
Podkolan zielonawy



Sasanka otwarta



Gnieźnik leśny



Kukułka szerokolistna
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Paź królowej

Paź żeglarz

Mieniak tęczowiec



Rusałka pawik

Rusałka admirał

Rusałka żałobnik



Gąsiorek (samiec)

Gąsiorek (samica)

Gąsiorek (osobnik młodociany)



Puszczyk mszarny

Puszczyk zwyczajny

Uszatka zwyczajna



Żółw błotny

Jaszczurka zwinka (samiec)

Żmija zygzakowata



Rzekotka drzewna

Kumak nizinny (wierzch)

Kumak nizinny (spód)



Suseł perełkowy

zlpk
Pływające pole tekstowe
Suseł perełkowany





Wawrzynek wilczełyko

Kosaciec syberyjski

Pełnik europejski

Kukułka krwista

· Rośliny chRonione ·



PARK KRAJOBRAZOWY
„PODLASKI PRZEŁOM 

BUGU”
Został utworzony w 1994 r. 

w celu ochrony wartości przyrodni-
czych, krajobrazowych, historycz-
nych i kulturowych lewobrzeżnej 
doliny Bugu. Rozciąga się od ujścia 
do Bugu rzeki Krzny nieopodal nepli, 
w części południowej, do ujścia rze-
ki Toczna – w części północnej. leży 
na terenie województwa lubelskie-
go i mazowieckiego.

najważniejszym walorem przy-
rodniczym parku jest naturalnie pły-
nąca od stuleci rzeka Bug, tworzą-
ca liczne zakola i meandry. Dolina 
rzeki jest zróżnicowana, miejscami 
jest szeroka, z licznymi starorzecza-
mi i dopływami, zdarzają się jednak 
miejsca, w których Bug się zwęża, 
wcinając się w otaczające wysoczy-
zny, tworząc wysokie skarpy. na te-
renie parku występuje zróżnicowa-
na roślinność i wiele gatunków roślin 
i zwierząt chronionych.

Teren parku cechuje wysoki 
stopień naturalności siedlisk przy-
rodniczych oraz duża atrakcyj-
ność przyrodniczo-krajobrazowa, 
co przyciąga wielu turystów. Doli-
na rzeki jest wykorzystywana pod 
względem turystycznym i rekre-
acyjnym. Przez teren Parku przebie-
ga nadbużański Szlak Rowerowy 
Janów Podlaski – hrubieszów oraz 
szlak kajakowy Bug – Krzna. nad 
Bugiem w granicach parku znajdu-
je się kilka sezonowych stanic wod-
nych, służących spływom kajako-
wym oraz 2 przeprawy promowe 
w Gnojnie i Zabużu.
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Bocian czarny

Wiewiórka

Wilga

Bóbr europejski

· ZWieRZęTa chRonione ·



PARK KRAJOBRAZOWY
„PODLASKI PRZEŁOM 

BUGU”
Został utworzony w 1994 r. 

w celu ochrony wartości przyrodni-
czych, krajobrazowych, historycz-
nych i kulturowych lewobrzeżnej 
doliny Bugu. Rozciąga się od ujścia 
do Bugu rzeki Krzny nieopodal nepli, 
w części południowej, do ujścia rze-
ki Toczna – w części północnej. leży 
na terenie województwa lubelskie-
go i mazowieckiego.

najważniejszym walorem przy-
rodniczym parku jest naturalnie pły-
nąca od stuleci rzeka Bug, tworzą-
ca liczne zakola i meandry. Dolina 
rzeki jest zróżnicowana, miejscami 
jest szeroka, z licznymi starorzecza-
mi i dopływami, zdarzają się jednak 
miejsca, w których Bug się zwęża, 
wcinając się w otaczające wysoczy-
zny, tworząc wysokie skarpy. na te-
renie parku występuje zróżnicowa-
na roślinność i wiele gatunków roślin 
i zwierząt chronionych.

Teren parku cechuje wysoki 
stopień naturalności siedlisk przy-
rodniczych oraz duża atrakcyj-
ność przyrodniczo-krajobrazowa, 
co przyciąga wielu turystów. Doli-
na rzeki jest wykorzystywana pod 
względem turystycznym i rekre-
acyjnym. Przez teren Parku przebie-
ga nadbużański Szlak Rowerowy 
Janów Podlaski – hrubieszów oraz 
szlak kajakowy Bug – Krzna. nad 
Bugiem w granicach parku znajdu-
je się kilka sezonowych stanic wod-
nych, służących spływom kajako-
wym oraz 2 przeprawy promowe 
w Gnojnie i Zabużu.

1
0

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20



Podlaski przełom Bugu

· KRaJoBRaZy ·

czyżówka

nadburzańska łąka

Rezerwat przyrody „Stary las”



PARK KRAJOBRAZOWY
„PODLASKI PRZEŁOM 

BUGU”
Został utworzony w 1994 r. 

w celu ochrony wartości przyrodni-
czych, krajobrazowych, historycz-
nych i kulturowych lewobrzeżnej 
doliny Bugu. Rozciąga się od ujścia 
do Bugu rzeki Krzny nieopodal nepli, 
w części południowej, do ujścia rze-
ki Toczna – w części północnej. leży 
na terenie województwa lubelskie-
go i mazowieckiego.

najważniejszym walorem przy-
rodniczym parku jest naturalnie pły-
nąca od stuleci rzeka Bug, tworzą-
ca liczne zakola i meandry. Dolina 
rzeki jest zróżnicowana, miejscami 
jest szeroka, z licznymi starorzecza-
mi i dopływami, zdarzają się jednak 
miejsca, w których Bug się zwęża, 
wcinając się w otaczające wysoczy-
zny, tworząc wysokie skarpy. na te-
renie parku występuje zróżnicowa-
na roślinność i wiele gatunków roślin 
i zwierząt chronionych.

Teren parku cechuje wysoki 
stopień naturalności siedlisk przy-
rodniczych oraz duża atrakcyj-
ność przyrodniczo-krajobrazowa, 
co przyciąga wielu turystów. Doli-
na rzeki jest wykorzystywana pod 
względem turystycznym i rekre-
acyjnym. Przez teren Parku przebie-
ga nadbużański Szlak Rowerowy 
Janów Podlaski – hrubieszów oraz 
szlak kajakowy Bug – Krzna. nad 
Bugiem w granicach parku znajdu-
je się kilka sezonowych stanic wod-
nych, służących spływom kajako-
wym oraz 2 przeprawy promowe 
w Gnojnie i Zabużu.
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