
  
 
 
 
 
 

 
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+  Akcja 2 Partnerstwa strategiczne  

Publiczne Gimnazjum  
im. Stefana Kard. Wyszyńskiego  w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 25 21-542 Leśna Podlaska e-mail: zpo@lesnapodlaska.pl Zmienia życie. Otwiera umysły. 

W dniu 24 września 2017 r. wraz z naszymi przyjaciółmi z Francji udaliśmy się do Janowa Podlaskiego, gdzie mieści się Ośrodek Zamiejscowy Zespołu Lubelskich Parków  Krajobrazowych. Naszym przewodnikiem była pani Magdalena Żychowska  z ZLPK  

            Spotkanie z naszym przewodnikiem w Janowie Podlaskim  Dolina Bugu charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności. Nieuregulowane koryto rzeki oraz różnorodność siedlisk i ekosystemów to czynniki, które sprawiają, że dolina jest ostoją dla wielu rzadkich  i  zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.  Istotnym elementem krajobrazu, o dużych walorach estetycznych i przyrodniczych są również starorzecza powstające w wyniku meandrowania koryta rzeki. Stanowią one wraz z otaczającymi łąkami i  uprawami miejsce rozrodu i żerowania zagrożonych gatunków zwierząt.  



 Meandrująca rzeka Bug  

 Starorzecze wraz z otaczającymi  łąkami   



 Starorzecze wraz z otaczającymi murawami   W 1994 r. w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Bugu powołano Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”. Znaczną część parku krajobrazowego objęto programem Natura 2000. Utworzono dwa obszary wchodzące w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków o nazwie „Dolina Dolnego Bugu” wyznaczony dla ochrony gatunkowej ptaków na podstawie Dyrektywy Ptasiej - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk o nazwie „Ostoja Nadburzańska” wyznaczony na podstawie Dyrektywy Siedliskowej dla siedlisk przyrodniczych. Jako Europejski Korytarz Ekologiczny dolina Bugu została zaliczona do ostoi o znaczeniu międzynarodowym w projekcie sieci obszarów ECONET Polska.  Leżący na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego park obejmuje swoim zasięgiem fragment doliny Bugu od rzeki Tocznej do ujścia rzeki Krzny w miejscowości Neple. Długość parku w linii prostej wynosi ok 65km. Na terenie parku występuje zróżnicowana roślinność, na którą składa się ponad 760 wyodrębnionych gatunków. Bogatą awiofaunę parku 



reprezentuje 141 gatunków, w tym wiele rzadkich i ginących. Na Bugu spotykane są wydry i bobry, a w lasach borsuki i  łosie.  Po uzyskaniu cennych informacji na temat parku  udaliśmy się do muzeum przyrodniczego mieszczącego się w oddziale parku w Janowie Podlaskim. Poszerzyliśmy tam swoją wiedzę na temat różnych  gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków występujących na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.  

                

 Bocian czarny i bocian biały  Dowiedzieliśmy się, że na terenie parku występują zwierzęta rzadkie i narażone na wyginięcie z  Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: 



ptaki:   

                             Puchacz - fot. Edyta Słomczyńska        Bąk - fot. Grzegorz Ryński 

                   Błotniak zbożowy – fot. Len Blumin        Błotniak Łąkowy – fot. Michał Polakowski 



              Czeczotka – fot. Jyrki Salmi             Gągol – fot. Stefan Berndtsson  

           Kraska – fot. Stanisław Bodak        Kropiatka – fot. Jacek Drozda  

           Orzeł krzykliwy – fot. Zbigniew Maćko   Rybitwa białoczelna, fot. Cezary Korkosz  

                                 Sieweczka – fot. Sławomir Staszczuk   Zielonka – fot.  Jacek Wierzejski   



ssaki:   

               Bóbr europejski – fot. Klaudiusz Muchowski          Wydra – fot. Dave Pape  gady:   

 Żółw błotny – fot. Wolfgang Simlinger    



ryby:   

 Kiełb białopłetwy – fot. http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//Kielb-bialopletwy-na-dnie.jpg  

 Koza złotawa – fot. Lubomir Hlasek    



Po zajęciach w muzeum przejechaliśmy do miejscowości Neple, gdzie przeszliśmy ścieżką dydaktyczną w Rezerwacie Przyrody Szwajcaria Podlaska.     
 
 

  Jest to rezerwat przyrody o charakterze krajobrazowym, położony pomiędzy Neplami a Krzyczewem.  Obejmuje wilgotne lasy liściaste, nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe oraz starorzecza Bugu.   

 Wilgotny las liściasty  



 Łęgi wierzbowo-topolowe porastające niskie brzegi Bugu.  



 Starorzecze Bugu  Duże kompleksy leśne oraz szczególnie cenne łęgi wierzbowo-topolowe tworzą środowisko bytowania licznej grupy zwierząt, w tym wiele rzadkich i ginących, które umieszczono w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Charakterystyczne położenie na stromym zboczu doliny Bugu spowodowało powstanie sieci głębokich wąwozów erozyjnych meandrujących ku rzece Bug.  



