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O ptakach Lubelszczyzny
– z Januszem Wójciakiem rozmawiają Krzysztof Wojciechowski i Rafał Jasiński
W poprzednim numerze wspominaliśmy o ukazaniu się Atlasu ptaków lęgowych Lubelszczyzny. Już po pobieżnym przejrzeniu tej publikacji
stwierdziliśmy, że jest to książka godna polecenia
nie tylko dla interesujących się ptakami. Jej wydanie stało się przyczynkiem do przeprowadzenia
wywiadu z głównym redaktorem atlasu. Zapraszamy do lektury.
REDAKCJA

Krzysztof Wojciechowski: Od wielu lat podejmowane są inicjatywy tworzenia ornitologicznych
opracowań regionalnych. Takie opracowanie ukazało się właśnie na Lubelszczyźnie. Chcieliśmy się
dowiedzieć, jak powstało, co zawiera?
Janusz Wójciak: – Książka ta z założenia miała opisać „ptaszki”, które występują na Lubelszczyźnie.
Tak naprawdę to jej powstanie wiąże się z pewnym
przypadkiem. Początkowo materiały zbierane były
do innej książki – „Atlasu ornitologicznego Polski”.
Zaczęło się to w połowie lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku. Jej inicjatorem była Stacja Ornitologiczna w Gdańsku. Zbieraliśmy dla nich materiały
do 1993 roku. Wtedy ogłoszono koniec tej akcji.
Potem kilkakrotnie byliśmy informowani, że książka
zostanie wydana lada moment. Nieukazanie się jej
tłumaczono w różny sposób. Ostatni sygnał pojawił
się wiosną 2006 r., z którego wynikało, że wszystko
jest gotowe. Ale nie wierzę, żeby kiedykolwiek
się ona ukazała. Na Lubelszczyźnie wiele osób
zaangażowało się w te badania, ale po zakończeniu
akcji Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego po przeanalizowaniu tych danych nie był
nimi zachwycony. Może nie odbiegaliśmy zbytnio
od średniej krajowej, ale były regiony, które zrobiły
to lepiej. Dlatego postanowiliśmy kontynuować
badania, mając na początku nadzieję, że zostanie to
uwzględnione w atlasie ogólnokrajowym. Gdy się
przekonaliśmy, że ta książka raczej nie powstanie,
pojawił się pomysł, żeby stworzyć opracowanie
regionalne. Kilkakrotnie przekładany był termin
zakończenia zbierania materiałów. Na kolejnych
zjazdach LTO przedstawiałem aktualny stan badań
nad awifauną regionu i zapowiadałem, że książka
ukaże się lada moment. Przeciągało się to, parę razy
zmieniła się koncepcja opracowania materiałów, ale
wreszcie książkę mamy w ręku. Zbierane przez 20
lat informacje nie mogą być prezentowane bez żadnych komentarzy. W przypadku ptaków takich jak
wróbel czy zięba nie jest istotne, że ktoś stwierdził
gniazdowanie tego gatunku w 1986 czy w 2006
roku, bo wiadomo, że te gatunki występowały
i występują na terenie całej Lubelszczyzny. Jeżeli
chodziło o rozmieszczenie gatunków pospolitych,
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to materiały zbierane w latach wcześniejszych są
miarodajne i mogą być prezentowane w formie
mapki bez zróżnicowań czasowych. W przypadku wielu gatunków zmiany zasięgu, liczebności
i rozmieszczenia zaprezentowano na mapce w taki
sposób, że można ją analizować w odniesieniu do
okresu zasiedlania niektórych rejonów Lubelszczyzny bądź wycofywania się gatunków ze stanowisk
zajmowanych wcześniej. Zatem nie jest to typowy
atlas ornitologiczny, bo takie ukazały się w innych
rejonach Polski lub zostały opracowane dla niektórych krajów Europy.
Rafał Jasiński: Jak wyglądały prace redakcyjne
nad książką? Nad atlasem pracowała przecież
spora grupa osób...
– W atlasie znalazły się materiały zbierane przez
ponad 200 osób, przy czym większość zebrała
grupa najbardziej aktywnych członków LTO. Jest
to ok. 20 osób, które zebrały w sumie 60% danych.
Formuła była taka, że osoby zainteresowane opracowaniem poszczególnych gatunków zgłaszały
taki akces. Potem otrzymywały materiały zgromadzone w bazie danych, a po ich opracowaniu
były one weryfikowane przez zespół redakcyjny
dla ujednolicenia formy. Była to bardzo żmudna
praca. Same mapy powstały dzięki programowi
komputerowemu. Staraliśmy się również, aby forma
książki była adekwatna do treści i zainteresowała
jak najszersze grono odbiorców...
K.W.: Zdecydowanie różni się od innych regionalnych opracowań...
– Chodziło również o to, aby ta książka była ładna.
Od osób, które fotografują ptaki, zebraliśmy najładniejsze zdjęcia naszych gatunków lęgowych.
Niemal wszystkie zdjęcia w książce są zrobione
na terenie Lubelszczyzny. Jest także kilkanaście
fotografii, które pokazują specyficzne siedliska
rzadszych gatunków. Książka w całości jest wydrukowana w kolorze.
R.J.: A dlaczego puchacz na okładce?
– [śmiech] Myślę, że odpowiedź jest prostsza niż
pytanie. Puchacz w Polsce jest gatunkiem rzadkim.
Szacuje się, choć jest to zapewne liczba zaniżona, że
występuje w kraju 250-300 par lęgowych, z czego na
Lubelszczyźnie co najmniej 50, a może nawet 60 par.
Zatem jesteśmy „puchaczowym zagłębiem”. A poza
tym mamy specjalistów, którzy lubią ten gatunek
fotografować. Jest kilka osób, które przesiedziały
wiele nocy przy gnieździe tego ptaszka i dzięki temu
mogliśmy wybrać zdjęcie, które pasuje na okładkę
i przyciągnie uwagę czytelników.
R.J.: A skąd pomysł na zamieszczanie cytatów
z książki Władysława Taczanowskiego, powstałej
ponad sto dwadzieścia lat temu?

– Książka Taczanowskiego została wydana w 1882
roku. Jest to jedyne opracowanie przedstawiające
stan awifauny w Królestwie Polskim, w granicach
którego znajdowała się prawie cała Lubelszczyzna.
To, że nasza książka ma w tytule atlas, nie znaczy,
że mówi ona tylko o rozmieszczeniu ptaków.
W opisach wszystkich gatunków są także informacje o zmianach rozmieszczenia i liczebności
w stosunku do sytuacji w XIX wieku. Jest też
specjalny rozdział, który w syntetyczny sposób
pokazuje, jak awifauna zmieniała się na naszym
terenie. Które gatunki pojawiły się, które wycofały
oraz które charakteryzują się wyraźnymi zmianami liczebności. No i żeby dobitniej pokazać,
jak te zmiany następowały, podane są wybrane
cytaty z opisu poszczególnych gatunków podanych
przez Taczanowskiego. Głównie chodziło o to, że
tak naprawdę książka Taczanowskiego może nie
jest białym krukiem, ale na całej Lubelszczyźnie
z pewnością nie ma ich więcej niż 5, 6 egz. i bardzo
trudno jest do niej dotrzeć. Podanie kilku zdań,
które przedstawiają sytuację z końca XIX wieku,
pozwoli w łatwy sposób na indywidualną ocenę,
jak wyglądała sytuacja konkretnego gatunku wtedy
i jak to jest obecnie.
K.W.: W naszym regionie są przynajmniej dwa
charakterystyczne gatunki ssaków, które w Unii
Europejskiej poza Lubelszczyzną nie występują.
To suseł perełkowany i smużka stepowa. Czy są
takie gatunki wśród ptaków, którymi możemy się
pochwalić przed resztą UE?
– Takich gatunków jak wymienione powyżej nie
ma. Wiąże się to z tym, że ptaszki mają skrzydła
i szybko się przemieszczają do miejsc oddalonych
od stałych lęgowisk. A dla smużki, co ma krótkie
nóżki, nie jest to takie łatwe. Są gatunki ptaków,
którymi rzeczywiście możemy się pochwalić
nie tylko przed obserwatorami ptaków z innych
regionów Polski, ale również z zachodniej Europy.
Występuje tu wiele gatunków ptaków, których
nie zobaczymy np. w Niemczech czy Francji.
Jeśli chodzi o różnicę w liczebności poszczególnych gatunków w innych regionach Polski,
to na pewno w naszym regionie liczniejsze są:
dzięcioł białoszyi, wodniczka, która poza Lubelszczyzną występuje jedynie w dolinie Biebrzy i w
dolinie Odry. Mamy też dosyć liczne populacje
dubeltów. Co kilka lat pojawiają się gatunki
efemeryczne, np. szczudłak na odstojnikach
cukrowni Werbkowice, szablodzioby na Wiśle
koło Zastowa Karczmiskiego. Trwale region
zasiedla żołna, wprawdzie nie w stałej liczbie,
ale jednak są stanowiska, gdzie jest kilka lub
nawet kilkanaście par.
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Janusz Wójciak na wizji terenowej nad Bugiem

