
Rezerwat Magazyn – pow. 52 ha, rezerwat wodno-torfo-
wiskowy ma charakter torfowiska niskiego porośniętego kę-
pami turzyc, powstałego po przyhamowaniu odpływu wody 
z leśnego rozlewiska. Przeplatające się wyspy i powierzch-
nie wodne tworzą doskonałe miejsce do bezpiecznego 
gniazdowania ptaków. Swoje młode wyprowadzają tu m.in. 
puchacz i bocian czarny. Spotkać tu można różne gatunki 
kaczek. Rezerwat jest widoczny z drogi jadąc samochodem.

Rezerwat Żółwiowe Błota – pow. 737 ha, wyjątkowy 
w skali Polski i Europy. Chroniony jest tu żółw błotny, ga-
tunek rzadki, zagrożony wyginięciem. Okoliczne Jeziora 
Spólne, Kosieniec i Pereszpa, dawne stawy oraz liczne 
torfowiska stanowią jego naturalną ostoję. Jednocześnie 
piaszczyste tereny pozwalają na zakładanie lęgowisk. Re-
zerwat jest częściowo udostępniony dzięki trasie rowero-
wej i szlakowi pieszemu „Pętla Sobiborska”. Nad Jeziorem 
Spólne znajduje się wieża widokowa i zadaszenie. Jezio-
ro Pereszpa pomimo dystroficznego charakteru ma do-
stępne brzegi, z których zobaczyć można jego toń oraz 
przylegające torfowiska. Jezioro Kosieniec jest niemal 
niewidoczne, natomiast okalające je zarośnięte stawy 
są miejscem żerowania czapli i żurawi.

Rezerwat Jezioro Brudzieniec – pow. 36 ha, rezerwat 
częściowy o charakterze wodno-środowiskowym, utwo-
rzy w celu zachowania śródleśnego Jeziora Brudzieniec 
(pow.19 ha) z otaczającym je torfowiskiem. Rezerwat przy-
lega do Rezerwatu Trzy Jeziora tworząc duży, chroniony 
kompleks wodno-torfowiskowy. Rezerwat jest częściowo 
udostępniony dzięki szlakowi turystycznemu „Trzech Jezior” 
i trasie rowerowej. Jezioro Brudzieniec jest łatwo dostępne, 
a nad jego brzegami wyraźne są ślady bytowania bobrów. 
Nad wodami rezerwatu występuje rzadka kaczka gągoł.

Rezerwat Trzy Jeziora – pow. 749 ha. Rezerwat wodno-tor-
fowiskowy, największy w Sobiborskim Parku Krajobrazowym. 

Obejmuje śródleśne Jezioro Pło-
tycze (21 ha) i Brudno (42 ha) oraz 
położone w otoczeniu torfowi-
ska. Liczne z nich mają charakter 
otwarty, inne pokryte są olsami, 
borem bagiennym i łozowiskami. 
Na podmokłych, zacienionych 
miejscach występuje bagno zwy-
czajne i żurawina błotna. Rezer-
wat jest częściowo udostępniony 
dzięki szlakowi turystycznemu 
„Trzech Jezior”, trasie rowerowej 
i pieszej ścieżce edukacyjnej 
„Stulno” (długość 6 km).

Rezerwat Małoziemce – pow. 38 ha, przedmiotem 
ochrony są miejsca lęgowe czapli siwej i innych gatun-
ków ptaków. Rezerwat jest częściowo udostępniony 
dzięki szlakowi turystycznemu „Trzech Jezior” i trasie ro-
werowej. Ze względu na charakter rezerwatu zaleca się 
umiarkowane jego wykorzystywanie w celach turystycz-
nych. Rezerwat jest trudny do odnalezienia i zwiedzania.

W celu udania się do parków krajobrazowych, rezer-
watów przyrody oraz obszarów chronionego krajobrazu 
polecamy skontaktować się z Nadleśnictwem Sobibór tel. 
82 571 98 11 lub Nadleśnictwem Włodawa tel. 82 57 21 441.

Kontakt do przewodników wycieczek jest dostępny na 
stronie internetowej www.okuninka-biale.pl w zakładce 
Przewodnicy lub w Punktach Informacji Turystycznej we 
Włodawie (tel. 82 5722069, 668 180 746) i w sezonowym 
Punkcie Informacji Turystycznej w Okunince nad Jezio-
rem Białym (tel. 880 564 552). 
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Poleska
Dolina Bugu
dla miłośników przyrody 

Czaple na gnieździe

Kwiat żurawiny błotnej



Poleska Dolina Bugu to ostoja 
unikatowej przyrody – rzad-
kich gatunków ptaków, ryb, 
gadów, jak również wyjątko-
wych gatunków roślinności 
typowej dla obszarów wod-
no-błotnych. Bogactwo flo-
ry i fauny jest osobliwością 
na skalę krajową, a nawet 
europejską, czego przejawem 
są liczne obszary chronione-
go krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz parki z Poleskim 
Parkiem Narodowym na czele.

