Rezerwaty przyrody
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<p>Rezerwat le�ny "Brz�i" im. Zygmunta Czubi�kiego w Szczerkowie po�o�ony jest 9 km na
p�oc od Osia. Utworzony zosta� w celu ochrony najwi�szego w Europie �rodkowej skupiska
jarz�u brekinii zwanego te� brz�iem. </p> <p> Gatunek ten, niegdy� pospolity w
europejskich lasach dzi� jest ju� rzadko spotykany. Cenne, czerwone drewno o wysokich
w�a�ciwo�ciach technicznych sta�o si�przyczyn� jego wygini�ia. Rezerwat stanowi
swoist� enklaw�lasu li�ciastego w�r� bor� sosnowych.<br />Rezerwat "Jezioro Miedzno"<br
/><br />Rezerwat ornitologiczny Jezioro Miedzno po�o�ony jest 4 km na p�ocny wsch� od
Osia. Zosta� utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i
b�otnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie �wieckim rezerwat ornitologiczny.
Zeutrofizowane, w ko�owym stadium zarastania jezioro wraz z otaczaj�cymi bagnami, lsasami
i przep�ywaj�c� przez nie Sobi�k�Strug� stwarzaj� dogodne warunki l�owe wielu rzadkich
i chronionych gatunk� ptak�, takich jak: �uraw, �ab�� niemy i krzykliwy, bocian czarny,
kropiatka, bielik, b�k, rybo�� wiele innych.<br />Rezerwat "Jezioro Ciche"<br /><br
/>Rezerwat Jezioro Ciche po�o�ony jest przy drodze prowadz�cej do le�nicz�ki Zalesie.
G��nym celem ochrony jest ro�linno��wodna, bagienna oraz fragmenty gr�du
subkontynentalnego, gdzie niezwykle cennymi elementami s� rzadkie i chronione ro�liny,
w�r� nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz storczyki.Na szczeg�n�
uwag�uwag�zas�uguje zesp�lilii wodnych pokrywaj�ce niemal ca�� powierzchni�wody.<br
/>Rzezerwat "Dury"<br /><br />�cis�y rezerwat wodno-torfowiskowy Dury po�o�ony jest 4 km
na p�oc od Osia w pobli�u drogi Osie-Sk�cz. Tworz� go cztery jeziorka dystroficzne wraz z
otaczaj�cymi je torfowiskami. Wyst�uj�ce tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami
rosiczek stanowi� unikatowe w skali kraju zbiorowisko ro�linno�ci teren� podmok�ych.
Osobliwo�ciami florystycznymi s� te�: grzybie�p�ocny, �urawina drobnolistna, bagnica i
narecznica grzebieniasta, oraz rzadkie gatunki turzyc.</p><p><br /></p> <p>Rezerwat
"Jezioro Piaseczno". Najm�odszy rezerwat przyrody ?Jezioro Piaseczno? utworzony zosta� w
2001 r. Po�o�ony jest 4 km na p�oc od wsi ���ek. Celem ochrony jest cenny pod wzgl�em
naukowym i krajobrazowym ekosystem jeziora. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu
rynnowego, bezodp�ywowego, zasilanym przez wody podziemne i opady
atmosferyczne.Zlewnia bezpo�rednia jeziora poro�ni�a jest zwartym kompleksem le�nym
dochodz�cym do linii brzegowej. Woda jeziora zaliczana jest do I klasy czysto�ci.</p>
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