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W poniedziałek, 21 października o godz. 9.00 odbędzie się zbiórka uczestników przy plaży miejskiej w
Choszcznie. Spacer poprowadzi wokół jeziora Kluki, potocznie nazywanego jeziorem Klukom. Na trasie spaceru
znajdzie się las na Miejskiej Górze oraz pomniki przyrody: dwie topole czarne, buk zwyczajny i dąb szypułkowy.
Maszerujemy w towarzystwie Nadleśnictwa Choszczno, którego przedstawiciel opowie m.in. o zależności
jeziora i lasu, oczyszczaniu lasu oraz pomnikach przyrody znajdujących się w pobliżu trasy. Przy jeziorze
spotykamy się z przedstawicielem Koła Wędkarskiego, aby porozmawiać na temat zarybienia jezior i okresów
ochronnych ryb.
Na mecie spaceru Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie organizuje stoisko edukacyjne. Na
najmłodszych czekają konkursy plastyczny "Nasze czyste jezioro" oraz wiedzy przyrodniczej. Na zakończenie
wspólnego spaceru zaplanowane jest ognisko na plaży organizowane przy pomocy Centrum RekreacyjnoSportowego w Choszcznie.
Kontynuując tematykę wody, jeziora, zanieczyszczeń i oczyszczania, w środę, 23 października br. uczestnicy
spaceru udadzą się z wizytą do Zakładu Wodociągów w Choszcznie oraz do Oczyszczalni.
Kluki (potocznie Klukom) to jezioro rynnowe pochodzenia polodowcowego na Pojezierzu Choszczeńskim w granicach miasta Choszczno. Powierzchnia zbiornika wynosi od 85,2 ha do 85,37
ha. Zabudowa miejska przylega do jeziora na dwóch trzecich długości linii brzegowej. Jezioro znajduje się w ścisłym centrum Choszczna i stanowi jego atrakcje turystyczną oraz
największą enklawę zieleni dla jego mieszkańców. W wielu zakątkach jeziora Kluki utrzymuje się rzęsa, rogatek, strzałka wodna, a nawet grzybienie białe. Na terenach podmokłych
rośnie kostrzewa czerwona i kostrzewa łąkowa, a wśród drzew przeważają olchy.
W wodach jeziora można napotkać lina, okonia, szczupaka, węgorza i sandacza. Faunę kręgowców najliczniej reprezentują ptaki. Żyją tu perkozy, łyski, kurki wodne, dzikie kaczki i
łabędzie. Oprócz pospolitej śmieszki, można spotkać tu inne gatunki mew, które pojawiają się zwłaszcza na jeziorze klukomskim w okresie panujących sztormów na Morzu
Bałtyckim (np. mewa srebrzysta). W szuwarach jezior żyje trzciniak oraz trzcinniczek , a także potrzos, rokitniczka i wodnik. W nadbrzeżnych krzewach okresowo przebywają w
poszukiwaniu pożywienia drobne przelotne ptaki np. czyże i gile, barwne ptaki z rodziny łuszczaków oraz sikorki, kosy i szpaki.
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