun ków pta ków, ta kich jak: orze∏

bie lik, b∏ot niak zbo ̋ o wy, cza pla bia ∏a
(któ rà ja oso bi Êcie wi dzia ∏em pierw -
szy raz w ˝y ciu na wol no Êci) oraz wie -
le in nych ga tun ków pta ków.

To masz La sko wicz
Fot. T. Olszewski,

T. Laskowicz
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