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Poleski Park Narodowy
Polesie, choć nie leży na północy polski, chyba
najbardziej spośród polskich krain kojarzy się
z daleką północą. Torfowiska Poleskiego Parku
Narodowego są namiastką tundry i lasotundry
najbardziej wysuniętą na południowy zachód
Europy. Wśród występujących tu roślin wiele
jest gatunków charakterystycznych dla północy
Europy, takich jak relikty polodowcowe: wierzba
lapońska, brzoza niska i kosaciec syberyjski. Liczne
są także gatunki znad Atlantyku i rośliny stepowe
z południa Europy. Ta mieszanka tworzy osobliwość
na skalę europejską. Bardzo bogaty jest także świat
zwierząt. Szczególnie ciekawy jest świat zwierząt
bezkręgowych związanych z torfowiskami.
Żyje tu wiele gatunków rzadkich i reliktowych.
Najciekawszym kręgowcem jest żółw błotny,
obecnie niespotykany tak licznie w żadnym innym

polskim parku narodowym. Niezwykle interesujący
jest tu świat ptaków, z których spotkamy tu ponad
200 gatunków.

Żuraw
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Nasze logo
Żurawie od zawsze były kojarzone z bagnami.
Właśnie torfowiska wybierają te piękne ptaki jako
swoje miejsce do życia, rozrodu i wychowywania
potomstwa. Na ich cześć, jedną z jagód rosnących
na bagnach nazwano żurawiną. Żurawie to
najwyższe ptaki żyjące w Polsce. Osiągają
wysokość do 130 cm, a rozpiętość ich skrzydeł
to prawie 240 cm. Nie bez powodu zostały
symbolem Poleskiego Parku Narodowego. To tutaj
gromadzą się licznie przed jesiennymi odlotami.
Ich koncentracje na Bagnie Bubnów są jednymi
z największych w kraju. Ptaki te budzą się o brzasku
i donośnym głosem – klangorem – obwieszczają
poranek. Kto chociaż raz usłyszy głos żurawi na
bagnie o świcie, ten na zawsze będzie czuł w sercu
„Polesia czar…”.

Ścieżka dydaktyczna Czahary
fot. Bartłomiej Szymański

Co warto zobaczyć?
Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny PPN
oraz Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego
Lubelska 3A, 22-234 Urszulin
1.04 – 31.10: poniedziałek – piątek: 7.00 – 20.00

+48 82 571 30 71
zł

w weekendy i święta: 8.00 – 20.00
1.11 – 31.03: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny PPN
Stare Załucze 8, 22-234 Urszulin
1.04 – 31.10: poniedziałek – piątek: 8.00 –16.00
w weekendy i święta: 9.00 – 17.00
1.11 – 31.03: poniedziałek – piątek
weekendy i święta: 8.00 – 16.00

Winda

Możliwość zakupu
biletów wstępu
na ścieżki przyrodnicze

Tak

+48 82 571 31 99
zł

normalny 6 zł, ulgowy 3 zł
rodzinny 14 zł (max 6 osób)
kdr - normalny 3 zł
kdr - ulgowy 1,50 zł
możliwość zakupu biletów
wstępu na ścieżki
przyrodnicze

Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą ulec zmianie. Przed odwiedzeniem serdecznie
zapraszamy do sprawdzenia ich aktualności.

Strona WWW

Żółwie błotne
fot. Rafał Siek

Ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik”
2,5 km

wariant krótszy

3,5 km

wariant dłuższy

Ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik” rozpoczyna się
w miejscowości Kol. Łomnica. Największą atrakcją
ścieżki dydaktycznej „Dąb Dominik” jest zarastające
Jezioro Moszne. Będziemy wędrować do niego drogą
leśną oraz drewnianymi kładkami. Na powierzchni
jeziora unosi się kożuch roślinności (głównie mchów
torfowców) naukowo nazywany płem, a lokalnie
na Polesiu spleją. Po drodze mijamy różne typy
lasów: grądy, olsy i bory sosnowe. Na powierzchni
torfowiska zobaczyć można owadożerne rosiczki,
kwitnące storczyki czy żurawinę błotną. Dalsza
część ścieżki przebiega skrajem boru bagiennego
i prowadzi nas do torfianek, czyli dawnych wyrobisk
skąd pozyskiwano kiedyś torf do celów opałowych.

W drodze mamy szansę zobaczyć takie zwierzęta jak
łosie, żurawie, bobry, puszczyki, muchołówki małe,
czaple białe czy żmije zygzakowate.
Do ścieżki dotrzemy następującymi drogami:
od drogi wojewódzkiej 820 Łęczna – Sosnowica
(skrzyżowanie w miejscowości Orzechów Nowy);
od Urszulina drogą powiatową nr 1624L
Sosnowica – Urszulin – Hańsk w kierunku
Sosnowicy;
od Sosnowicy w kierunku Urszulina.
Krótszy wariant ścieżki jest udostępniony dla osób
niepełnosprawnych i rodzin z wózkami dziecięcymi.

Szlaki turystyczne:
Piesze – 7 tras – 39,9 km (w granicach Parku)
Rowerowe – 2 trasy – 8,5 km (w granicach Parku)
Konne – 1 trasa – 28,7 km (w granicach Parku)
Ścieżki edukacyjne:
8 tras - 48,2 km
Dla poruszających się na wózkach inwalidzkich udostępnione jest 10 km na 2 ścieżkach.
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