K.W.: W ramach sieci NATURA 2000 wytyczono
ostoje ptasie również na Lubelszczyźnie. Koncepcja
sieci była i jest dość powszechnie krytykowana,
nie tylko przez organizacje pozarządowe, ale też
przez Komisję Europejską. Jaki jest Pana pogląd
na temat ostoi, które zostały u nas wytyczone? Czy
odzwierciedlają stan, potrzeby itp.
– Z całą pewnością moja odpowiedź będzie tendencyjna, bo byłem członkiem Wojewódzkiego
Zespołu Realizacyjnego...
K.W.: ....ale potem propozycja WZR-u została
okrojona...
– Nastąpiły poważne zmiany projektu opracowanego przez WZR. W przypadku niektórych ostoi
zostały one wycofane, a w kilku innych granice
są zdecydowanie większe niż te przez nas proponowane. Tę weryfikację przeprowadził zespół
ze Stacji Ornitologicznej w Gdańsku. Trudno
powiedzieć, jakimi kryteriami się kierował, a szczególnie niepokojące jest to, że została wyrzucona
propozycja utworzenia ostoi na terenie doliny
Dolnego Wieprza. Również propozycji tej nie ma
na „liście cieni” przygotowanej przez organizacje
pozarządowe.
K.W.: Ta dolina wydaje się nielubiana przez
ornitologów (nie mówię o lubelskich). W sążnistej
publikacji „Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim
w Polsce” również się nie znalazły, a jest np. Górna
Łabuńka, zdaje się, że mniej cenna.
– To się wiąże z tym, że koncepcja tej listy była
opracowana przez OTOP, natomiast do mnie trafiły
już konkretne propozycje uszczegółowienia lub
uaktualnienia informacji dotyczących poszczególnych ostoi. Ja nie posiadałem wykazu tych
ostoi, a przedstawiono mi prośbę uaktualnienia
danych dla konkretnych kilkunastu ostoi. Miałem
nadzieję, że ta dolina znajdzie się tam, a będzie
przez kogoś innego opracowywana. Wydawało mi
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się, że książka jest przygotowywana przez większą
liczbę osób. Niestety, kiedy do mnie dotarła, ostoi
Dolny Wieprz nie było.
K.W.: Mówiliśmy o ochronie. Teraz porozmawiajmy o czymś równie ważnym. Jakie może Pan
wymienić najważniejsze zagrożenia dla ptaków
w naszym regionie? Co wpływa na spadek liczebności lub wycofywanie się gatunków?
– Nie najlepiej mają się ptaki związane z krajobrazem otwartym, użytkowanym rolniczo. To się
wiążę z tym, że od niedawna wiele gruntów jest
nieużytkowanych. Dla osób nieznających biologii
tych ptaków wydawałoby się, że dla nich jest to
sytuacja korzystna, bo nie ingerujemy w środowisko, nie stosujemy chemii. A jednak dla wielu
gatunków, głównie związanych z łąkami, to zaprzestanie gospodarowania wiąże się z tym, że ptaki
się wycofują, bo nie mogą polować, a nawet nie
mogą chodzić w wysokiej trawie, bo mają krótkie
nóżki. Wyraźnie widzimy, że jest mniej czajek,
krwawodziobów, rycyków. Mimo że sytuacja
w dolinach rzek katastrofalnie się nie pogorszyła,
a mokre lata, wiosenne wylewy generalnie służą
utrzymaniu siedlisk ptaków, jednak widzimy, że
tych ptaków ubywa. Jeśli chodzi o gospodarkę
leśną, to istotnych zagrożeń się nie obserwuje.
Zmiana zasad gospodarowania w lasach służy
ptakom, tym bardziej że coraz skuteczniejsza jest
ochrona strefowa rzadkich gatunków. Leśnicy
przekonują się do tego i przystosowują zasady
gospodarki do wymagań ochrony przyrody i tych
gatunków przynajmniej nie ubywa. Nie ma też
zagrożenia ze strony przemysłu. Na Lubelszczyźnie
ta dziedzina gospodarki nie jest jakoś szczególnie
ekspansywna i można nawet podać przykłady, gdy
działalność przemysłowa powodowała poprawę
warunków dla niektórych gatunków, np. powstające
zapadliska dookoła Bogdanki są bardzo atrakcyjne

dla ptaków wodno-błotnych – są tam tysiące mew,
rybitw, kaczek, łabędzi. Nie chciałbym proponować powstawania nowych kopalni w Lubelskim
Zagłębiu Węglowym i czekać na nowe zapadliska,
ale działalność człowieka bardzo różnie wpływa
na środowisko, często w sposób przez nikogo
nieprzewidywany.
K.W.: Pewnym paradoksem mogą wydać się
zbiorniki zaporowe, np. zbiornik Nielisz. Jako
takie w dolinach rzecznych nie są pożądane,
ale dla ptaków...
– Zbiornik w Nieliszu jest jednym z ciekawszych obiektów ornitologicznych. Jest to teren,
na którym można bardzo łatwo obserwować
wiele rzadkich ptaków. Znajdują się tam ważne
stanowiska najrzadszych gniazdujących u nas
rybitw: białowąsej i białoskrzydłej. Notowano
rekordowe wielkości kolonii, nawet kilkaset
par. Miejmy nadzieje, że funkcja rekreacyjna nie
zostanie na tym zbiorniku rozwinięta w sposób,
który negatywnie wpłynie na warunki siedliskowe ptaków.
R.J.: W powiązaniu z rekreacją pojawia się
hasło „turystyka”. Rozwój tej dziedziny gospodarki
jest promowany przez różne organizacje społeczne.
Jaki może być wpływ rozwoju turystyki na ptaki
Lubelszczyzny? Czy są już jakieś przypadki pokazujące, że turystyka ma destrukcyjny wpływ na
awifaunę naszego regionu?
– Na szczęście drastycznych przykładów jeszcze
nie mamy. „Szczęśliwie” Lubelszczyzna leży na
ścianie wschodniej i tutaj wycieczki, które mogłyby
się pojawić zza zachodnich granic, mają do przebycia daleką drogę. Nie będzie miało miejsca
takie zjawisko jak w Białowieży czy na niektórych
trasach Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie
na grobli, z której można obserwować ptaki, ledwie
wymijają się wycieczki Niemców z Anglikami.
Takich sytuacji w najbliższych latach sobie nie
wyobrażam. Chociaż już wiele rzeczy powstało,
których sobie nie wyobrażałem. Gdyby masowa
turystyka przyrodnicza rozwinęła się na Lubelszczyźnie, to dla ptaków nie byłoby to korzystne.
Są negatywne przykłady związane z fotografowaniem ptaków. Na bardzo ciekawych wyspach na
Wiśle w okolicach Zastowa ile razy pojawiają się
obserwatorzy ptaków, to tyle razy mogą obserwować fotografików. Na pewno nie pozostaje to bez
wpływu na rzadkie gatunki. W przypadku pospolitej
śmieszki, której jest tam kilka tysięcy par, strata
pojedynczych lęgów jest mniej szkodliwa, choć
nieobojętna ze względów moralnych czy prawnych.
Natomiast fotografowanie lęgów ostrygojada czy
szablodzioba, a więc gatunków bardzo rzadkich,
powoduje powstanie poważnego zagrożenia dla
populacji ogólnokrajowej, bo strata dwóch, trzech
lęgów w tym miejscu będzie stanowić 30% par,
które gnieżdżą się w całym kraju. Niestety, do tej
pory na wyspach wiślanych nie powstały rezerwaty ornitologiczne i trudno zapanować nad tym,
co się tam wyprawia. Można postawić tablicę
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„Zakaz wstępu – stanowiska rzadkich gatunków
ptaków”, ale działa to odwrotnie. Status obszaru
chronionego na pewno poprawiłby tę sytuację.
Myślę, że to nie miejsce, aby narzekać, przez kogo
tych rezerwatów nie ma.
R.J.: A jaki wpływ na awifaunę mogą mieć
zmiany w środowisku powodowane przez monokultury wierzby energetycznej, rzepaku czy urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych, jak np. wiatraki?
– Na razie te wszystkie zmiany jeszcze nie zachodzą
– nie obserwuje się łanów rzepaku na powierzchniach tysięcy ha, ale nie można wykluczyć, że się
pojawią. To dla ptaków nie będzie obojętne, bo co
prawda w łanach rzepaku gnieździ się i cierniówka,
i łozówka, ale to są pojedyncze gatunki, które
potrafią się dostosować. Większość gatunków,
które potrzebują miedz z pojedynczymi krzaczkami, będzie musiała się wycofać. Trzeba mieć
nadzieję, że te zmiany nie będą radykalne i nie
będzie sytuacji takiej jak w Anglii, gdzie coraz
trudniej spotkać skowronka.
Wiatraki – wiadomo, że dla ptaków nie są to
sprzyjające obiekty, bo są przyczyną dużej ich
śmiertelności. Ale dotychczasowe badania najczęściej dotyczyły farm budowanych na wybrzeżach
morskich, na trasach przelotów. Natomiast z badań
wykonanych w głębi lądu w USA wynika, że ptaki
giną tam w ilościach minimalnych, porównywalnych do tych, które giną na drogach. Być może,
w warunkach polskich będzie inaczej, ale tego
przewidzieć nie można.
R.J.: A obiekty typu maszty przekaźników telefonii komórkowych?
– Maszty telefonii komórkowej nie stanowią zagrożenia. Gorsze są maszty przekaźników radiowo-telewizyjnych jak w Piaskach, Tarnawatce czy
Bożym Darze. W okresie przelotów bardzo dużo
ptaków ginie, rozbijając się o linie odciągowe, a nie
o kratownice masztu. Na szczęście takich obiektów
jest niewiele i na razie nie planuje się nowych.
K.W.: A czy można je oświetlić?
– Bardzo trudno je oświetlić. Gdzieś były prowadzone próby uwidocznienia tych przewodów
poprzez zawieszanie plastików, kul i chorągiewek.
To może ograniczyć straty, ale trudno jest to ocenić
bez żmudnych i długotrwałych badań. Najpierw
musielibyśmy mieć próbę kontrolną, czyli obserwować, ile ptaków rozbija się przed uwidocznieniem,
potem coś zawiesić i znowu obserwować. A to
może być zależne od bardzo wielu czynników.
Prawdopodobnie takie jednostkowe badanie nie
byłoby wiarygodne.
R.J.: A czy problem stanowią gatunki inwazyjne,
jak np. norka amerykańska?
– Z całą pewnością wzrost liczebności drapieżnych
ssaków jest dla ptaków bardzo istotny. Szczególnie dotyczy to norki amerykańskiej. U ptaków
gnieżdżących się na wiślanych wyspach poniżej
Dęblina sukces lęgowy jest bliski zeru. Niestety,
norka amerykańska weszła już na nasz teren. Jest
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na Wiśle, nad Dolnym Wieprzem i wielu stawach.
Myślę, że drastyczne zmniejszenie się populacji
łyski jest w dużej mierze spowodowane pojawieniem się norki. Ten gatunek praktycznie nie
ma naturalnych wrogów, a myśliwi nie są zbyt
zainteresowani jego pozyskiwaniem ze względu
na skryty tryb życia.
K.W.: A jak układa się współpraca z innymi
organizacjami, np. z sąsiadami ze wschodu?
– Mamy kolegów na Ukrainie, lecz są to kontakty
bardziej towarzyskie niż nakierowane na współpracę dotyczącą obserwacji ptaków. Zdarza się,
że mamy lepsze rozeznanie awifauny Ukrainy na
terenach przyległych do naszej granicy niż sami
Ukraińcy z powodu trudności z poruszaniem się
przy granicy. U nas możemy wędrować wzdłuż
Bugu i patrzeć na to, co lata nad Ukrainą.
Natomiast jeśli chodzi o sąsiadów w Polsce. Najważniejsze, że nie ma żadnych konfliktów, choć Lasy
Janowskie i Puszcza Solska są przez nas uznawane za
Lubelszczyznę, a region małopolski konsekwentnie
włącza te tereny do swoich opracowań. Może to
dobrze, bo nigdy obserwatorów w terenie za dużo.
Dla jakości rozpoznania jest to sytuacja lepsza.
K.W.: Jest Pan też koordynatorem działań Komitetu Ochrony Orłów w regionie. Jak przedstawia
się sprawa z gatunkami drapieżnymi?
– Różnie. Jeśli chodzi o rzadkie gatunki, którymi
interesuje się Komitet, to są gatunki mające się
u nas dobrze. Na przykład bielik, który zwiększa
wyraźnie liczebność i co roku znajdujemy nową
parę, zjawiającą się w rejonie dotychczas niezasiedlonym, np. w 2006 roku w dolinie Dolnego
Wieprza koło Ułęża. Są też sygnały o możliwości
zasiedlenia regionu przez sokoła wędrownego.
Na terenie kopalni „Bogdanka” został schwytany
samiec, który miał uszkodzone skrzydło. Mam
nadzieję, że jest to ptak z pary, która gdzieś w tych
rejonach się gnieździ. Są też gatunki, które wyraźnie zanikają. Przykładem jest kania czarna, która
niegdyś występowała na całej Lubelszczyźnie.
Oczywiście nie była pospolita, ale mieliśmy kilkadziesiąt stanowisk. Obecnie jest jedno zasiedlone
gniazdo i pojedyncze obserwacje ptaków w sezonie
lęgowym. Może to stanowić jakieś światełko, bo
jeszcze 3, 4 lata temu wydawało się, że w ogóle
kań nie spotkamy, bo wszystkie znane stanowiska
były opuszczone. Ale też w innych regionach jest
duży spadek liczebności. Sytuacja pospolitego
myszołowa jest dobra. Gorzej jest w jastrzębiem.
Mimo że myśliwi mówią, że jastrzębi jest za dużo,
to przyrodnicy są odmiennego zdania. Gatunek ten
zmniejsza liczebność, a przyczyną tego są jakieś
czynniki naturalne oraz intensywne prześladowanie
przez hodowców gołębi.
K.W.: Jakich gatunków możemy się spodziewać
na Lubelszczyźnie?
– Na pewno... Niestety, nie można mówić w przyrodzie na pewno [śmiech]. Mamy nadzieję na to, że
potwierdzimy gniazdowanie sokoła wędrownego,
rybołowa, odnajdziemy lęgi pliszki cytrynowej

