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W rezerwacie ścisłym Torfowisko nad Jeziorem Świętym rośnie bardzo 

rzadka już owadożerna rosiczka okrągłolistna. Choć nie jest łatwo 

zaobserwować ją podczas „posiłku”, to gorąco polecamy odwiedzenie tego 

miejsca miłośnikom nieskażonej natury.

Rosnące tam rosiczki nie pozja-
dały wszystkich komarów, dlatego 
warto posmarować się czymś odstra-
szającym, aby owady nie zakłócały 
przyglądaniu się subtelnościom nie-
skażonej ingerencją człowieka natu-
ry. Szczególnie wiosną jest tam czym 
sycić nie tylko wzrok, ale również 
słuch, gdyż ptaki zamieszkują ten 

teren w ogromnej różnorodności.
Ich śpiewom wtórują żaby, a kto 
bardziej subtelnie odbiera dźwięki, 
może zainteresować się także prze-
latującym owadem.

To jedno z najciekawszych miejsc 
Przemęckiego Parku Krajobrazowe-
go. Z uwagi na unikatową fl orę i fau-
nę w 1959 roku uznane zostało rezer-
watem ścisłym.

Turyści doceniają, że Torfowi-
sko nad Jeziorem Świętym znala-
zło się na szlaku turystycznym, cze-
go dowodem jest brak jakichkolwiek 
śmieci. Rezerwat jest ostatnią sta-
cją mającej swój początek i koniec 
w Olejnicy 8-kilometrowej ścieżki 
przyrodniczej.

Z parkingu przy drodze Ra-
domierz-Wieleń, niedaleko mo-
stu, pod którym Jezioro Gór-

skie łączy się z Jeziorem Olej-
nickim, prowadzą tam aż dwie 
drogi. Ruszając ścieżką przy-
rodniczą po 1,7 km dotrzemy 
do skrzyżowania, gdzie należy 
skręcić w lewo, skąd do celu bę-
dzie 1,5 km. Niespełna kilometr 
będziemy mieli do Jeziora Świę-
tego, jeżeli udamy się tam od koń-

ca ścieżki przyrodniczej, 
czyli również utwardzoną 
szutrem drogą, także za-
czynającą się nieopodal 
parkingu, jednak bardziej 
w kierunku Wielenia.

Wielu turystów ubo-
lewa, ze nie istnieje już 
wieża widokowa w Olej-
nicy, którą rozebrano kil-
ka lat temu ze względu 
na stan techniczny. Była-
by ona wspaniałym uzu-
pełnieniem wycieczki 
nad zarastające torfem 
Jezioro Święte. Może 
kiedyś wróci na leśne 
wzgórze, tak jak pod 
Osieczną ponownie po-
jawiła się wieża Jago-
da.

Chcąc dojechać z Leszna do Je-
ziora Świętego na rowerze (wyko-
rzystując skrót przez las pomiędzy 
Boszkowem a Górskiem), w obie 
strony pokonamy dystans około 
85 km. Można go skrócić o 50 km, 
planując przejazd pomiędzy Lesz-
nem, a Boszkowem pociągiem.
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Poznaj ciekawe okolice Leszna

Torfowisko nad Jeziorem Świętym

▲ Przed laty w tym miejscu był pomost prowadzący na platformę widokową. Niestety, kiedy 
jego stan techniczny przestał gwarantować bezpieczeństwo, został rozebrany.

▲ Bez lornetki jest raczej trudno przyjrzeć się kwiatkom porastającym jezioro i torfowisko. 
Unikatową rośliną w rezerwacie jest owadożerna rosiczka okrągłolistna, którą laikowi jest ra-
czej trudno zaobserwować. Rośnie tam również turzyca pospolita, żurawina błotna, boberek 

trójlistny, bagnica torfowa, grążel żółty (na zdjęciu) i wiele innych.

▲ Powierzchnia lasu płynnie przechodzi w torfowisko coraz bardziej 
zacieśniające lustro Jeziora Świętego.

▲ Ekipę ze Szkoły Podstawowej w Starkowie spotkaliśmy na parkingu w Olejnicy. Tego dnia mieli inne plany, 
ale zamierzają również pojechać kiedyś nad Jezioro Święte. Z tego parkingu prowadzą przynajmniej dwie drogi 
do celu.

 Fot. 6x J. Kuik
Jadąc szutrową drogą z Olejnicy wzdłuż Jeziora Radomier-
skiego dojedziemy po 1,7 km do skrzyżowania kilku dróg 
leśnych. Jedna z nich prowadzi do Jeziora Świętego. ►

Jezioro ma już tylko niecały hektar powierzchni, natomiast okalające 
je torfowisko zajmuje teren czterokrotnie większy. Ten niepozorny 
akwen ma 5 metrów głębokości, a w zagłębieniu nawet 11 metrów. ▼


