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Kluki (potocznie Klukom) to jezioro rynnowe pochodzenia polodowcowego na Pojezierzu Choszczeńskim w
granicach miasta Choszczno. Mieszkańcy cenią jego atrakcyjność turystyczną. Podczas poniedziałkowego
spaceru najmłodsi uczestnicy - grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie miały okazję
dowiedzieć się jak najwięcej o różnorodności przyrodniczej okolicy jeziora, a także o znaczeniu samego jeziora
zarówno dla przyrody jak i miasta oraz jego mieszkańców.
Spacer rozpoczął się startem z plaży miejskiej, gdzie prezentację na temat zasobów jeziora przedstawiła
uczennica klasy ósmej. Dzieci dowiedziały się, że na jeziorze występują rośliny takie jak rzęsa, rogatek, strzałka
wodna, grzybienie białe, a na otaczających je terenach podmokłych rośnie kostrzewa czerwona i kostrzewa
łąkowa. Usłyszały o tym, że w szuwarach jezior żyje trzciniak oraz trzcinniczek, a także potrzos, rokitniczka i
wodnik. W nadbrzeżnych krzewach można spotkać czyże i gile, barwne ptaki z rodziny łuszczaków oraz sikorki,
kosy i szpaki.
Następnie grupa spacerowiczów pod przewodnictwem przedstawicielki Nadleśnictwa Choszczno wyruszyła
przez las na Miejskiej Górze, słuchając wykładu doświadczonego leśnika na temat mijanych pomników
przyrody, a także zwierząt występujących w okolicy. Dzieci dowiedziały się, że żyją tu perkozy, łyski, kurki
wodne, dzikie kaczki i łabędzie oraz mewy śmieszki. Po spacerze i powrocie nad jezioro uczestnicy wysłuchali
pogadanki przedstawiciela Koła Wędkarskiego o tym jakie ryby można napotkać w wodach: lina, okonia,
szczupaka, węgorza i sandacza.
Kolejna atrakcją spaceru krajobrazowego były zabawy edukacyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Dla najmłodszych przygotowano konkurs
plastyczny "Nasze czyste jezioro", a także konkurs wiedzy przyrodniczej, rebusy oraz krzyżówki o tematyce powiązanej z wodą oraz gatunkami chronionymi występującymi w regionie.
Dzieci doskonale radziły sobie z rozpoznawaniem gatunków takich jak: wilk, żubr, bóbr.
Zakończeniem wyprawy było przygotowane przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie oraz Gminę Choszczno ognisko z poczęstunkiem. Następnego dnia dzieci kontynuowały
spacer zwiedzając Zakład Wodociągów w Choszcznie oraz oczyszczalnię miejską.
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