oraz puszczyka mszarnego, który na Ukrainie
zwiększa swoją liczebność i zbliża się do naszych
granic. Również w ostatnich kilku latach są niepotwierdzone przez Komisję Faunistyczną sygnały
o pojawianiu się karliczki. Trudno powiedzieć,
czy jest to próba zasiedlenia regionu, czy są to
ptaki zabłąkane.
K.W.: a czapla biała...
– Myślę, że w ciągu roku lub dwóch znajdziemy
jej gniazdo. Ptaki z materiałem na gniazdo były
już obserwowane. Ponadto w sezonie pozalęgowym widywane są stada liczące po kilkadziesiąt
osobników. W tym przypadku można powiedzieć,
że na pewno kiedyś będzie to gatunek lęgowy na
Lubelszczyźnie. [śmiech]
K.W.: Co warto zrobić w przyszłości?
– Na pewno należy monitorować stan awifauny,
zarówno rozmieszczenie, jak i trendy liczebnościowe najrzadszych gatunków, chociaż wyraźne
zmiany populacji obserwuje się również w przypadku gatunków pospolitych. Często trudno określić przyczyny spadku liczebności np.: dzwońca,
makolągwy, mazurka. Oczywiście można je obserwować wszędzie, ale jest ich znacznie mniej niż
kilka lat temu.

JANUSZ
WÓJCIAK
Absolwent biologii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej.
Przyrodnik „od zawsze”.
Szczególnie upodobał sobie
ptaki, których jest badaczem
i obserwatorem. Od wielu
lat aktywnie działa na rzecz
ich ochrony, m.in. poprzez
wynajdywanie w terenie
stanowisk rzadkich gatunków
i składanie wniosków o np.
utworzenie stref ochronnych,
uczestnictwo w różnych
ciałach doradczych. Długoletni
przewodniczący zarządu
Lubelskiego Towarzystwa
Ornitologicznego. Koordynator
Komitetu Ochrony Orłów
na Lubelszczyznę. Pracuje
w Zarządzie Zespołu Parków
Krajobrazowych Polesia. Autor
lub współautor publikacji oraz
dokumentacji przyrodniczych.
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Lubelska Nagroda Ekologiczna
Już po raz drugi została
przyznana Lubelska
Nagroda Ekologiczna
„Suseł”. Jej wręczenie
nastąpiło 17 maja br.
w Trybunale Koronnym
w Lublinie. Za całokształt
działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju statuetkę
susła, wyrzeźbioną
w drewnie lipowym, wykonaną
przez Ewelinę
Grudos, otrzymała
Gmina Zamość.
W jej imieniu
nagrodę odebrał
Ryszard Gliwiński
– wójt gminy. Równorzędne wyróżnienia otrzymali: Dyrekcja Parku Krajobrazowego „Podlaski
Przełom Bugu” w Janowie Podlaskim, za realizację
ochrony czynnej na murawach napiaskowych, Szkoła
Podstawowa nr 4 w Dęblinie, za prowadzenie edukacji ekologicznej wśród uczniów szkoły, oraz zespół
dziennikarzy i współpracowników (Anna Kaczkowska, Mariusz Kamiński, Magdalena Lipiec,
Ryszard Majewski, Małgorzata Sawicka) Radia
Lublin, za szerokie omawianie tematyki związanej
ze środowiskiem naturalnym. W imieniu Kapituły
nagrodę i wyróżnienia wręczali: Krzysztof Gorczyca,
Janusz Szostakiewicz i Krzysztof Wojciechowski.
Na uroczystości zgromadziło się kilkadziesiąt osób,
w tym Beata Sielewicz, Wojewódzki Konserwator
Przyrody w Lublinie, nominowani do nagrody oraz
przedstawiciele regionalnych mediów.
Nagrody oraz wyróżnienia zostały przyznane
przez Kapitułę, w której skład weszli przedstawiciele następujących organizacji społecznych
działających na rzecz ochrony środowiska:
Michał Chomiuk – Stowarzyszenie „Zielona
Swoboda”,
Tomasz Chuszcza – Krasnostawski Ruch Ekologiczny „Viridis”,
Krzysztof Gorczyca – Towarzystwo dla Natury
i Człowieka,
Janusz Holuk – Stowarzyszenie Lokalna Akcja
na rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej,

OIKOS 2/2006

RAFAŁ JASIŃSKI

„Suseł 2005”

