
WSPOMNIENIA  ZNAD  BIEBRZY 
 
 

    Piękna  to  kraina, rozległa  i  dzika, wśród  bagien  i  łąk  porośniętych  różnymi 
gatunkami  turzyc  i  traw,  przeplatanych  lasami. To  jeden  z  niewielu  już  zakątków 
na  Ziemi  rządzących  się  prawami  natury. Zima  nad  Biebrzą  jest  długa, trwa  około 
120  dni, a  przedwiośnie  i  lato  są  krótkie. 
    Najlepiej  przyjechać  tutaj  wiosną. Już  po  drodze  oczom  naszym  ukazują  się  
gniazda  bocianie  ustawione  na  specjalnych  słupach  wzdłuż  drogi. Prawie  z  każdego 
wystaje  długa  szyja  osobnika  wysiadującego  jaja. Na  łąkach  widzimy  te  ptaki  
poszukujące  bezkręgowców, drobnych  gryzoni  lub  jaszczurek. 
 
 

 
                                              Zdj ęcie  1.    Bocian  biały  poszukujący  pokarmu 
 

 Komary  wiosną  nie są  jeszcze  takie uciążliwe  dla  ludzi,  jak  w  porze  letniej, 
dlatego  maj  jest  najlepszym  miesiącem  na  wycieczkę  w  te  strony. 
    Przejeżdżając  przez  nadbiebrzańskie  wsie, zauważamy  na  każdym  kroku  starą 
zabudowę  drewnianych  wiejskich  chat. Na  uwagę  zasługują  ułożone  w charakterys- 
tyczny  sposób  deski  na  szczycie  dachów  oraz  rzeźbione  narożniki  domów. 
Rzeźbione są  także  belki  nad  oknami. 
   Ale  Biebrza  to  przede  wszystkim  królestwo  ptaków.  Wczesną  wiosną  słychać  tu 
klangor  żurawi,  bulgotanie  i  czuszykanie  kogutów  cietrzewi, gęganie  lecących  gęsi, 
toki  dubeltów  i  klekot  bocianów. 
Wędruj ąc  wśród  bagien  słyszymy  dudnienie  bąka, turkot  pikuj ącego  kszyka  czy 
pokrzykiwanie  czajki. 
   A  o  zmierzchu  zaskakują  nas  żaby  moczarowe,  które  właśnie  odbywają  gody. 
Odgłos  ich  rechotu  roznosi  się  na  dalekie odległości.  Wszystko  to  możemy  usłyszeć   
i  zobaczyć  dzięki  temu, że  Biebrza  tworzy  wiosną  ogromne, przepiękne  rozlewiska, 
na  których  ptaki  te  znajdują  najdogodniejsze  warunki  do  gniazdowania. 
 
                                                                    



 
Zdj ęcie  2.    Wiosenne  rozlewiska  Biebrzy 

 

Rzeka  zachwyca  liczbą  płycizn, rowów, starorzeczy  i  zalewów. 
  Źródła  Biebrzy, zwanej  dawniej  Bobrzą,  znajdują  się  niedaleko  wschodniej  
granicy  Polski, na  wschód  od  Dąbrowy  Białostockiej  i  na  południe od  Nowego  
Dworu.  Długość  rzeki  wynosi  164 km,  natomiast  powierzchnia  całej  zlewni          
7062 km².  Podzielona  ona  została  na  trzy  baseny: północny - rejon  rolniczo- 
hodowlany, prawie pozbawiony  lasów. Basen  środkowy  to  szeroka  i  rozległa 
przestrzeń  stanowiąca  płaski  obszar  bagien.  Basen  południowy  stanowią  liczne, 
dobrze  nawodnione  torfowiska  z  wieloma  starorzeczami.  To  właśnie  tu  znajdują 
się  kompleksy  olsów  położone  wśród  trudno  dostępnych, grząskich  bagien. 
W  tych  lasach  natrafiamy  na  ścięte  drzewa, tamy  i  zapory. To  efekt  pracy bobrów, 
prawdziwych  właścicieli  tych  terenów. Pośród  drzew  podmokłego  lasu  budują  
swoje  mieszkania, żeremia. 
 
