Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”
Rośną także rzadkie gatunki storczyków, których
populacje są jednymi z najliczniejszych w Białorusi
(np. obuwik pospolity). Zabytki architektury to
drewniane cerkwie (np. w Czersku – pocz. XVIII
wieku, Miednej, Domaczewo, Dubok), cmentarze z I
wojny światowej i drewniana zabudowa wsi.
Szacki – utworzony w 2002 na Ukrainie, obejmuje
powierzchnię ok. 75 tys. ha. W jego granicach
znajduje się Szacki Park Narodowy z kompleksem
największych jezior na Ukrainie, z jeziorem Świtaź
(ok. 2600 ha), tereny torfowiskowe, źródłowy odcinek
Prypeci (niestety zmeliorowany), oraz niewielki
fragment doliny Bugu. Bogactwem tego terenu są
rzadkie gatunki: wilk, bocian czarny, żuraw, żółw błotny,
a także rzadkie zbiorowiska leśne (np. świerczyna na
torfie). Poza tym znajdują się tutaj malownicze
drewniane
i murowane
cerkwie (Świtaź,
Pulmo, Szack)
oraz stara
drewniana zabudowa wsi.
Tworzony Międzynarodowy
Rezerwat Biosfery „Polesie
Zachodnie”, który obejmie
obszar 263 tys. ha, będzie
drugim tego typu obiektem
w Europie (pierwszym był RB Karpaty Wschodnie utworzony na
pograniczu polsko-ukraińsko-słowackim) i trzecim w świecie.
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski
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Rezerwaty biosfery to obszary tworzone od 1971
roku w ramach programu UNESCO „Człowiek
i Biosfera” (MaB). Jego celem jest badanie
wzajemnych relacji pomiędzy człowiekiem
a biosferą oraz wpływanie na nie w taki sposób,
by miały charakter zrównoważony. W chwili
obecnej istnieje 482 tego typu obiektów w 102
krajach (w Polsce jest ich 9). Rezerwaty biosfery
pełnią trzy zasadnicze funkcje: zachowanie
bioróżnorodności (ekosystemów, gatunków,
genów), rozwój dla zrównoważonej przyszłości
(humanistyczny i społeczny), badania,
monitoring oraz wymiana informacji w ramach
światowej sieci MAB.
Siłą rzeczy rezerwaty biosfery powstają na
terenach o dobrze zachowanej przyrodzie
i dużej wartości kulturowej. Na terenie Polesia,
na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim
tworzony jest Międzynarodowy Rezerwat
Biosfery „Polesie Zachodnie”.
Obecnie istnieją tutaj trzy rezerwaty biosfery:
Polesie Zachodnie – utworzony w Polsce w 2002 r. na powierzchni bez
mała 140 tys. ha, obejmuje obszar Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
i terenów przyległych. W jego skład wchodzą: Poleski PN, parki
krajobrazowe – Sobiborski, Poleski i Pojezierze Łęczyńskie, liczne
rezerwaty przyrody, pomniki i użytki ekologiczne. Bogactwem tego
terenu są liczne jeziora, różne typy torfowisk, rzadkie gatunki, w tym
zagrożone w skali Europy i świata: wodniczka, derkacz, podgorzałka oraz
żuraw, bielik, cietrzew, wilk. Największa
w kraju populacja żółwia
błotnego. Prócz tego występuje
tutaj wiele rzadkich gatunków
roślin bagiennych: brzoza niska,
wierzba borówkolistna i lapońska,
trzy gatunki rosiczek i wiele
innych. Zabytki kultury to cerkwie
w: Kosyniu, Hańsku, Sosnowicy,
Dratowie, wiatraki, drewniana
zabudowa wsi i stare cmentarze.
Polesie Nadbużańskie
– utworzony w 2006 roku na
Białorusi obejmuje obszar ponad
48 tys. ha. Najcenniejszą jego
cześć stanowi zakaznik krajobrazowy „Polesie Nadbużańskie”. Rezerwat
obejmuje głównie kompleksy leśne (prawie wszystkie typy lasów
występujących na Białorusi), naturalna dolinę Bugu oraz zbiorniki wodne
pochodzenia naturalnego i sztucznego, np. ponadstuletni kompleks
stawów w Stradczu – najstarszy na Białorusi. Jest to teren cenny dla
ptaków, występują tutaj m.in. czaple białe, bieliki, łabędzie krzykliwe.
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Dystrybucja OIKOS-a. Aktualne numery kwartalnika można otrzymać w:
Biała Podlaska
Bialskie Centrum Informacji, przy Miejskim Ośrodku Kultury w Białej
Podlaskiej, ul. Warszawska 11 pok. 4, 21-500 Biała Podlaska, tel./fax
(83) 342 62 97, email: bci@bialapodlaska.pl, otwarte poniedziałek piątek 8.00 – 18.00, Sobota - 9.00 – 17.00,