Nagrodzony, wyróżnieni oraz przedstawiciele kapituły

Ireneusz Kaługa – Towarzystwo Przyrodnicze
„Bocian”,
Stanisław Perestaj – Stowarzyszenie Ochrony
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego,
Janusz Szostakiewicz – Zarząd Okręgu Ligi
Ochrony Przyrody w Białej Podlaskiej,
Krzysztof Wojciechowski – Polski Klub Ekologiczny. Okręg Środkowo-Wschodni w Lublinie
oraz Ruch Ekologiczny im. św. Franciszka z Asyżu
(REFA).
Lubelska Nagroda Ekologiczna „Suseł” jest
wyróżnieniem dla osób lub instytucji (służby
ochrony środowiska, organizacje pozarządowe) za
działalność na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na terenie województwa
lubelskiego. Nagroda wzięła swoją nazwę od
susła perełkowanego. Ten gatunek, poza Lubelsz-

czyzną, nigdzie nie występuje w naszym kraju.
Po raz pierwszy Lubelską Nagrodę Ekologiczną
wręczono za działalność w 2004 r. W ubiegłym
roku Kapituła składająca się także z dziewięciu
organizacji pozarządowych zdecydowała, aby
statuetkę susła otrzymał Janusz Szostakiewicz,
kierownik Oddziału Środowiska i Rolnictwa
delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białej Podlaskiej, za ogół działań na rzecz
ochrony przyrody, a wyróżnienia dostali: Marek
Kokoszkiewicz za prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, Anna Szczuka i Urszula
Bunia za działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności, oraz Zarząd Zespołu Zamojskich Parków
Krajobrazowych za działalność na rzecz ochrony
środowiska.
JAR
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Nominowani do nagrody
„Suseł 2005”

trzy przykłady poświęcone problemom związanym
z bytowaniem na Lubelszczyźnie trzech gatunków
zwierząt: dzików, lisów i bobrów.
Filmy dokumentalne: Echo Roztocza – Anety
Kołaczkowskiej – film o walorach fauny Roztocza,
a szczególnie o hodowanych w stanie półdzikim
nad stawami Echo koników polskich, oraz Nie
budzić susła – Tadeusza Chwałczyka – o unikalnej kolonii susłów perełkowanych na świdnickim
lotnisku i grożących im skutkach planowanej
rozbudowy lotniska. Nominacje zostały zgłoszone
przez Amatorski Klub Filmowy ROTOR-FILM
ze Świdnika.
Gmina Zamość – nominacja zgłoszona przez
Grupę Turystyczną „Roztocze” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem.
Gmina podejmuje działania mające na celu popularyzację wiedzy o rodzimym terenie zarówno pod
względem przyrodniczym, jak i krajoznawczym.
Zwraca również uwagę na konieczność ochrony
susła perełkowanego, którego stanowisko znajduje
się w rezerwacie przyrody „Hubale” na terenie
gminy. W związku z tym zorganizowany został
„Dzień Susła”, podczas którego odbyły się konkursy
poświęcone gryzoniowi: wiedzy o zwierzęciu, plastyczny i krajoznawczy. Imprezę wpisano na stałe
do kalendarza gminnych przedsięwzięć. Ponadto
opracowano i rozpowszechniono mapę z naniesionym stanowiskiem tego rzadkiego gatunku
oraz pocztówkę ze zdjęciem susła. Na terenie
gminy zrealizowano również 3-miesięczny konkurs
„Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość”
zachęcający do jej odwiedzania. W nagrodę jej
„zdobywcy” otrzymali osobliwe trofeum – statuetkę
susła perełkowanego stojącego w słupek.

Dyrekcja Parku Krajobrazowego „Podlaski
Przełom Bugu” w Janowie Podlaskim – nominacja
zgłoszona przez delegaturę Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Oddział Środowiska i Rolnictwa, oraz Koło Południowopolskie
Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.
Dyrekcja Parku od 2004 roku realizuje wspólnie
z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” ciekawy
i nowatorski projekt „Zachowanie walorów przyrodniczych terenów otwartych Podlaskiego Przełomu
Bugu”. Głównym celem projektu jest zachowanie
ciepłolubnych muraw napiaskowych, siedliska uznanego przez UE za zagrożone i wymagające czynnej
ochrony. Działania polegają na hamowaniu sukcesji
roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz promocji
ekstensywnych metod gospodarowania takich jak
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wypas i koszenie. Propagowany jest także program
rolnośrodowiskowy wśród miejscowej ludności
i samorządach lokalnych. Dyrekcja Parku prowadzi
również edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży.
Dziennikarze Radia Lublin: Małgorzata
Sawicka, Anna Kaczkowska, Mariusz Kamiński,
Ryszard Majewski – nominacja zgłoszona przez
Dyrekcję Radia Lublin.
Redakcja Reportażu Polskiego Radia Lublin
często poruszała zagadnienia dotyczące ochrony
środowiska, pokazując w audycjach dokumentalnych przykłady zarówno bardzo pozytywnych
postaw indywidualnych i działań organizacyjnych,
jak też zjawiska niepokojące, zagrożenia i działania
szkodliwe. Spośród reportaży z 2005 roku wybrano

Magdalena Lipiec – dziennikarka współpracująca z Polskim Radiem Lublin – nominacja
zgłoszona przez Dyrekcję Zespołu Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie.
Pani Magdalena Lipiec jest autorką wielu programów, w których porusza problemy dotyczące
ochrony przyrody, a także przekazuje wartości
edukacyjne. Programy skierowane są zarówno do
dzieci, jak i dorosłych. Omawiane zagadnienia to
między innymi: segregacja odpadów, świadome
zakupy, niebezpieczeństwo wypalania traw przez
rolników, wegetarianizm. Reportaże dotyczyły
także problemu bezdomnych zwierząt czy ptaków
bytujących w mieście. Nominowana jest również
autorką programów: „Apetyt na Roztocze” oraz
„Perły i perełki Lubelszczyzny”, w których ukazuje
piękno przyrody naszego regionu.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie – nominacja zgłoszona przez Zarząd Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Powiśle”.
Szkoła bierze udział w wielu konkursach o tematyce ekologicznej, m.in. „Alert Ekologiczno-Zdro-
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wotny” (uczestniczy w konkursie już 17 lat, z czego
aż 6 razy była jego laureatem), „Strażnik Przyrody”,
„Czysty las”, „Dla Ziemi, dla siebie – zostań przyjacielem Ziemi”. W 2003 r. wzięła udział w konkursie „Kształtujemy świadomość krajobrazu”,
w ramach którego opracowano projekt ogrodu
przyszkolnego, a następnie go wykonano. Na jego
terenie wytyczono ścieżkę edukacyjną. Szkoła
organizuje happeningi ekologiczne oraz patrole
ekologiczne, których zadaniem jest wyszukiwanie
dzikich wysypisk i podejmowanie działań w celu
ich usunięcia, ochronę drzewek iglastych przed
wycięciem na wiązanki itp. Organizowane są także
spotkania z ekspertami z dziedziny ochrony przyrody (ekologiem, leśnikiem, ogrodnikiem, hodowcą
gadów, wędkarzem). Zorganizowano także zbiórki
pieniędzy na schronisko dla zwierząt. Prowadzi
także zbiórkę surowców wtórnych. W szkole działa
również Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
i Klub Młodego Ekologa. Dzięki tym działaniom
szkoła przyczynia się do wzrostu świadomości
ekologicznej zarówno wśród uczniów, jak i całej
społeczności lokalnej.
Marek Szurawski – dziennikarz radiowy, żeglarz
i marynista, współtwórca polskiego ruchu szantowego – nominacja zgłoszona przez Jacht Klub
Polski Lublin.
Pan Marek Szurawski prowadzi w Radiu Lublin
audycję „Razem bracia do lin”, w której popularyzuje tematykę morską, porusza również problemy
związane z ochroną wody. Audycja ta nastawiona
jest na podnoszenie świadomości ekologicznej
słuchaczy i kształtowanie ich postaw służących
świadomym i odpowiedzialnym działaniom. Opublikował wiele artykułów prasowych, w których
wykazał się dużą wrażliwością w zakresie ochrony
przyrody. Zorganizował obóz marynistyczny, wiele
rejsów, warsztatów, podczas których wskazywał,
jak właściwie korzystać z dóbr natury.
Anna Tur – nauczycielka przyrody ze Szkoły
Podstawowej w Rokitnie – nominacja zgłoszona
przez Panią Jolantę Kłonicę.
Pani Anna Tur zrealizowała przedsięwzięcie
pt. „Edukacja ekologiczna na zajęciach pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rokitnie”,
w ramach którego przeprowadzono następujące
działania: spotkania kółka ekologicznego pod
hasłem „Na ratunek sobie i środowisku”, sprzątanie
lasu, zbiórkę makulatury, „Dni Ziemi”, wycieczkę
do Białowieskiego Parku Narodowego. Działalność
Anny Tur przyczyniła się do upowszechnienia
wiedzy o ochronie środowiska wśród uczniów, do
kształtowania postaw ekologicznych i zainteresowania zagadnieniami przyrodniczymi. 
Na podstawie materiałów uzyskanych
od zgłaszających kandydatów do nagrody
opracowała

Obóz ornitologiczny
„Kaliszany 2006”
w terminie 27 sierpnia - 15 października
organizowany przez:
Sekcja Przyrodnicza Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Biologów Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Ochrony Przyrody UMCS
Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
Kraśnicka Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Obozowisko w Kaliszanach

