Jedną z największych osobliwości
przyrodniczych Dolnego Wieprza
jest BATALION. To ptak siewkowy
występujący jedynie na otwartych
terenach podmokłych. Pożywienie
w postaci bezkręgowców znajduje w
miękkim mule. Jest gatunkiem poligamicznym. Podczas toków osobniki obu płci kojarzą
się z wieloma osobnikami płci przeciwnej. W
efekcie w większości lęgów pisklęta pochodzą od różnych samców.
Batalion jest jednym z najbardziej wrażliwych na zmiany w środowisku gatunków. Regulacje rzek skutkujące
zanikiem wylewów, meliorowanie dolin oraz zaprzestanie użytkowania łąk powoduje, że nawet duże populacje bataliona szybko zanikają.
W wyniku postępowania niekorzystnych zmian w środowisku krajowa
populacja tego gatunku gwałtownie spada. Batalion został wpisany
do Polskiej czerwonej księgi zwierząt jako gatunek zagrożony wyginięciem. Jeszcze w latach 90. bataliony gniazdowały nad Dolnym
Wieprzem. Obecnie nie ma tutaj potwierdzonych stanowisk, jednak
na wiosennych przelotach koło Jeziorzan tokują setki samców.

Barokowa świątynia w Jeziorzanach

4. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Elementem krajobrazu terenów nadwieprzańskich są również niewielkie miasteczka i wioski. Osadnictwo skupiło się na wyżej położonych obszarach wzdłuż Wieprza, który niegdyś stanowił ważny
szlak komunikacyjny. Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiadomo, że na terenie dzisiejszych Jeziorzan ludzie mieszkali już w epoce
brązu, a we wczesnym średniowieczu Słowianie wznieśli tutaj gród.
Jedynie z czasów nowożytnych zachowały się zabytki architektury. O wielokulturowości tych terenów „mówią” obiekty sakralne.
Stare świątynie rzymsko–katolickie zachowały się w Baranowie,
Bobrownikach, Jeziorzanach, Kocku i Sobieszynie, bożnicę żydowską można obejrzeć w Dęblinie, a dawny zbór kalwiński w Kocku.
O złotych czasach dla polskiej magnaterii świadczą otoczone parkami barokowe rezydencje w Kocku, Sobieszynie i Dęblinie. Godna
uwagi jest zabudowa małomiasteczkowa i wiejska w Jeziorzanach,
Dęblinie, Bobrownikach, Kocku i Sobieszynie. Nieopodal ujścia
Wieprza do Wisły można spróbować odszukać forty carskiej Twierdzy
Dęblin. W Sobieszynie znajduje się jedyny młyn wodny nad dolnym
Wieprzem.

Więcej informacji o walorach przyrodniczych i kulturowych
doliny Wieprza znajdziesz na stronie www.wieprz.org.pl
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Wieprz jest trzecią, co do wielkości rzeką Lubelszczyzny. Jego długość od źródeł w Jeziorze Wieprzowym koło Tomaszowa Lubelskiego
do ujścia pod Dęblinem wynosi ok. 300 km. Rzeka ma charakter naturalny – koryto silnie meandruje często zmieniając bieg, cyklicznie
wylewa na wiosnę i w ten sposób nawadnia dolinę. Dzięki temu rzeka
tworzy wspaniały, fascynujący krajobraz oraz pozwala żyć wielu gatunkom roślin i zwierząt.
Najbardziej wyjątkowy i dziki jest dolny Wieprz. To ok. 70 km odcinek pomiędzy ujściem Tyśmienicy a połączeniem się Wieprza z Wisłą. Tutaj szerokość doliny osiąga 4–6 km, a koryto ma średnio 50
m szerokości (w niektórych miejscach dochodzi do 200 m). Na tym
obszarze kwitnie dzikie życie. Jego istnienie uzależnione jest od zachowania rzeki w naturalnym stanie. W tym celu został ustanowiony
jeden z największych pod względem powierzchni w regionie lubelskim obszar chronionego krajobrazu – Pradolina Wieprza.

1. KRAJOBRAZ
Dolny Wieprz przecina Niziny Mazowiecko-Podlaskie. Charakterystyczne rysy krajobrazu zostały uformowane w ciągu ostatniego miliona lat. W plejstocenie, w ciągu najstarszych zlodowaceń, obszar
ten był przykryty (jak większość kraju) lądolodem, który wycofując się w cieplejszych okresach ku północy pozostawiał duże ilości
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Ten odcinek Wieprza jest uznawany za jeden z najbogatszych pod
względem faunistycznym obszarów Lubelszczyzny. Koryto wraz z otaczającymi je łąkami i pastwiskami stanowi miejsce bytowania setek
gatunków kręgowców.
Na szczególną uwagę zasługują ptaki. W stromych, urwistych brzegach rzeki swoje gniazda wygrzebują brzegówki oraz cudnie ubarwione zimorodki. Położone w dolinie zbiorniki wodne są miejscem
występowania czterech gatunków perkozów, w tym najrzadszego w
kraju zausznika. Zarastające stawy, starorzecza i torﬁanki to miejsca
występowania bąka oraz kokoszki wodnej. Na stawach w Przytocznie
występuje większość lubelskiej populacji bardzo rzadkiej gęgawy.
Położone wśród łąk zadrzewienia i zakrzaczenia stanowią miejsce
schronienia i rozrodu kolejnych nielicznych gatunków ptaków np.
dziwonii, remiza, słowika szarego i dudka. Na wilgotnych łąkach można obserwować kszyka, derkacza, rycyka, płaskonosa, cyrankę oraz
krwawodzioba i błotniaka łąkowego. W lasach omawianego obszaru
jest rekordowe w skali kraju zagęszczenie puchacza i wytrwale „pracują” dzięcioły czarne.
Osobliwości faunistyczne omawianego obszaru nie kończą się na
awifaunie. Wody Wieprza kryją wiele gatunków ryb, m.in. chronionego prawem śliza i piskorza, a także bobra i wydrę (ssaki).
W nadrzecznej gęstwinie można spotkać zagrożonego wyginięciem
gada – żółwia błotnego. Na uwagę zasługuje również kilka gatunków
płazów, m. in. traszka zwyczajna, kumak nizinny i dwa gatunki ropuch: szara i zielona.
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3. FAUNA

