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Publiczne Gimnazjum  
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w Leśnej Podlaskiej 
ul. Bialska 25 

21-542 Leśna Podlaska 
e-mail: zpo@lesnapodlaska.pl 

Zmienia życie. Otwiera umysły. 

W dniu 27.09.2017r. o godzinie 7:00 wyjechaliśmy do Poleskiego Parku 
Narodowego(PPN). Celem naszego wyjazdu było poznanie ekosystemów leśnych 
i nieleśnych. Był to wspólny wyjazd dla czterech gimnazjów. Po drodze zabraliśmy 
młodzież z Colleges w Airvault i Gimnazjum w Wisznicach.  
 

 
W Polsce mamy 23 Parki Narodowe. O Poleskim Parku Narodowym słyszeliśmy, ale 
wiedzieliśmy o nim niewiele. Położony jest we wschodniej części kraju, na Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskim. Poleski Park Narodowy to jeden z trzech chroniący tereny 
torfowiskowo-bagienne. ,,Polesia czar, to dzikie knieje  i moczary’’. 
 



 
 

 
Polesia czar 

 

Zwiedzanie  Poleskiego Parku 
Narodowym rozpoczęliśmy od  
Urszulina, gdzie mieści się 
Ośrodek Ochrony Żółwia 
Błotnego. Żółw błotny jest gad                            
em wpisanym do Polskiej                                
i Europejskiej Czerwonej Księgi 
Zwierząt. Działania mające na 
celu ochronę tego gatunku 
polegają min. na obserwacji 
żółwic na lęgowiskach, lokalizacji 

i zabezpieczeniu składanych przez samicę jaj. Dzięki zabezpieczeniu żółwich 



lęgowisk i doinkubowaniu jaj  w okresie zimowym zwiększyła się populacja tego 
zagrożonego gatunku.  

 
 

 
 
 
 
 
Młode żółwie przebywające 
w Ośrodku. 
 
 

Z Urszulina przejechaliśmy do Załucza 
Starego gdzie znajduje się  Ośrodek 
Dydaktyczno - Muzealny Poleskiego 
Parku Narodowego. Jest to muzeum 
z ekspozycją przyrodniczą, historyczną  
i etnograficzną  prezentującą dziedzictwo 
kulturowe Polesia Zachodniego. 
 
 

Zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej 
 

 

 
Ekspozycje etnograficzne 

 



 
W dużej wiacie zgromadzono sprzęty używane dawniej w gospodarstwach. 
 

 
Wchodzimy do wiaty ze starymi sprzętami gospodarczymi 

 
 

           
Sąsiek - pojemnik na zboże wydłubany 
 z jednego pnia 250 letniej sosny 

Młynek do mielenia zboża, śrutownik 

 



Po zwiedzeniu muzeum przeszliśmy na ścieżkę  dydaktyczną "Żółwik", jest to mały 
staw, w którym zobaczyliśmy całkiem duże żółwie. 

 

 
Oczko wodne na ścieżce „Żółwik", w którym wypatrzyliśmy dorosłe osobniki. 

 

               
  



Przy ścieżce edukacyjnej ,,Żółwik’’ zlokalizowane są woliery dla chorych ptaków, 
w których przechodzą one rekonwalescencję. Zobaczyliśmy dużo bocianów i czaplę 
siwą.vzapczapla  

 

   
 

 
Bociany białe na rekonwalescencji 

Czapla siwa 
 
 Jednym ze sposobów ratowania dzikich pszczół jest 
budowa specjalnych domków. Dzięki 
wykorzystaniu różnych materiałów, wiele 
gatunków zapylaczy może znaleźć w nich 
schronienie. 
 

 

 

 

 

 

Miejsce ochrony owadów 
 



 
Na piknik wykorzystaliśmy zadaszenie turystyczne na terenie Poleskiego Parku 
Narodowego. 
 

    
 
 
Po pikniku udaliśmy się na ścieżkę edukacyjną ,,Dąb Dominik’’. Ścieżka prowadzi 
przez różne typy lasów – przez grąd niski liściasty z przewagą grabów i dębów, las 
olchowy, bór bagienny na torfowiskach i glebach murszowych – nad jezioro Moszne 
zarastające szuwarami i roślinnością nawodną. 
 
 

   
Ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik’’ 



   
Grąd niski liściasty                                          Bór bagienny na torfowiskach 

 
 
 

 
Las olchowy 



    
Jezioro Moszne zarastające szuwarami                  Jezioro Moszne zarastające roślinnością nawodną 
 
Charakterystycznym elementem krajobrazu parku są torfowiska wysokie, 
przejściowe i niskie, drugie co do wielkości takie tereny w kraju. 
Torfowiska pierwotnie zajmowały około 30% obszaru Pojezierza, obecnie wiele z nich 
porośniętych jest lasem i trudno rozpoznać je jako ekosystemy torfowiskowe.  
  