Wegetarianin, ul. Narutowicza 13, 20-004 Lublin,
(81) 534 50 42, otwarte poniedziałek – piątek 10:30-18:30,
sobota 10:30 – 16:00
Akademia Obywatelska,
Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

Zamość
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu,
Centrum Informacji Ekologicznej, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość,
tel. (84) 62 711 54, tel./fax (84) 638 58 72,
otwarte poniedziałek – piątek 8:30 – 18:30, sobota 8:30 – 15:00

Chełm
Chicago Cafe, Chełm, ul. Pocztowa 42; poniedziałek - piątek: 10:0020:00, sobota - niedziela: 12:00-20:00
Księgarnia TAWA, Taurogiński Waldemar, ul. Krzywa 41/3, 22-100
Chełm, tel./fax (82) 564 30 52, email:tawa@interia.pl, www.tawa.
chelm.prv.pl, otwarte poniedziałek – piątek 10:00 – 18:00

Magiczny Ogród, Centrum Handlowe E. Leclerc,
ul. Tadeusza Zana 19,
czynne poniedziałek – sobota 9:00 – 22:00,
niedziela 9:00 – 21:00,
email: magiczny_ogrod@tlen.pl

Zwierzyniec
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul.
Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec, tel./fax (84) 68 72 286, (84) 68 72 066,
email: oemrpn@roztoczanskipn.pl. Czynny codziennie z wyjątkiem poniedziałków. Od 1 maja do 31 października w godzinach 9:00 – 17:00,
poza sezonem w godzinach 9:00 – 16:00. Aby otrzymać kwartalnik,
należy zwrócić się do pracownika Parku.

Kazimierz Dolny
Zespół Parków Krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej z/s w Lublinie
Oddział w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 4a, 24 - 120 Kazimierz
Dolny, tel./fax: (081) 881 08 07, otwarty w godzinach 7:30-15:30

Łuków
Miejska Biblioteka Publiczna, Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych,
Oddział dla Dzieci, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków, tel.
(025) 798 23 15, otwarte wtorek-piątek 11.00 – 18.00, sobota 10.00
– 16.00, poniedziałek nieczynne.

Krasnystaw
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM, 22-300 Krasnystaw,
ul. Plac 3 Maja 21, (piwnice Ratusza Miejskiego), Otwarte w każdą środę i czwartek od godz. 17:00 do 20:00

Sławatycze
Gminne Centrum Informacji, Urząd Gminy Sławatycze,
Rynek 14; 21-515 Sławatycze

Lublin
Ośrodek Informacji Ekologicznej, ul. Głęboka 8 A, 20-612 Lublin,
tel./fax (81) 743 71 04, email: oikos@eko.lublin.pl,
otwarte poniedziałek – piątek 10:00 – 16:00

Włodawa
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie,
ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. 082 5721103,
e-mail: mbpwlodawa@wp.pl, od poniedziałku do piątku od 10.00
do 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00

Na bieżąco kwartalnik jest dostarczany do czytelni Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej, do czytelni Powiatowych Bibliotek Publicznych
w Chełmie, Lublinie, Łęcznej, Puławach i Zamościu, czytelni wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, biblioteki miejskiej
w Kazimierzu Dolnym, bibliotek gminnych w powiecie lubelskim oraz
w Trawnikach, bibliotek głównych następujących lubelskich uczelni:
Uniwersytetu Przyrodniczego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej oraz wybranych
bibliotek wydziałowych.
W miarę możliwości finansowych czasopismo jest dostarczane do
innych powiatowych i gminnych bibliotek publicznych, szkół i innych
zainteresowanych.
Redakcja

