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NARWIAŃSKI PARK NARODOWY
Narwiański Park Narodowy został utworzony w 1996 r. Powierzchnia parku
wynosi 6 810 ha, powierzchnia otuliny 15 408 ha. Największym walorem
przyrodniczym parku jest unikatowy charakter rzeki Narew, która w jego
granicach płynie wieloma korytami, łącząc się i rozdzielając – tworząc
unikatowy system rzeki wielokorytowej. Roślinność Narwiańskiego Parku
Narodowego zdominowały szuwary wielkoturzycowe. Są to mokre siedliska z
niewielkimi wahaniami poziomu wód. Specyficzne dla Doliny Narwi są również
wilgotne łąki, które podczas kwitnięcia tworzą barwne kobierce. Niedostępne
bagna porośnięte gąszczem szuwarów, stanowią ostoję lęgową ptaków –
głównie wodno-błotnych. Od 2010r dolina Narwi jest uznawana za ostoję
ptaków IBA (Bird Life International). Stwierdzono tu występowanie 203
gatunków, wśród nich 28 zagrożonych w skali światowej lub europejskiej.
Bagienny teren sprzyja występowaniu płazów, gadów oraz mnóstwa gatunków
owadów, a w wodach Narwi spotykamy 22 gatunki ryb. Spacer wytyczonymi
kładkami pozwala na poznanie pięknej przyrody a czasami na spotkanie z
ptakami.

NARWIANSKI NATIONAL PARK
Thel Park was established in 1996. The area of the park is 6 810 ha, the area
of the buffer zone is 15 408 ha. The greatest natural value of the park
is the unique character of the Narew river, which flows in many beds within
its borders, joining and separating - creating a unique multi-channel
river system. The vegetation of the Narew National Park is dominated by
large sludge rushes. They are wet habitats with slight fluctuations in
water levels. Moist meadows are also specific for the Narew Valley, which
create colorful carpets during flowering. The inaccessible swamps covered
with a thicket of rushes are a breeding ground for birds - mainly wetlands.
Since 2010, the Narew valley has been recognized as an IBA (Bird Life
International) bird sanctuary. 203 species have been found here, 28 of them
endangered on a global or European scale. The swampy area is conducive
to the occurrence of amphibians, reptiles and a multitude of insect species,
and in the waters of the Narew we meet 22 species of fish. A walk along the
marked footbridges allows you to get to know the beautiful nature and
sometimes to meet the birds.
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