Będzie to już XIV edycja obozu, w trakcie której, podobnie do lat poprzednich, będziemy
chwytać, obrączkować i obserwować ptaki w trakcie ich wędrówki jesiennej doliną Wisły.
Obóz ornitologiczny „Kaliszany” zorganizowano po raz pierwszy w 1993 roku na terenie
Małopolskiego Przełomu Wisły na Lubelszczyźnie, prace prowadzone są koło miejscowości
Kaliszany Kolonia w gminie Józefów nad Wisłą (21 48’E, 51 05’N) na jednej z wysp, którą
porastają zakrzewienia wierzbowo-topolowe, przekształcające się miejscami w łęg wierzbowo-topolowy.
Ptaki chwytamy w sieci ornitologiczne w ilości 40-60 sztuk oraz pułapki tunelowe o metalowej
konstrukcji, powleczone siatką. Punkt obrączkowania ptaków w Kaliszanach działa w ramach
europejskiej sieci SE European Bird Migration Network.
W trakcie trwania obozu, w latach 1993-2005, zaobrączkowano 34 492 ptaków ze 110
gatunków, głównie wróblowatych i siewkowych. Najliczniej obrączkowanymi gatunkami były:
rudzik – 7108 (20.6%), kapturka – 4539 (13,1%), modraszka – 3288 (9,5%), pierwiosnek – 3041
(8,8%), bogatka – 1833 (5,3%), śpiewak – 1376 (3,9%), mysikrólik – 1182(3,4%), piecuszek
– 1036(3,0%). Obrączkowano również takie gatunki jak: czapla siwa, cyranka, derkacz, biegus
płaskodzioby, biegus rdzawy, puszczyk, uszatka, lelek, oknówka, sikora uboga, podróżniczek,
strumieniówka, brzęczka, jarzębatka, świstunka żółtawa, muchołówka mała, świergotek drzewny,
kowalik, czeczotka, wróbel, kuropatwa.
Kontakt i szczegóły pobytu: Robert Rudolf
tel.: 0 663 58 56 34, e-mail: robertrudolf@interia.pl

JUSTYNA KOROLUK
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Uporządkowane otoczenie nagrobków na cmentarzu w Uhrusku
jak: angażowanie samorządów i społeczności lokalnych, finansowanie prac, zapewnienie trwałości
efektów renowacji, zabezpieczenie odnowionych
obiektów przed szabrownictwem i dewastacją oraz
perspektywy współpracy transgranicznej, w formie
podejmowania podobnych działań na Białorusi
i Ukrainie, we współpracy z miejscowymi partnerami. Efekty dyskusji zostały opracowane w formie
wniosków, które zamieszczamy poniżej.
Seminarium zgromadziło osoby zainteresowane
aktywną ochroną cmentarzy. Choć poświęcone
było w przeważającej mierze ratowaniu nekropolii
obrządku wschodniego na Lubelszczyźnie, uczest-

nicy seminarium odnosili się także do zagadnień
ochrony cmentarzy innych wyznań w Polsce
i polskich cmentarzy na Ukrainie. Wskazali
także na potrzebę organizowania cyklicznych
spotkań, które byłyby forum wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i weryfikacji
dyskutowanych zagadnień.
Inicjatywy ochrony opuszczonych i niszczejących cmentarzy podejmowane są w Polsce
od połowy lat 80. ubiegłego wieku. Zdobyte
przez 20 lat doświadczenia pozwalają na szersze spojrzenie, ocenę podejmowanych działań
i wskazanie pozytywnych tendencji. Uczestnicy
seminarium zgodnie twierdzili, że dla ratowania
opuszczonych nekropolii innych obrządków
najważniejsze jest zaangażowanie społeczności
lokalnych. W tym kontekście istotna i budząca
nadzieje na przyszłość jest powolna zmiana
w podejściu społeczności lokalnych do opuszczonych cmentarzy w ich miejscowościach
i wygasanie wrogości, spowodowanej głównie przez konflikty na tle narodowościowym
w latach 40. ubiegłego wieku.
Zaniedbanych, opuszczonych, a przez to skazanych na zniszczenie cmentarzy jest w Polsce
tysiące. Greckokatolickie, prawosławne, żydowskie, niemieckie – łączy je brak rodzin, które
dbałyby o groby bliskich. W tym kontekście
szczególnie istotne jest skupianie środowisk aktywistów, którzy podejmą się prac na zapomnianych
nekropoliach. Seminarium „Cmentarze pogranicza” spełniło pokładane w nim nadzieje. Martwi
tylko małe zainteresowanie władz lokalnych,
których zaangażowanie w ochronę cmentarzy
miałoby wielkie znaczenie dla ich ratowania. 
AGNIESZKA SZOKALUK

KRZYSZTOF GORCZYCA

28 kwietnia br. w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie odbyło się seminarium informacyjno-robocze pt. „Cmentarze
pogranicza. Zabytkowe nekropolie prawosławne
i greckokatolickie wschodniej Lubelszczyzny
– perspektywy odnowy i ochrony”, zorganizowane
przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka przy
współpracy Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza.
Celem spotkania była wymiana i upowszechnienie
doświadczeń związanych z odnową zaniedbanych
cmentarzy oraz budowanie współpracy na rzecz
skutecznej opieki nad nimi. Do udziału zostały
zaproszone instytucje, organizacje pozarządowe
i środowiska akademickie zajmujące się ochroną
zabytków i dziedzictwa kulturowego, przedstawiciele Kościołów i samorządu terytorialnego.
W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Wśród
uczestników znaleźli się księża prawosławni
i greckokatoliccy, konserwatorzy dzieł sztuki,
pracownicy służb ochrony zabytków, przedstawiciele grup zajmujących się pracami remontowymi
na cmentarzach, przedstawiciele władz, studenci
z Polski i Ukrainy, przyrodnicy, regionaliści oraz
przedstawiciele organizacji mniejszości ukraińskiej.
Seminarium towarzyszyła prezentacja wystawy
„Cmentarze pogranicza – Lubelszczyzna”.
Seminarium otworzył Krzysztof Gorczyca,
prezes TdNiCz, wprowadzając w temat seminarium. Następnie przedstawiciel Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Andrzej
Kasiborski, przedstawił prawne aspekty opieki
nad cmentarzami. W swym wystąpieniu wskazał
na trzy możliwe formy ochrony: wpis do rejestru zabytków, wpis do ewidencji zabytków oraz
ochronę przez zapis w planach zagospodarowania
przestrzennego. Swoje działania na rzecz ratowania
cmentarzy zaprezentowali: Szymon Modrzejewski,
lider Grupy Kamieniarskiej „Magurycz” i jeden
z liderów Grupy „Nadsanie”, kierujący pracami
remontowymi na cmentarzach w rejonie Beskidu
Niskiego, oraz Janusz Smaza, konserwator od
lat pracujący na cmentarzach (przedstawił działania w ramach Społecznej Komisji Opieki nad
Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie
Opieki nad Zabytkami oraz prace prowadzone ze
studentami konserwatorstwa na warszawskiej ASP).
Wybrane inicjatywy dotyczące ochrony cmentarzy,
prac porządkowych, podejmowanych przez księży
prawosławnych, grecko- i rzymskokatolickich,
organizacje pozarządowe, urzędy oraz nauczycieli,
przedstawiła Agnieszka Szokaluk.
Wprowadzeniem do drugiej, roboczej części
seminarium, było wystąpienie Szymona Modrzejewskiego, dotyczące błędów i „złych praktyk”
popełnianych przy pracach remontowych oraz sposobów ich unikania. Większość czasu poświęcono na
dyskusję, podczas której podjęto takie zagadnienia

JAROSŁAW SZYMONOWICZ

Cmentarze Pogranicza – seminarium

Cmentarz prawosławny w Sobiborze
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WNIOSKI Z DYSKUSJI

Zabytkowe nekropolie prawosławne i greckokatolickie wschodniej Lubelszczyzny
– perspektywy odnowy i ochrony – Lublin, 28 kwietnia 2006 r.
I. Jak angażować samorządy
i społeczności lokalne?
1. Potrzebna jest praca edukacyjna wśród
uczniów, we współpracy z nauczycielami.
Obejmowałaby ona:
– szkolenia dla nauczycieli i przygotowanie
wspólnie z nimi scenariuszy lekcji;
– lekcje, w czasie których uczniowie, poznając
najbliższą okolicę, swoją miejscowość i jej dzieje
(np. przez historię rodziny, zbieranie lokalnych
opowieści, wyjaśnianie sensu cmentarza), odkrywaliby historię i uczyli się szacunku dla niej;
– różnorakie konkursy dla dzieci i młodzieży,
w tym plastyczne;
– prace porządkowe na cmentarzach.
2. Działania edukacyjne powinny odbywać się
we współpracy ze społecznościami lokalnymi.
Jest to bardzo ważne, zwłaszcza na terenach silnie
doświadczonych konfliktami etnicznymi. W tym
dziele konieczna jest cierpliwość – na zmianę
podejścia ludzi, przełamanie wrogości i uprzedzeń, oswojenie się z miejscem i nauczenie
pamięci o nim potrzeba co najmniej kilku lat.
3. Należy wykorzystywać otwartą postawę
niektórych wójtów i przedstawicieli samorządów
lokalnych. Dobre efekty współpracy z nimi mogą
być zachętą dla pozostałych.
4. Przeprowadzenie prac oczyszczających
i remontowych na cmentarzu zwiększy szansę
na zaangażowanie się samorządów lokalnych np.
w późniejsze, systematyczne usuwanie roślin.
5. Pewną zachętą dla władz lokalnych będzie
możliwość uczynienia z wyremontowanych
cmentarzy atrakcji turystycznej.
6. Ważne jest nawiązanie kontaktu z nieformalnymi liderami społeczności lokalnych.
7. W ostatnich latach następują pozytywne,
choć powolne zmiany w podejściu społeczności
lokalnych do działań na rzecz ochrony nekropolii
innych obrządków. W porównaniu z występującą w poprzednich dekadach wrogością można
zaobserwować zainteresowanie przedstawicieli
społeczności lokalnych prowadzonymi na cmentarzach pracami, udział w nich, a także dbałość
o cmentarz po zakończonych pracach.
8. Edukację można prowadzić również przez
szerzej zakrojone działania: wytyczanie szlaków
turystycznych, na których znajdą się tablice
z informacją o cmentarzach, opracowanie i udostępnienie dobrych map i skrótowych przewodników, kampanie medialne (prasa, telewizja).
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II. Jak zapewnić trwałość
efektów prac remontowych
i konserwatorskich?
1. Prace pielęgnacyjne i oczyszczające
powinny być prowadzone regularnie. Nie
należy dopuszczać do kilkuletnich zaniedbań,
które są potem trudne do usunięcia. Istotne jest
ponadto zaangażowanie środowisk lokalnych,
bowiem gwarantuje to nieprzerwaną opiekę
nad cmentarzami.
2. Zaangażowanie młodzieży do działań
stworzy szansę kształtowania pozytywnych
postaw, które w przyszłości mogą zaowocować
wrażliwością na sprawy zachowania dziedzictwa kultury, sztuki i historii, wzrostem świadomości oraz samodzielnym zaangażowaniem
w opiekę nad cmentarzami.

III. Jak zabezpieczyć odnowione
obiekty przed szabrownictwem
i dewastacją?
1. Prowadzenia prac remontowych oraz
działań promocyjnych nie należy traktować
jako zagrożenia cmentarzy dewastacją i szabrownictwem. Informacje o cmentarzach są już
dostępne dzięki istniejącym wydawnictwom
(katalogom cmentarzy i zabytków sztuki).
Pozostawianie ich w stanie zaniedbania jest
raczej usprawiedliwieniem dla pasywności
niż rzeczywistym działaniem dla dobra cmentarzy.
2. Podjęcie konkretnych prac na cmentarzu
jest najlepszym sposobem na zaangażowanie społeczności lokalnych w ich ochronę
– w takim przypadku niszczenie nagrobków jest
rzadkością. Gdy społeczność lokalna zaangażuje się dodatkowo w prace lub sama podejmie
taką inicjatywę, dbałość o cmentarz i jego
zabezpieczenie będzie naturalną konsekwencją
działań troskliwej społeczności.
3. Ważną rolę może spełniać objęcie
cmentarzy ochroną poprzez przepisy prawa
miejscowego (plany zagospodarowania przestrzennego). Taka forma ochrony uczula
samorządy i społeczności lokalne na sprawy
cmentarzy oraz zapobiega ich formalnej likwidacji. W uzasadnionych przypadkach można
wnioskować o wpis cmentarza do rejestru
zabytków.

IV. Perspektywy współpracy
transgranicznej — przenoszenie
działań i angażowanie partnerów
ukraińskich/białoruskich.
1. Pilną potrzebą jest szybkie objęcie akcją
dokumentowania cmentarzy na Ukrainie, które
nie są dostatecznie chronione z braku odpowiednich przepisów i traktowania tylko wybranych
jako dóbr kultury oraz z braku ośrodka akademickiego kształcącego konserwatorów do pracy
z kamieniem. W ostatnim czasie obserwować
można jednak rozwój współpracy polsko-ukraińskiej, o czym świadczą coraz liczniejsze wspólne
przedsięwzięcia.

V. Inne postulaty zgłaszane przez
uczestników seminarium:
1. Szczególną troską należy otaczać zadrzewienia na cmentarzach, zwłaszcza stare drzewa,
nierzadko o rozmiarach pomnikowych – wiele
zapomnianych cmentarzy uniknęło zniszczenia
głównie ze względu na ich obecność. Wycinkę
zadrzewień należy prowadzić tylko tam i tylko
w takich przypadkach, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie zniszczenia nagrobka (uschnięte
gałęzie czy całe drzewo grożące przewróceniem
na nagrobek). Niedopuszczalne jest pozbawianie
cmentarzy drzewostanów w całości.
2. Należy dbać o zachowanie (o ile istnieje)
lub przywrócenie (jeśli jest zniszczone) tradycyjnego typu ogrodzenia cmentarza, charakterystycznego dla regionu. Na Lubelszczyźnie mogą
to być np.: murki z opoki (Pagóry Chełmskie,
Działy Grabowieckie, Grzęda Horodelska) czy
z tzw. kamienia polnego (Polesie i Podlasie).
Należy unikać betonowych płotów z przęseł.
3. Podczas prac na cmentarzach nie należy
zabierać żadnych przedmiotów z terenu cmentarza, przenosić nagrobków oraz ingerować w jego
układ przestrzenny.
4. Nie należy zaniedbywać szczegółowej,
trwałej dokumentacji stanu zastanego oraz prac
i ich efektów. 
Wnioski zebrała komisja w składzie:
AGNIESZKA SZOKALUK, RAFAL JASIŃSKI
I KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI

9

WYDARZENIA

KRÓTKO Z REGIONU...
03.04.2006 „Dziennik Wschodni”

Nauczą o czystej energii
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3
w Białej Podlaskiej będą się uczyć, jak ogrzać budynek metodami niekonwencjonalnymi: promieniami
słonecznymi, owsem, słomą. Wyposażenie placówki
w potrzebne urządzenia i pomoce naukowe dofinansuje Unia Europejska z programu Phare 2003.
Wprowadzono nowe specjalności zawodowe, jak
„Niekonwencjonalne źródła energii w budownictwie” dla zawodów technik budownictwa i technik
urządzeń sanitarnych oraz „Montaż i eksploatacja
układów sterowania” – dla zawodu technik elektryk.
Wprowadzono też kształcenie monterów urządzeń
i instalacji sanitarnych. Szkoła za uzyskane pieniądze wyposaża pracownie budowy i eksploatacji urządzeń do pozyskiwania energii, zyska też
stanowiska laboratoryjno-badawcze z kolektorami
słonecznymi, pompą ciepła, kotłem na biomasę,
sterownikami przemysłowymi. Uczniowie zyskają
też nowe oprogramowanie komputerowe.

Woda opada
Wiosenna fala powodziowa przeszła przez region,
więc jest czas na podsumowanie. W sumie zostało zalanych lub odciętych od świata kilkadziesiąt zabudowań
położonych w dolinach Wisły i Wieprza. Pod wodą
znalazł się m.in. nadrzeczny bulwar w Puławach.
05.04.06 „Kurier Lubelski”

Koty do sterylizacji
Miasto rozpoczęło walkę z nadmierną populacją
bezdomnych kotów poprzez akcje sterylizacji.
Urzędnicy rozpoczęli przetarg na wyłonienie firmy,
która zajmie się wykonywaniem takich zabiegów.
Środki finansowe pozwolą na sterylizację 180 kotów.
Miejscy urzędnicy szacują populację zwierząt na
kilka tysięcy, zaś w ocenie Lubelskiego Stowarzyszenia „Animals” może być ich nawet 10-15 tys.
06.04.06 „Kurier Lubelski”

Ogród Saski za płotem
Ratusz jeszcze w tym roku planuje rozpocząć
budowę ogrodzenia wokół Ogrodu Saskiego za 5
mln zł. Ma on być zamykany na noc i strzeżony,
co pozwoli ochronić park przed wandalami. Jednak
mieszkańcy miasta sugerują zająć się innymi kwestiami dotyczącymi tego miejsca, np. zniszczonymi
alejkami czy schodami.

przedsięwzięciem Straży Miejskiej i Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lublinie. W mieście pojawią się ekopatrole. „Zielona
policja” ma przejąć wszystkie funkcje nadzorcze
i kontrolne w sprawach utrzymania porządku i czystości w mieście. Urzędnicy, którzy dotychczas
prowadzili ekopatrole, nie mieli uprawnień do
wydawania mandatów, zaś straż miejska, aby kontrolować sprawy dotyczące ochrony środowiska,
potrzebowała wsparcia inspektorów. Teraz został
wydzielony i oddelegowany do ścisłej współpracy
ze strażnikami zespół pracowników Wydziału
Ochrony Środowiska.
14.04.06 „Kurier Lubelski”

Schronisko
pokrzywdzonych istot

04.05.06 „Dziennik Wschodni”

Mieszkańcy ulicy Niecałej uratowali życie
i znaleźli dom dla kilkudziesięciu bezpańskich
psów i kotów pokaleczonych w wypadkach, wyrzuconych na ulicę czy wypchniętych z samochodów.
Schronisko prowadzi pani Elżbieta Tarasińska.
Zwierzęta znajdują tam opiekę lekarską, a potem
rodzinę zastępczą.

Mieszkańcy gminy Żmudź posadzili ponad 80
tys. drzew w miejscach po uprzątniętych wysypiskach śmieci i byłych piaskowniach. Na pomysł
wpadł wójt gminy Mirosław Świetlicki, którego
początkowo wsparli uczniowie miejscowych szkół.
Oprócz uczniów, sprzątały też służby gminne
i bezrobotni. Do akcji przyłączyły się wyspecjalizowane firmy.