REKLAMA
W OIKOS-ie
Kwartalnik „Oikos. Ekologia
i Współdziałanie” jest jedynym
regularnie ukazującym się
czasopismem ekologicznym
w regionie środkowo-wschodnim.
Nakład w całości dociera do
osób związanych zawodowo
lub zainteresowanych ochroną
środowiska. Jego odbiorcami są
m.in. publiczne instytucje zajmujące
się ochroną środowiska i edukacją,
samorządy lokalne, organizacje
pozarządowe.
Ceny reklam:
Ostatnia strona okładki w kolorze

1600 zł

OKŁADKA WEWNĘTRZNA
strona druga
strona trzecia

1000 zł
800 zł

STRONY WEWNĄTRZ NUMERU
cała strona
1/2 strony
1/4 strony

400 zł
250 zł
150 zł

Reklama w kwartalniku może być powiązana
z prezentacją w internetowym serwisie

www.ekolublin.pl
Szczegóły:
tel. 081 743-71-04, www.ekolublin.pl
Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy druku
reklam lub publikowania ich nieodpłatnie

OFERTA EDUKACYJNA
Towarzystwa dla Natury i Człowieka
Proponujemy zainteresowanym, w szczególności szkołom, przedszkolom,
bibliotekom, domom kultury, przeprowadzenie lekcji–prezentacji
na następujące tematy:
PRZYRODA
„Problemy ekologiczne Polski i świata” • „Problemy ekologiczne Lubelszczyzny” • Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce” • „Parki narodowe i krajobrazowe na Lubelszczyźnie” • „Przyroda Lublina i okolic” • „Przyroda na poboczu”
(sezonowo) • „Interesujące rośliny dziko rosnące” (sezonowo) • „Wzdłuż
Bystrzycy” (sezonowo)
Zajęcia przyrodnicze z pokazem przezroczy:
„Drapieżniki”, „Wędrówki ptaków”, „Bagna, mokradła, błota – cenne i ginące”.
Przyrodnicze zajęcia terenowe na terenie Lublina lub wyjazdowe, np.:
„Płazy Lublina” (sezonowo);
Warsztaty ornitologiczne, m.in.
„Zimujące ptaki naszego miasta”
OCHRONA ŚRODOWISKA
„Ekorozwój”
„Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat” – o ekologicznych,
społecznych i humanitarnych konsekwencjach wyborów konsumenckich
„Abecadło ekokonsumenta” – jak dbać o środowisko na zakupach • „Modyfikacje genetyczne a bioróżnorodność i rolnictwo” • „Dzieci i śmieci” – zajęcia na
temat segregacji odpadów (jednorazowe lub blok – seria spotkań tematycznych)
„Woda źródłem życia” • „Podróże kropelki Plum”
PRAWA CZŁOWIEKA, PRAWA ZWIERZĄT
„Twoje zakupy, a prawa człowieka”
„Masz prawo nie strzelać. Zastępcza służba wojskowa”. Prawo i praktyka.
„Zwierzę nie jest rzeczą”
SPOŁECZEŃSTWO
„Problemy społeczne współczesnego świata” • „Globalizacja – społeczeństwo
obywatelskie” – globalne społeczeństwo obywatelskie • „Samorządność w Polsce” – historia i współczesność. • „Po co nam samorząd?”
„Aktywność społeczna, organizacje pozarządowe jako ważny składnik społeczeństwa obywatelskiego” – praktyczne przykłady • „Bądź aktywny wokół swojego domu” – zajęcia warsztatowe inspirujące do lokalnej aktywności społecznej
„Dlaczego warto być OBYWATELEM?”
PRACA W GRUPIE
„Komunikacja w grupie” • „Praca metodą projektu i ewaluacja” • „Efektywna
praca w grupie”
BLISKO ZIEMI – KULTURA I SZTUKA
Zajęcia teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Jasny,
np. wspólne przygotowanie przedstawienia, prezentacja spektakli w szkole;
Blok zajęć dotyczących kultury tradycyjnej, m.in. dawne gry i zabawy ludowe,
dawne obrzędy związane z różnymi porami roku, tradycje muzyczne i taneczne
Lubelszczyzny.
Powyższe zajęcia mogą być dostosowane do oczekiwań i wieku odbiorców,
ilustrowane materiałami wizualnymi. Istnieje także możliwość uzgodnienia innej
tematyki.

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Informacji Ekologicznej, ul. Głęboka 8a
tel./fax 081 743-71-04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl

