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Narwiański Park Narodowy leży w północno-wschodniej części
Polski w województwie podlaskim. Powierzchnia całkowita parku
utworzonego w 1996 r. wynosi 7350 ha. Park znajduje się w Dolinie
Górnej Narwi. Obejmuje on bagienną dolinę Narwi pomiędzy
Surażem i Rzędzianami, która stanowiła znaczną część
utworzonego w 1985 roku Narwiańskiego Parku Krajobrazowego.
Głównym celem Parku jest ochrona bagien, terenów podmokłych i
wód, które są dominującymi ekosystemami i zajmują ok. 90%
powierzchni.
Walory to...unikatowy system doliny Narew.

Walorem przyrodniczym Parku jest unikatowy system doliny rzeki
Narew z bogatymi zespołami roślinnymi i faunistycznymi. Dolina
Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych jest
osobliwością przyrodniczą w tej części Europy i bywa nazywana

osobliwością przyrodniczą w tej części Europy i bywa nazywana
"Polską Amazonią". Sieć hydrograficzną tworzy Narew oraz Liza,
Szeroka Struga, Awissa, Kurówka (dopływy lewe) oraz Kowalówka,
Turośnianka i Czaplinianka (dopływy prawe).
Flora
Dominujące powierzchniowo w parku szuwary turzycowiskowe
reprezentowane są przez 14 zespołów roślinnych, szuwary
trzcinowe - przez 7 zespołów, a roślinność wodna przez 12
zespołów. Wiele zbiorowisk należy do rzadko spotykanych w
kraju. Na bagnach i terenach zabagnionych występuje blisko
200 gatunków roślin naczyniowych, w tym 13 objętych ochroną
gatunkową.
Fauna
Stwierdzono w dolinie obecność 179 gatunków ptaków, w tym
149 gatunków lęgowych. Decyduje o tym powszechne
występowanie kilku gatunków dominujących (rokitniczka,
potrzos, brzęczka, trzcinniczek, krzyżówka) oraz występowanie
gatunków charakterystycznych dla doliny, związanych z
szuwarami bagiennymi (kropiatka, zielonka, rybitwa czarna, bąk,
błotniak stawowy). Dolina jest rejonem lęgowym ponad 1%
populacji europejskiej co najmniej 10 gatunków ptaków, w tym
bąka, cyranki, błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego,
zielonki, kropiatki, derkacza, i dubelta, oraz miejscem rozrodu
trzech gatunków ptaków zagrożonych wymarciem w skali
światowej - bielika, derkacza i wodniczki.
Na terenie parku występuje około 40 gatunków ssaków. Wśród
nich jest niewielka populacja łosia i wydry oraz bobra.
Środowiska wodne doliny są zasobne w ryby, których
stwierdzono w parku 22 gatunków. W parku odnotowano m.in.
także obecność 13 gatunków płazów.
Narew. Fot. Maciej Maciejewski

Narew. Fot. Maciej Maciejewski

Na turystów czekają...
Zabytki budownictwa: reduta obronna "Koziołek", istniejące do dziś
w wielu wsiach tradycyjne drewniane zagrody i budynki wiejskie
kryte strzechą, wiatraki, krzyże przydrożne i kapliczki...
Jedną z największych atrakcji Suraża jest prywatne muzeum
archeologiczne Władysława Litwińczuka. Swoistą atrakcją pobytu
jest przejażdżka tradycyjnymi łódkami "pychówkami". Łodzie te
wykorzystywano do łowienia ryb i do przewozu siana.
Szlaki turystyczne - rowerowe, piesze, wodne
Muzea i galerie
Łodzie "pychówki"
Wypożyczalnie sprzętu
Informacja turystyczna
Baza noclegowa:
Hotele, motele, zajazdy
Pensjonaty
Agroturystyka
Pola biwakowe