                                                            

 
Zdj ęcie  3.    Żeremie  bobrowe 

 
 
 

  Jednym  z  największych  kompleksów  bagien  jest  Bagno  Ławki, na  którym  
corocznie  odbywają  się  zawody  śmiałków  z  całego kraju  w  koszeniu  traw, aby 
zapobiec  ich  zarastaniu  trzciną, drzewami  i  krzewami.  
Po  przeciwnej  stronie  Carskiej  Drogi,  przecinającej  to  bagno, gdzie  trawa  nie  jest 
koszona, pojawiają  się  brzozy, różnorodne  krzewy  i  powodują  zarastanie  bagna, 
zagrażając  istnieniu  bogatego  świata  roślin  i  zwierząt. 
 



 
Zdj ęcie  4.   Zachód  słońca  nad  bagnami 

 
  Spacerując  wśród  bagien (  koniecznie  w  wysokich, gumowych  butach ), zwracają 
naszą  uwagę  łany  knieci  błotnej, tworzącej  piękny, żółty  kobierzec  na  rozlewiskach. 
Na  uwagę  zasługuje  także  osoka  aloesowata , zwana  potocznie  kaktusem  wodnym. 
Spotkać  ją można  w  czystej, nieskażonej  wodzie. Spotykamy  tu  także  rosiczkę 
okrągłolistną, a  na  torfowiskach  niskich  wełniankę  wąskolistną  i  wiele  innych  
roślin.  
   Bagna  biebrzańskie  to  jednak  przede  wszystkim  raj  dla  ptaków  z rzędu 
siewkowych. To  właśnie ze  względu  na  ochronę tych  ptaków  utworzono  Biebrzański 
Park Narodowy, aby  uchronić  ich  nieliczne  już  obszary  lęgowe.  Ptaki  te  do  
swojego  rozwoju  potrzebują  płaskich  obszarów  podmokłych  podobnych  do  tundry, 
na  których  rozwijaj ą  się mchy  wchłaniające  wodę. Wśród  nich  nad  Biebrzą 
gniazdują: rycyk, czajka, brodziec  krwawodzioby, batalion, bekas  i  kulik  wielki. 
Najczęściej  na  bagnach  spotykamy  jednak  łabędzie, żurawie  oraz  bociany, możemy 
obserwować  również  tokujące  bataliony. Są  piękne. Każdy  z  kogutów  jest  niepow- 
tarzalny,  każdy  inny, nie  ma  dwóch  identycznych. Całymi  godzinami  można 
obserwować  jak  zabiegają  o  względy  samic. 
    Aby  usłyszeć i  zobaczyć  cietrzewia, należy  wstać  przed  świtem i  udać  się  do   
rezerwatu  Czerwone  Bagno. Aby  usłyszeć dubelta, należy  zaczekać  na  bagnach  do  
zmierzchu.  Nad  Biebrzą  gniazdują  także  ptaki drapieżne  takie jak orlik  krzykliwy  
czy  bielik. 
   Wiosną  można  wszędzie  spotkać  miłośników  ptaków.  Oprócz  ornitologów, w  te   
rejony  przybywają  także  zwykli  ludzie  z  całej Polski  i  zza  granicy,  którym  leży 
na sercu  dobro  tej  niepowtarzalnej  krainy.  Spotkać można  turystów  ze  
Skandynawii. Niemiec, Holandii  i  innych krajów. 
   Opisując  Biebrzę  nie  sposób  nie  wspomnieć  o  łosiu,  największym  polskim  ssaku. 
Podąża  przez  bagna  swobodnie  zjadając  po  drodze  smaczne  kaczeńce. Nie  straszna 
mu  woda  i  bagna.  Niejednokrotnie  łosie  przechodzą  przez  Carską  Drogę, 
wprowadzając  w  zakłopotanie  kierowców.  Na  ogół  jednak  przebywają  w   
bezpiecznej  odległości  od  człowieka. 
   Gdy  pierwszy  raz  pojechałam  nad  Biebrzę, tak  zachwyciłam  się  jej  niezwykłym 
urokiem, że postanowiłam  odwiedzać  to  miejsce  co  roku.  Dla  ludzi, którzy 
potrzebują  spokoju  i  ciszy,  jest  to  miejsce  wymarzone  do  odpoczynku .      
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