20.04.06 „Gazeta Wyborcza”

Myśliwi pod sąd
Myśliwi, którzy zastrzelili 3 psy w pobliżu
Łukowa, według biegłego sądowego, popełnili
przestępstwo. Grozi im rok więzienia i zakaz
polowań.

Ekopatrole w Lublinie
Na ulice Lublina tego dnia miały wyjść patrole
policji z towarzyszącymi im funkcjonariuszami
straży miejskiej i pracownikami sanepidu. Mają one
sprawdzać wszystkie niebezpieczne miejsca, takie jak
ciemne bramy, zaułki, gdzie dochodzi do napaści, rozbojów i innych nielegalnych procederów. Do miejsc
tych dotrzeć planują dzięki pomocy dzielnicowych
i administratorów. Jak zapowiada Witold Laskowski,
rzecznik komendy miejskiej policji, sprawdzone też
zostaną lubelskie pustostany i ogródki działkowe,
gdzie mogą przebywać bezdomni. Patrole będą też
szukać nielegalnych wysypisk śmieci i sprawdzać
umowy na wywóz śmieci i nieczystości z szamb.
Będzie też sprawdzany stan nawierzchni ulic. Urzędnicy skontrolują też sklepy mięsne, targowiska,
jadłodajnie, restauracje i puby.
26.04.06 „Gazeta Wyborcza”

Lublin z „zieloną policją”

Rowerem dookoła Zalewu

W stolicy regionu powstaje Dział Kontroli
i Nadzoru Stanu Środowiska, który jest wspólnym

Zamiast prostej trasy rekreacyjnej dla rowerzystów wokół Zalewu Zemborzyckiego urzędnicy
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zaplanowali milionową inwestycję, która potrwa
kilka lat. Trasa ma kosztować nie, jak początkowo
zakładano, 400 tys. zł, ale dziesięciokrotnie więcej,
ma bowiem obejmować wzmocnienie brzegów
zalewu, a także trzeba by wykupić 2 tys. m 2
gruntów. Henryk Korczewski, dyrektor miejskiego
Wydziału Strategii i Rozwoju, tłumaczył, że nie
można zmniejszyć wyliczonej kwoty, do czego
skłaniali urzędników radni. Przyznaje też, że inwestycja została źle przedstawiona. Ale jak proponuje
Wojciech Krakowski, przewodniczący komisji
sportu, aby ścieżka funkcjonowała już w tym roku,
wystarczyłoby poszerzyć, wyrównać i utwardzić
niektóre miejsca. Rowerzyści zaś, jak się wydaje,
są zadowoleni z tego, jak wygląda teren wokół
Zalewu i nie jest im potrzebna tego typu inwestycja,
prócz prostych prac porządkowych.

Drzewka zamiast śmieci

10.05.06 „Dziennik Wschodni”

Wysypisko do zamknięcia
Pod Radzyniem Podlaskim, w Adamkach, znajduje się wysypisko śmieci, z którego wychodzące
szczury zaczęły pojawiać się w pobliskich gospodarstwach i atakować mieszkańców wsi. Dziś
specjaliści z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska w Lublinie mają odwiedzić wysypisko, które na dodatek roztacza smród, a jego
okolica jest zaśmiecona. Zastępca dyrektora WIOŚ
Mieczysław Burdzicki powiedział, że z powodu
zagrożenia wód podziemnych, wysypisko należy
jak najszybciej zamknąć.
17.05.06 „Kurier Lubelski”

Myśliwi kontra przyrodnik
Kraśnicka policja umorzyła postępowanie
w sprawie padliny i warzyw rozkładanych pod
myśliwskimi ambonami. Jak twierdzi Ryszard
Kołtyś, który zainteresował sprawą redakcję,
to koleżeński układ, bo wśród policjantów jest
wielu myśliwych. Warzywa leżące pod ambonami uznano za sposób dokarmiania zwierząt
przez myśliwych. Jednak ci powinni dokarmiać
zwierzęta w paśnikach, zaś „dokarmianie” przy
ambonach to oczywiste wabienie zwierzyny, aby na
nią polować. Padlina została zaś szybko usunięta,
najwyraźniej informacje, jak przyznaje kraśnicka
policja, przeciekły. Tymczasem pojawił się kolejny
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dowód – padła maciora leżąca pod amboną, którą
– jak dowiedział się pan Kołtyś – zaniosła tam
właścicielka na życzenie myśliwych. Obrońca
przyrody ma się odwoływać.

miejsca, na które chcą przesiedlić susły perełkowane.
Rozpoczęli od gminy Żmudź (pow. chełmski), jednak
tamtejsze podłoże nie nadaje się dla susłów. (Jar)

„Dziennik Wschodni”

Olej na powierzchni rzeki

Szynobusem do Warszawy
Starostwo w Białej Podlaskiej zabiega o uruchomienie taniego połączenia kolejowego do
Warszawy. Miałoby ono być obsługiwane przez
szynobusy, dzięki czemu cena biletu powinna
spaść do akceptowalnego poziomu (obecnie podróż
autobusem jest dwa razy tańsza). W sprawie takiego
połączenia międzywojewódzkiego musieliby się
dogadać marszałkowie województwa lubelskiego
i mazowieckiego oraz... kolejarze między sobą. Od
2005 r. na terenie województwa mazowieckiego
pociągi regionalne obsługuje spółka samorządowa,
niezależna od PKP. (JAR)
18.05.06 „Dziennik Wschodni”

Lipy przegrały
z samochodami
Od dłuższego czasu toczy się spór o wycinkę 29
lip rosnących przy ulicy Nałęczowskiej w Lublinie.
Urzędnicy miejscy wydali decyzję na ich wycinkę
ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego, jakie według ich powodują drzewa.
Innego zdania jest Liga Ochrony Przyrody, która
odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Podtrzymało ono decyzję miejskich władz,
więc drzewa zostaną wycięte. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jaką ma złożyć LOP,
nie wstrzymuje wykonania decyzji. (JAR)
19.05.06 „Gazeta Wyborcza”

Głodził konia
Gospodarz z Jakubowic Murowanych głodził
konia. Inspektorzy z lubelskiego Animalsa odwiedzili gospodarstwo w asyście strażników miejskich.
Zwierzę stało w nieocieplonej stajni, przywiązane
łańcuchem do ściany. Koń skrajnie wyczerpany,
brudny i zagłodzony, jak ocenia lekarz weterynarii,
brak wystarczającej tkanki tłuszczowej w czasie
zimy zrekompensował długą sierścią, której teraz
jego organizm nie ma siły zrzucić. Zwierzę ma też
objawy awitaminozy. Działacze stowarzyszenia
chcą odebrać właścicielowi konia. Złożyli już na
policji doniesienie o złamaniu ustawy o ochronie
zwierząt. Jeśli sąd udowodni właścicielowi winę,
może wyznaczyć mu grzywnę od 500 do 5 tys. zł
lub skazać na karę więzienia do 2 lat.

24.05.06 „Dziennik Wschodni”

Wczoraj na Bystrzycy pojawiła się plama oleju.
Z toksyczną zawiesiną przez kilka godzin walczyli
strażacy. Ustawili na rzece specjalne zapory z substancją wchłaniającą olej oraz słomę. Zanieczyszczenie było prawdopodobnie przepracowanym
olejem silnikowym lub maszynowym i wpłynęło
do rzeki kanałem zbierającym deszczówkę z części Bronowic, Tatar i Zadębia. Sprawca na razie
nie jest znany, ale rozmiar skażenia wskazuje, że
trucicielem jest jakiś zakład przemysłowy lub
warsztat samochodowy. Od zanieczyszczeń zginą
żaby i wiele małych zwierząt, mogą też ucierpieć
ryby. To już drugi taki przypadek w ostatnim czasie.
W listopadzie zeszłego roku plama oleju pojawiła
się na Czechówce w tej samej dzielnicy miasta.
05.06.06 „Gazeta Wyborcza”

70 za 7
Inwestor Plaza Center dostał zgodę na wycięcie 7
drzew przy ul. Lipowej. Musi w zamian zasadzić 70
nowych. Drzewa rosły w pasie drogowym i uniemożliwiały poszerzenie ulicy. Jeśli inwestor nie wywiąże
się z umowy, będzie musiał zapłacić grzywnę – ok.
120 tys. zł za jedno wycięte drzewo.
„Nowy Tydzień Chełmski”

O stoiska żywności ekologicznej
Chełmski PSS „Społem” zorganizował konferencję poświęconą metodom efektywnej sprzedaży
żywności ekologicznej. Była także mowa o sposobach produkcji żywności ekologicznej oraz
możliwościach dofinansowania z różnych funduszy.
Podczas konferencji swoje wytwory zaprezentowali regionalni producenci. Wzięli w niej udział
przedstawiciele większości spółdzielni „Społem”
w regionie. (JAR)
19.06.06 „Gazeta Wyborcza”

Transport kombinowany
W Lublinie cykliści mogą już przewozić rowery
w autobusach MPK, gdyż prezydent zmienił regulamin spółki. Uznał to za lepsze rozwiązanie niż
proponowane umieszczenie na pojazdach specjalnych platform. Za przewóz roweru płacić się będzie
jak za bagaż – 2 zł.