  



  

 Nasza grupa w wąwozach Rezerwatu „Szwajcaria Podlaska”.  Zróżnicowane środowisko rezerwatu stanowi doskonałe miejsce dla gniazdowania licznej grupy ptaków. Drzewostany rezerwatu są wielopiętrowe. Wiele drzew osiąga wymiary drzew pomnikowych. 



Niezmiernie interesująca jest też warstwa roślin zielnych obfitująca w gatunki chronione i rzadkie.  Z wysokiego brzegu mieliśmy  wspaniały widok na dziką i nieuregulowaną rzekę. 

  

 Zakole rzeki Bug  



 Nieuregulowane koryto rzeki  Zagrożenia: Cechą charakterystyczną krajobrazu Podlaskiego Przełomu Bugu jest występowanie dużych powierzchni tradycyjnie użytkowanych pastwisk na terenach zalewowych rzeki należących do wspólnot wypasowych. Taki model gospodarki sprzyjał utrzymaniu bioróżnorodności. Niestety pogarszająca się w ostatnich latach sytuacja ekonomiczna w rolnictwie,       a w szczególności mała opłacalność sprzedaży mleka, powoduje zmniejszanie liczby hodowanych zwierząt, a w konsekwencji zaniechanie pierwotnych metod gospodarowania - wypasu i użytkowania kośnego. Najcenniejsze tereny narażone są na sukcesję wtórną, w wyniku której na tereny te wkracza roślinność drzewiasta. Murawy i zmienno wilgotne łąki ulegają zarastaniu głównie przez sosnę zwyczajną i olszę czarną. Proces ten powoduje zanikanie gatunków preferujących tereny otwarte, co w znaczący sposób zubaża różnorodność biologiczną. 
 



 Pozdrawiamy z Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”  Po zajęciach terenowych w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu udaliśmy się z powrotem do Janowa Podlaskiego na odpoczynek i piknik przy ognisku. 

  



Tutaj odbyła się również ewaluacja zajęć, która miała formę kart pracy w języku angielskim do rozwiązania  przez nas i naszych francuskich przyjaciół. 

  W związku z tym, że byliśmy niedaleko od Stadniny Koni, postanowiliśmy pokazać ją naszym koleżankom i kolegom z Francji.  Państwowa Stadnina Koni  została założona w 1817 r. Tworzy ona dziś rozległe założenie krajobrazowe wraz z parkiem, pastwiskami  i  zespołem zabytkowych stajni, z których dwie: Zegarowa i Czołowa wzniesione zostały wg projektu słynnego architekta Henryka Marconiego. Zespół klasycznych stajni ma na  celu hodowlę koni czystej krwi arabskiej i półkrwi.  



 Zwiedziliśmy stajnię „Czołową” z 1842 r.   Poznaliśmy historię i tradycję hodowli konia arabskiego. Od kilku lat odbywają się tutaj doroczne aukcje koni z udziałem wielu handlowców i kupców zagranicznych. Wszyscy byliśmy zachwyceni pięknem hodowanych  koni.  

   



  

  



  

 Pozdrawiamy ze Stadniny Koni w Janowie Podlaskim   



Podsumowanie dnia: 1. Poznaliśmy gatunki zwierząt żyjących na terenie parku 2. Poznaliśmy walory przyrodnicze dzikiej, meandrującej, nieuregulowanej rzeki Bug 3. Dowiedzieliśmy się, że starorzecza wraz z otaczającymi łąkami i murawami stanowią miejsce rozrodu i żerowania zagrożonych gatunków zwierząt. 4. W Rezerwacie „Szwajcaria Podlaska” położonym na skarpie rzeki zobaczyliśmy rzadkie rośliny chronione oraz liczne drzewa o charakterze pomnikowym. 5. Odczytaliśmy w miejscowości Krzyczew z wodowskazu poziom wody w Bugu. 6. Poznaliśmy gatunki zwierząt występujący na terenie parku, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt 7. Poznaliśmy  nową formę ochrony przyrody jaką są  Obszary Natura 2000 i że w jej ramach utworzono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w dolinie rzeki Bug 8. Dowiedzieliśmy się jakie  zagrożenia dla bioróżnorodności niesie za sobą brak wypasu bydła, owiec i koni na terenach zalewowych rzeki Bug 9. Poznaliśmy historię Stadniny Koni w Janowie Podlaskim 10. Zobaczyliśmy piękne konie czystej krwi arabskiej i półkrwi DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  Zdjęcia: Karolina Podkańska z kl. IIb Opracowanie: Karolina Spychel, Gabriela Gadomska z kl. IIIa pod kierunkiem nauczyciela biologii p. Joanny Sawczuk  
 Przy opracowaniu informacji korzystałyśmy ze stron internetowych: Podlaskiego Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” oraz Stadniny Koni w Janowie Podlaskim.      
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