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BOCIANIA WIOSKA KŁOPOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wioska położona w gminie Cybinka licząca około 

170 mieszkańców. Jedna z najliczniejszych  

w Polsce zachodniej kolonii lęgowych bociana 

białego (w latach 80-tych XX w. nawet 33 zajęte 

gniazda). Badania nad liczebnością kolonii 

prowadzone są od 1968 roku. Od kilkunastu lat 

populacja w Kłopocie wydaje się być 

ustabilizowana, gdyż co roku do lęgów przystępuje 

około 20 par bocianów białych. 

 

 

 

 



MUZEUM BOCIANA BIAŁEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2003 r. odbyło się oficjalne otwarcie Muzeum 

Bociana Białego w Kłopocie. Jest to jedyne takie 

muzeum w Polsce. Inicjatorem utworzenia  

i zarządzającym obiektem jest Zarząd Okręgu Ligi 

Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. W Muzeum 

działa schronisko młodzieżowe (maksymalnie do 

25 osób miejsc noclegowych) i pole namiotowe 

dla wszystkich, którzy chcą spędzić w Kłopocie 

kilka dni i obserwować bociany oraz przyrodę 

Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Wystawa w 

Muzeum to miejsce dla prezentacji 

multimedialnych o tematyce przyrodniczej. To 

tutaj dzieci, turyści mogą zapoznać się z tematyką 

bocianią oraz problemami świata przyrody. 

 



EDUKACJA O TEMATYCE BOCIANIEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych o tematyce 

bocianiej, zainteresowani poznają odpowiedzi  

z zakresu odżywiania bocianów, ich wędrówek, 

długości życia, opieki rodzicielskiej oraz zagrożeń 

gatunku. Wyjścia terenowe trwają około 1 godziny, 

natomiast prezentacje multimedialne trwają około 

30 minut. 



EDUKACJA PRZYRODNICZA NA TERENIE 

KRZESIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

 

 

 

 

 

Bociania wioska Kłopot to nie tylko świat znanych 

nam od dzieciństwa ptaków. To właśnie przy tej 

miejscowości jadąc od strony Cybinki, rozpoczyna 

się Krzesiński Park Krajobrazowy o powierzchni 

8546ha. Obszar Parku ze względu na swoje 

położenie geograficzne stwarza doskonałe 

możliwości edukacji przyrodniczej poczynając od 

świata roślin i zwierząt poprzez zdobywanie 

informacji o życiu dużej rzeki, jej doliny, 

skończywszy na formach ochrony przyrody w 

Polsce. 

Dla tych, którzy uwielbiają aktywnie wypoczywać, 

Krzesiński Park Krajobrazowy jest doskonałym 

miejscem do uprawiania nordic walking, 

zwiedzania terenu na rowerach, łowienia ryb  

w rzece lub zbierania grzybów i owoców leśnych  

w pobliskich lasach. 



GRY I ZABAWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęciom edukacyjnym nierzadko towarzyszą gry, 

łamigłówki oraz zabawy edukacyjne. Ponadto, przy 

Muzeum Bociana Białego znajduje się plac 

rekreacyjny dla dzieci oraz boisko do siatkówki 

plażowej, na których po skończonych zajęciach 

dzieci mogą aktywnie spędzać czas. 



OGNISKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po skończonych zajęciach edukacyjnych grupa 

może miło spędzić czas, odpocząć oraz posilić się 

przy ognisku. Miejsce na ognisko oraz grilla 

znajduje się na podwórku Muzeum Bociana 

Białego.   



INFORMACJE  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje odnośnie tematów 

edukacyjnych bądź noclegów w schronisku 

zawarte są w ofercie edukacyjnej na stronie 

internetowej. Wszelkie zapytania prosimy 

kierować pod numer telefonu lub e-mail. 

 

Internet:  www.mbb-klopot.bermar.pl 

E-mail:  mbb-klopot@o2.pl 

Tel.:  +48 68 391 29 35 
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Internet: 

www.mbb-klopot.bermar.pl 

E-mail: 

mbb-klopot@o2.pl 

Chcesz wiedzieć, dlaczego żaby nie są najważniejsze dla bocianiego menu albo co oznacza w świecie przyrody noszenie siana do 

gniazda? 

Przyjedź, zobacz, posłuchaj. Będziesz zaskoczony niezwykłym życiem bocianów białych i otaczającej nas przyrody. 
 

Zapraszamy. 

 

Muzeum  
Bociana Białego 

Fotografie: Krzysztof Gajda 

Opracowanie: Krzysztof Gajda, Manuel Luibrand 
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