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JAK DOJECHAĆ?
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ZDJĘCIA SZKOŁY

OKOLICA NADRYBIA
POJEZIERZE ŁĘCZYŃSKO-WŁODAWSKIE
Główną atrakcją jest ok. 68 jezior, najstarszych na Niżu
Środkowoeuropejskim. Są to zarówno jeziora polodowcowe
jak i pochodzenia krasowego. Ich dokładną liczbę trudno
określić, gdyż część z nich powoli zanika w wyniku zarastania
i rozprzestrzeniania się torfowisk. Największym jeziorem jest
jez. Uściwierz (284 ha), najgłębszym jez. Piaseczno (ok. 39 m).

PARK KRAJOBRAZOWY
Park położony jest w zachodniej części Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego oraz obejmuje część Równiny
Parczewskiej. Od strony wschodniej sąsiaduje z Poleskim
Parkiem Narodowym i jego otuliną. Jest to region
o wyjątkowych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych.
Jeziora, stawy i torfowiska są najbardziej
charakterystyczne dla krajobrazu parku.

NATURA 2000 – JEZIORA UŚCIWIERSKIE
Obszar ten charakteryzuje się wysokimi walorami
przyrodniczymi. Wyróżnia się naturalnością
środowiska oraz bogactwem unikalnej fauny i flory.
Zespół Jezior Uściwierskich składa się z 8 płytkich
jezior o charakterze eutroficznym, oraz torfowisk
niskich i przejściowych otaczających jeziora, a także
z niewielkich wzniesień użytkowanych rolniczo. Na
pozostałej części terenu występują bagna, łąki i lasy
liściaste. Jeziora położone są w górnej części zlewni
rzeki Piwonii, częściowo na obszarze Parku
Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. Obszar
położony jest na terenie rezerwatu Biosfery Polesie
Zachodnie, w bliskim sąsiedztwie Poleskiego Parku
Narodowego i Krajobrazowego. Występuje tu wiele (do 30) gatunków ptaków chronionych na mocy
dyrektywy ptasiej, m.in. żurawie. Ponadto spotkać tu można inne chronione w Europie gatunki zwierząt
- bobra i wydrę, należącą do gryzoni smożkę, kumaka nizinnego, ryby - kozę , piskorza, różankę
i strzeblę błotną oraz motyle - czerwończyka nieparka, modraszka teleiusa i modraszka nausitousa.

„MAŁE ZOO”
W gminie Puchaczów w miejscowości Ciechanki powstało
„małe zoo”. Jego założycielem i właścicielem jest Pan
Mariusz Pełczyński, który zajął się z zamiłowania hodowlą
niespotykanych zwierząt.
Powierzchnia „małego zoo” jest niewielka, a możemy
zobaczyć w nim takie zwierzęta jak daniele, lamę oraz
piękne kolorowe ptaki m.in. pawie, bażanty, papugi i kaczki.
Wszystkie zwierzęta znajdują się w przestronnych
klatkach, obiekt „małego zoo” znajduje się w centrum lasu,
z dala od drogi głównej, co daje pełne bezpieczeństwo dla
dzieci tam przebywających.

POLESKI PARK NARODOWY
Przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest niezwykle
bogata, choć Park obejmuje jedynie ok. 10 000 ha i są to
przede wszystkim obszary wodno-błotne. Różnorodność
siedlisk pociąga za sobą występowanie ogromnej liczby
gatunków roślin i zwierząt, w tym takie, które występują
jedynie w tym regionie Polski. Od niedawna w poleskim
krajobrazie ponownie zagościł cietrzew. Ze względu na dużą
różnorodność siedlisk wielbiciele roślin i bezkręgowców
również nie będą zawiedzeni. Występują tu rośliny
owadożerne, storczyki i wiele gatunków będących reliktami
polodowcowymi. Park jest także ostoją łosia, żółwia błotnego,
bobra i wydry.