sem wypełnione wodą, czasem suche), a w okresie wiosennym oraz
przy intensywnych opadach zalewa najniższe tereny. Na wyższych
poziomach obszaru można zobaczyć efekt działalności wiatru – wydmy. Na nich wytworzyły się słabe gleby, na których dominują bory
sosnowe. Całość krajobrazu uzupełniają dość liczne stawy oraz coraz
rzadziej użytkowane łąki i pastwiska.
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materiału – były to
głównie gliny zwałowe (różnej grubości
skały okruchowe).
W okresie zlodowacenia Warty, tj. ok.
150 tys. lat temu,
dzisiejsza
dolina
Wieprza znalazła się
na przedpolu lądolodu i odprowadzała
potężne masy wód
lodowcowych, ale
w kierunku przeciwnym niż obecnie – tj.
ku wschodowi, więc
obszar ten znajdował
się w zlewisku Morza
Czarnego. Z tego
okresu
pochodzą
miąższe osady różPiaszczysta skarpa
nej grubości piasków
wodno-lodowcowych wyściełające tzw. pradolinę Wieprza. Rozdziela ona wyraźnymi krawędziami położoną na północy Wysoczyznę Żelechowską od
Wysoczyzny Lubartowskiej na południu o łagodnej skarpie.
Od tamtych wydarzeń klimat Polski stopniowo się ocieplał. Sieć
rzeczna ulegała przekształceniom, a do głosu doszły siły erozji (na wysoczyznach), transportu i akumulacji (w obniżeniach i dolinach rzek).
Dzisiejsze krajobrazy okolic dolnego Wieprza tworzą łagodne, lekko
faliste, czasem zdenudowane równiny morenowe z ostańcowymi
wzniesieniami. Rzeka wĳe się leniwie meandrując po piaszczysto–żwirowym podłożu. Przez wieki utworzyła bardzo liczne starorzecza (cza-
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Starorzecze

Jezioro Piskory

PISKORY to położony wśród lasów zbiornik. W II połowie ubiegłego wieku wysechł, jednak dzięki programowi renaturyzacji woda
wróciła. Jezioro stało się cenną ostoją ptaków. Można tutaj zobaczyć
polującego bielika i orlika krzykliwego. Jest również miejscem wyprowadzania lęgów przez żurawie i gęgawy. Osobliwością są także
gniazda czapli siwej budowane w trzcinach, a nie jak to zwykle bywa
na drzewach. Piskory stanowią również siedlisko rzadkich rybitw: białowąsa i białoskrzydła. Ponadto godna uwagi jest roślinność w postaci rzadkich gatunki, m.in. jaskra wielkiego i pływacza zwyczajnego.
Wartości przyrodnicze tego terenu spowodowały, że w 1998 r. został
on uznany za rezerwat przyrody Piskory. W pobliżu jeziora wytyczono cztery ścieżki dydaktyczne o łącznej długości ponad 40 km, szlak
rowerowy oraz ustawiono tarasy widokowe.

ki. Znaczny udział w zbiorowiskach leśnych mają krzewy. W pasie
lasu łęgowego dolnego Wieprza rosną: czeremcha zwyczajna, dereń
świdwa i rzadka kalina koralowa, poprzeplatane pnączami chmielu
zwyczajnego, kielisznika zaroślowego oraz „zawleczonej” kolczurki
klapowanej. Z roślin zielnych występują tu: jasnota plamista, trybula
leśna, rdest zaroślowy, kościenica wodna i gęsto porastająca brzegi
mozga trzcinowata. Łęgom przy starorzeczach towarzyszą zbiorowiska roślinności wodnej z gatunkami: grążela żółtego, grzybieni
białych, rzęsy drobnej i strzałki wodnej.
Cechą charakterystyczną krajobrazu doliny są ciepłolubne murawy i pastwiska. Niemal na każdym fragmencie tego typu zbiorowiska
roślinnego, można spotkać jastrzębca kosmaczka i rogownicę polną.
Sporadycznie występuje tu goździk kropkowany, kocanki piaskowe,
kozibród wielki i zawciąg pospolity.

Starorzecze

W dolinie Dolnego Wieprza wykształciły się różnorodne zbiorowiska roślinne, począwszy od lasów a skończywszy na pastwiskach
i szuwarach. Zbiorowiska leśne porastające ubogie gleby, które
powstały na wydmach – to bory suche z tendencją przechodzenia
w typ boru mieszanego. Brzoza i dąb współwystępują z dominującą
tu sosną. Mniej zwarty drzewostan tworzą łęgi, rosnące na brzegach
Wieprza i starorzeczy. W tego typu zbiorowisku roślinnym dominują
wierzby i olsze. Słabo wykształcone łęgi porastają również wysep-
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2. FLORA

Goździk kropkowany