      
Torfowiska wysokie 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Torfowisko wysokie 

 
Torfowiska wysokie (mszary) - powstają w obniżonych miejscach terenu, gdzie nie 
występuje odpływ wody. Zasilane jest głównie przez  wody opadowe. Występuje tu 
niewielkie zróżnicowanie gatunkowe roślin. Głównie występują mchy torfowce 
ponadto występują również inne gatunki roślin, takie jak, wełnianka wąskolistna, 
bagno zwyczajne, żurawina błotna, borówka bagienna, rosiczka okrągłolistna.    
 
 

   
Rosiczka okrągłolistna.                                              Bagno zwyczajne na torfowisku wysokim 



 
Czermień błotna wśród mchu torfowca 

 
Torfowiska niskie (łąkowe) - powstają w dolinach wolno płynących rzek, strumieni 
i starorzeczach. Zasilane są głównie przez wody powierzchniowe  i podziemne. Są 
bogate w sole mineralne i próchnicę, przez co są żyzne i bogate gatunkowo. 
Występują zbiorowiska szuwarowe - trzcina pospolita, pałka wodna, skrzyp 
bagienny lub zbiorowiska turzycowe, które składają się z różnych gatunków turzyc                  
i mchów.  



  
Torfowisko niskie                                                Torfowisko niskie z trzciną pospolitą 

 
Torfowiska przejściowe - powstają one w warunkach środowiskowych pośrednich 
pomiędzy torfowiskami wysokimi a niskimi. Zasilane są przez wody opadowe, 
powierzchniowe i podziemne.  
Na torfowiskach przejściowych żyją gatunki roślin i zwierząt, które występują na 
torfowiskach wysokich i niskich. 
I takie  torfowisko przejściowe wytworzone na ple zwanym spleją  jest szczególnym 
elementem ścieżki i  występuje nad Jeziorem Moszne. Spleja inaczej pło to gruby 
kożuch splątanych roślin pokrywający powierzchnię bagna. Jest to  proces zarastania 
jeziora, czyli sukcesji ekologicznej. 
 

 
Mierzenie grubości splei na Jeziorze Moszne 



 
Po przejściu Ścieżką Dominik udaliśmy się do autokaru. Wraz z nami Poleski Park 
Narodowy opuszczały żurawie, które są  symbolem Poleskiego Parku Narodowego 
 

 
Klucz żurawi 

W roku 2002 Poleski Park Narodowy wraz z otuliną został wpisany na listę 
światowych rezerwatów biosfery UNESCO jako Rezerwat Biosfery „Polesie 
Zachodnie”. 

 
Pozdrowienia  z Polesia Zachodniego 



Około godziny 17:00 ruszyliśmy w drogę powrotną do Wisznic, gdzie na terenie 
plebanii odbyło się spotkanie uczniów czterech gimnazjów i ich rodzin.  
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 



 

Do Leśnej Podlaskiej przyjechaliśmy późnym wieczorem. Był to dzień pełen wrażeń 
i niezapomnianych wspomnień. 
 
 
Podsumowanie dnia: 

1. Dowiedzieliśmy się, co kryje w sobie nazwa „Polesia czar” 
2. Dowiedzieliśmy się o działaniach mających na celu ochronę żółwia błotnego 
3. Poznaliśmy bioróżnorodność oraz dziedzictwo kulturowe Polesia 

Zachodniego; jego historię i etnografię 
4. Wzruszyliśmy się na widok okaleczonych  ptaków przebywających                            

w wolierach i ucieszyliśmy się, że w naszym kraju istnieje taka forma pomocy 
5. Zobaczyliśmy specjalny domek –schronienie dla zapylaczy 
6. Na podstawie drzewostanów nauczyliśmy się rozróżniać różne typy lasów: 

grąd niski liściasty, las olchowy, bór bagienny 
7. Poznaliśmy trzy rodzaje torfowisk: wysokie, niskie i przejściowe 
8. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób tworzą się poszczególne typy torfowisk 
9. Nauczyliśmy się rozpoznawać typy torfowisk na podstawie charakterystycznej 

dla nich roślinności 
10. Zobaczyliśmy spleję i dowiedzieliśmy się w jaki sposób odbywa się proces 

zarastania jeziora 
11. Obserwowaliśmy kolejne stadia sukcesji ekologicznej. 
12. Zobaczyliśmy żurawie lecące w kluczu. 
 
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
 
Zdjęcia: Karolina Podkańska z kl. IIb 
Opracowanie: Karolina Podkańska i Jan Zdunkiewicz z kl. IIb  pod kierunkiem 
nauczyciela biologii p. Joanny Sawczuk  
 
Przy opracowaniu informacji korzystaliśmy ze strony internetowej Poleskiego Parku 
Krajobrazowego 

 
 
 
 
 
 
 
Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie 
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PUBLIKACJA BEZPŁATNA 