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie 
– drugi w Europie i trzeci na świecie trójstronny Transgra-
niczny Rezerwat biosfery Polesie Zachodnie. W Polsce jest 
to obszar Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Poleskiej 

Doliny Bugu, na Ukrainie – Szacki 
Park Narodowy z największymi je-
ziorami na Ukrainie, a na Białorusi 
– obszar między Polską a Ukrainą, 
gdzie w 2006 r. utworzono Rezerwat 
Biosfery Polesie Nadbużańskie.

W Starym Brusie znajduje się duży kompleks stawów 
hodowlanych. Gniazduje tu wiele gatunków ptaków wod-
no-błotnych, takich, jak: czaple, perkozy, błotniaki sta-
wowe i mewy. W trzcinach można usłyszeć bąka, który 
wydaje charakterystyczne buczenie, przypominający ryk 
krowy. Gatunek ten jest pod ścisłą ochroną.

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu – pow. 41 000 
ha, utworzony w 1983 r. na terenie gmin: Sosnowica, Ur-
szulin, Cyców, Stary Brus, Wyryki, Hańsk, miasto Włoda-
wa, Włodawa, Wola Uhruska. Obejmuje on fragment Po-
jezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i łączy ze sobą obszary 

chronione Poleskiego Parku Narodowego z Sobiborskim 
Parkiem Krajobrazowym.

Krowie Bagno wraz z zespołem wodno-torfowisko-
wym Bagno Laskie – jego fragmenty stanowią ostoję 
siedliskową programu Natura 2000. Ostoja obejmuje 
wschodnią część kompleksu Krowiego Bagna, z zanika-

jącymi jeziorami eutroficz-
nymi: Laskie, Krychowskie, 
Lubowierz, Lubowierzek. 
Na jeziorach otoczonych 
turzycą bagienną pływają 
grzybienie białe. W połu-
dniowo-wschodnim naroż-
niku Krowiego Bagna mieści 
się wieża z widokiem na gro-
dzisko, osadę z wczesnego 
średniowiecza, położona 
na kredowej wyspie.

Bagno Bubnów obecnie część Poleskiego Parku Naro-
dowego jest torfowiskiem węglanowym. W jego zachodniej 
części, w miejscu wypływu wód, tworzy się duże rozlewisko, 
które jest miejscem lęgowym ptaków wodno-błotnych, 
np. wodniczki. Ten obszar stanowi ostoję ptasią programu 
Natura 2000. Bagno Bubnów jest dostępny dzięki dwóm 
szlakom otaczającym torfowiska. Wstęp w głąb bagien jest 
bardzo ograniczony ze względu na ochronę przyrody. Dwie 
wieże umożliwiają obserwację ptaków.

Zespół Jezior Włodawskich: Białe, Czarne, Święte, 
Glinki, Lipieniec, Rogożne – szczególną rolę pełni tu Jezio-
ro Białe, które dzięki dużej powierzchni i głębokości oraz 
innym warunkom otoczenia zachowuje wysoką jakość 
wody. Posiada szeroko rozbudowaną bazę hotelowo-re-

kreacyjną. Stanowi wizytówkę 
Poleskiej Doliny Bugu. Zbliżo-
ne do niego warunkami Jezio-
ro Glinki na skutek przepływu 
przez nie wód rzeki Tarasienki 
ma niską wartość użytkowo-
-turystyczną. Jeziora Święte, 
Czarne i Lipieniec to zbiorniki, 
na które silny wpływ wywiera-
ły torfowiska. Jezioro Rogoż-
no jest zbiornikiem mocno 
zdegradowanym, silnie zeu-
trofizowanym na skutek spły-
wu żyznych wód z pól. Jeziora 

Białe, Glinki i Święte posiadają 
piaszczyste brzegi pozwalające 
na tworzenie kąpielisk. Wszyst-
kie obiekty są dostępne, choć 
w różnym stopniu.

Sobiborski Park Krajobrazo-
wy został utworzony w 1983 r. 
i zajmuje powierzchnię 11 045 ha. 
Położony jest na terenie gmin 
Włodawa, Hańsk i Wola Uhruska. 
Atrakcję turystyczną stanowią: 
bory sosnowe, obserwacja przy-

rody, trasy rowerowe i piesze, tereny spacerowe, możli-
wość zbierania grzybów i innych płodów runa leśnego. 
W parku wyznaczono użytki ekologiczne: „Dolina rzeki Ta-
rasienki” – dolina rzeki z torfowiskiem niskim, „Uroczysko 
Dekowina”, torfowisko przejściowe, „Żłobek” – torfowisko 
przejściowe i wysokie, „Luta” – torfowisko przejściowe. 
W SPK mieści się sześć rezerwatów o szczególnych walo-
rach przyrodniczych.

Rezerwat Jezioro Orchowe – pow. 58 ha, przedmiotem 
ochrony jest śródleśne jezioro położone w dawnej lodow-
cowej dolinie. Jezioro od północno-zachodniej strony przy-
lega do piaszczystego wzgórka, 
dzięki czemu jest łatwy dostęp 
do tafli wody i widoku na cały 
zbiornik. Przeciwległa strona 
jeziora otoczona jest torfowi-
skiem. Przy jeziorze od strony 
biegnącej wzdłuż brzegu drogi 
i żółtego szlaku znajdują się 
pozostałości lasu brzozowego, 
który obumarł na skutek pod-
niesienia poziomu wody.Jezioro Glinki
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