Rajd do Rezerwatu „Polana Siwica” 05.10.13
24 uczniów i 4 opiekunów stanęło na starcie kolejnego rajdu rowerowego
zorganizowanego przez Klub rowerowy „Wen – tyle” z Gimnazjum nr 2 im.
Jana Wegnera w Łowiczu w sobotę 5 października 2013 r. Głównym
założeniem tej wyprawy było poznanie form ochrony przyrody, a miejscami
docelowymi - Rezerwat „Polana Siwica” w Puszczy Bolimowskiej i stawy
rybne w Mysłakowie.
Zaplanowana na 35 km trasa okazała się nieco dłuższa i po jej
zakończeniu cykliści ze spokojem mogli wpisać do książeczek Kolarskiej
Odznaki Turystycznej dystans co najmniej 40 km, który pokonali na trasie
z Łowicza przez Zielkowice, utwardzoną drogą obok wsi Zielkowice, Placencja
i Parma, dalej przez Bobrowniki, Dzierzgów, Bełchów, Chyleniec, Rezerwat
„Polana Siwica”, Piaski, Nieborów, Mysłaków do Łowicza. Pierwsza –
nieprzewidziana – atrakcja tego dnia to wizyta w młynie w Bobrownikach, gdzie
gości przywitał łaszący się kotek, a żona młynarza przekazała trochę
wiadomości nt. tego zawodu. W Chyleńcu przekroczona została granica
utworzonego w 1986 r. Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i wkrótce żółty
peleton jechał już przez lasy dawnej Puszczy Bolimowskiej. Jedna z 49 polan tej
puszczy to Polana Siwica, przekształcona w 1998 r. w rezerwat przyrody
o charakterze torfowiskowo – łąkowym – ostoję chronionych zwierząt i roślin
(spotkać tu można nawet storczyki!). Znajdujący się nieopodal punkt obsługi
turysty, stworzył okazję do dłuższego postoju, bo wszyscy zaczęli już odczuwać
wzmożony apetyt. A potem przyszedł czas na rozmowy o ochronie przyrody.
W oparciu o przygotowane przez opiekunki mapki i materiały dydaktyczne,
uczestnicy wymienili się informacjami nt. walorów przyrodniczo –
turystycznych BPK i wyznaczali trasę rajdu. Tuż za Siwicą trzeba było
wiaduktem przekroczyć przecinającą środek Puszczy Bolimowskiej autostradę
A2 i było to nie lada wyzwanie! W Piaskach i Nieborowie uwagę rowerzystów
zwróciła zabytkowa aleja lipowa, założona prawdopodobnie przez Helenę
Radziwiłłową, w której niegdyś rosło około 928 drzew. Tuż przed Łowiczem,
w Mysłakowie, gimnazjaliści zatrzymali się najpierw na krótko nad rzeczką
Skierniewką, gdzie obejrzeli okazałe ślady po żerowaniu bobrów, a potem nad
stawami rybnymi. Stawy te, podobnie jak rezerwat Siwica – to tzw. ostoje
Corine – obszary, na których występują siedliska ptactwa wodnego i wodno –
błotnego zagrożone wyginięciem. Uczniom towarzyszyły na rowerach panie:
Grażyna Dubiel, Ewa Więcek, Aneta Brzozowska i Krystyna Kucharska.