22.05.06 „Dziennik Wschodni”

21.06.06 „Dziennik Wschodni”

Susły na skałę

Czysta energia z cukrowni

W związku z planowaną budową lotniska w Świdniku lubelscy naukowcy rozpoczęli poszukiwania

Jest szansa, że na terenie byłej cukrowni w Garbowie powstanie elektrownia wytwarzająca prąd
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z odnawialnych źródeł energii. Teren ma na początku
lipca wykupić warszawska firma Energoinwest,
zajmująca się m.in. tworzeniem na bazie byłych
cukrowni elektrowni działających przez spalanie
biomasy. Ta inwestycja byłaby sposobem na walkę
z bezrobociem w gminie, może też ułatwić rolnikom
zbyt np. na słomę.

Góry śmieci zamiast ziemi
Na teren miejskiego składowiska ziemi, leżącego
20 metrów od rzeki Bystrzycy na ul. Turystycznej, są
nielegalnie wywożone odpady. Szkodliwe substancje
z łatwością mogą dostać się do wód gruntowych i rzeki. Terenem składowiska zarządza firma Kom-Eko,
ma ona wyrównywać nawiezione zwały i pilnować,
co na nie wjeżdża, może przyjąć tylko ziemię i gruz.
Tymczasem śmieci na składowisko są zwożone regularnie, zostają rozgarnięte przez spychacze, wobec
czego zarządca tego terenu musi mieć świadomość,
że śmieci tu są przywożone i musi na to pozwalać.
Zastępca prezydenta miasta Ryszard Pasikowski
w odpowiedzi na zgłoszenie redakcji radzi, aby
sprawę zgłosić do Straży Miejskiej, bo policja nie
będzie się tym zajmować. Policja jednak przyjmuje
zgłoszenie i obiecuje zająć się sprawą. Kontrolę
obiecuje też prezydent Pasikowski, ale zamiast
wysłać tam miejskich specjalistów od ochrony środowiska dzwoni do prezesa Kom-Eko, a ten z kolei
do redakcji, udając, że nic nie wie o sprawie, jednak
kiedy zostaje poinformowany, że sprawą zajmuje
się już policja, stwierdza, że pojedzie na miejsce
i usunie śmieci.
23.06.06. „Dziennik Wschodni”

Robią szambo z jeziora
Do Jeziora Bialskiego w Białce sączą się ścieki
z szamb wykopanych nielegalnie przez działkowiczów. Zdaniem Wiesława Klajdy, dyrektora
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Parczewie, szamba powinny być pod stałą
kontrolą sanepidu, gminy i policji. Ale według
wójta gminy Dębowa Kłoda Henryka Czecha nie
jest to problem wójta i gminy, ale inspektoratu
nadzoru budowlanego. W sierpniu ubiegłego roku
po wykryciu w jeziorze pałeczek salmonelli wójt
skierował do inspektora sanitarnego pismo, w którym stwierdził, że szamba zostały dopuszczone do
eksploatacji. Jak stwierdza powiatowy inspektor
sanitarny, treść pisma jest niezgodna z prawdą,
gdyż od 2002 r. nie dopuszczono do eksploatacji ani
jednego szamba, ponieważ nikt z prośbą o odbiór
się nie zgłosił. 
Wiadomości opracowali na podstawie doniesień
lokalnych mediów:
ANNA BŁAWAT (NIEPODPISANE) I RAFAŁ JASIŃSKI (JAR)

Więcej informacji zamieszczamy w uaktualnianym na bieżąco serwisie www.ekolublin.pl
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Muzyka niejednej wsi

Tabor lubelski
w tatarskiej Kocudzy

PIOTR ZNAMIEROWSKI

Tymi słowami prześpiewywały się przed laty
dziewczyny w Łukowej, pasąc krowy czy wracając
wieczorem z pastwisk. Im kto głośniej śpiewał,
wymyślając przy tym teksty do śmiechu i zabawy,
tym lepiej. Tę i inne pieśni zaśpiewały 16 czerwca
br., w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie,
śpiewaczki z Łukowej, wsi w regionie biłgorajskim, podczas spotkania z „Muzyką niejednej
wsi”.
W nastrój starych czasów, gdy muzykowano
i tańczono w każdej wsi, wprowadził film Stara
muzyka, w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Bohaterem filmu jest wspaniały skrzypek, jeden z najwybitniejszych wiejskich muzykantów naszych
czasów, Marian Bujak (1920-2005), pochodzący
ze wsi Koryciska w Radomskiem. Słuchając unikalnych oberków, polek i podróżniaków pana
Mariana oraz jego opowieści, można było poczuć
się przeniesionym w dawne czasy.
Ze wsi radomskiej uczestnicy przenieśli się do
wsi biłgorajskiej. Starodawne pieśni zaśpiewały
śpiewaczki ze wsi Łukowa, wraz z uczennicami
z Gdyni, Lublina i Warszawy. Koncert łukowski
był zwieńczeniem projektu „Muzyka jednej wsi”,
w ramach którego dziewczyny z Lublina, Warszawy
i Gdyni jeździły do łukowskich śpiewaczek, aby
uczyć się od nich starych pieśni obrzędowych,
lirycznych i religijnych. Na wsi śpiewano w unikalny, archaiczny sposób – tzw. „białym głosem”,
a każda wieś miała własny styl, dlatego tego sposobu śpiewania najlepiej uczyć się od wiejskich
mistrzyń i mistrzów.

PIOTR ZNAMIEROWSKI

Grają muzycy z Domu Tańca w Warszawie

Zabawa taneczna

12

Poprzez śpiew uczestnicy spotkania zapoznawali się z cyklem życia na wsi łukowskiej od narodzin do śmierci. Małemu dziecku mama śpiewała
kołysanki, potem dziecko rosło, pasło bydło i śpiewało na polu, przekrzykując się z innymi młodymi.
Dorastająca dziewczyna zaczynała myśleć o miłości
i śpiewała pieśni miłosne, potem przychodził czas
na wesele – jeden z najważniejszych obrzędów
w życiu kobiety. W majowe popołudnia śpiewano
pieśni maryjne, w czas Wielkiego Postu – pieśni
wielkopostne, na Boże Narodzenie kolędy, a na
zakończenie życia – pieśni pogrzebowe. Pieśni
łukowskie pozwoliły jeszcze bardziej zagłębić się
w dawny świat wsi.
Ostatnim muzycznym akcentem wydarzenia
była pograjka – zabawa przy żywej muzyce ze wsi
radomskich i lubelskich. Tradycyjna muzyka wsi
– dynamiczna, niosąca w sobie ogromny ładunek
energii – w swej oryginalnej, nieprzetworzonej
formie jest jednym z najciekawszych i unikalnych
zjawisk kulturowych w Europie. Oberki, polki,
walczyki, podróżniaki, grane przez muzyków
kontynuujących tradycję i uczących się grania od
wiejskich mistrzów: Agatę Harz, Katarzynę Szurman i Remigiusza Hanaja, wprowadzały w klimat
wiejskiej zabawy. Początkujący i doświadczeni
tancerze, przy dźwiękach skrzypiec, harmonii,
basów i bębenka, wirowali wokół siebie i dokoła
sali. Dla tych, którzy nie próbowali jeszcze tańczyć oberków i polek, przewidziany był warsztat
taneczny.
Zainteresowanych tradycją muzyczną wsi
zapraszamy na kolejną zabawę w starodawnym
stylu w październiku. 
AGNIESZKA SZOKALUK

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Lubelskiego.

Kocudza to wieś k. Janowa Lubelskiego, wywodząca
się od Tatarów. Dziś o dawnej, tatarskiej przeszłości
niewiele wiadomo, natomiast wieś słynie z żywej tradycji
muzycznej – śpiewaczek, muzyków i tancerzy.
W dniach od 3 do 9 lipca br. Kocudza stała się miejscem spotkania wiejskich mistrzów z Lubelszczyzny
i adeptów muzyki i kultury tradycyjnej z całego kraju. Na
zorganizowanym przez Warszawski Dom Tańca „Taborze
lubelskim” można było uczyć się, jak tańczono i śpiewano w Kocudzy, Wólce Ratajskiej i Chrzanowie, grać
na skrzypcach, bębenku, basach, lirze korbowej i suce
biłgorajskiej – unikalnym, odtworzonym instrumencie,
na którym ostatni znany muzyk grał w XIX w. właśnie
w Kocudzy. Dodatkowo można było nauczyć się tkać na
krosnach i wyplatać koszyki z korzeni sosny. Mały tabor
dla dzieci przygotował spektakl teatralny. Wieczorem,
w rozstawionej na miejscu spotkania jurcie tatarskiej,
odbywały sie koncerty: tradycyjnych pieśni łukowskich,
pieśni pogrzebowych, i opowieści: przy lirze korbowej,
przy suce biłgorajskiej, o dziwach i tajemnicach, opowiadanych przez dawnych mieszkańców. Po wieczornych
spotkaniach w jurcie zagorzali i nienasyceni tancerze
tańczyli do późnej nocy albo białego rana.

KRZYSZTOF BUTRYN

Jakżem pasła bydło
widziałam straszydło
czarne oczy miało
na mnie spoglądało

Na koncercie w jurcie
Tabor w Kocudzy był pełnym życia i energii spotkaniem młodych i starych, dzieci i dorosłych, ludzi
z różnych środowisk, a nawet kultur. Spotkaniem, które
odbywało się na warsztatach i poza nimi – niekończącą
sie opowieścią dawnej wsi.
Tabory Warszawskiego Domu Tańca odbywają się już
od kilku lat, do tej pory wyłącznie na Radomszczyźnie
– regionie uważanym za unikalny, szczególnie pod
względem tradycji instrumentalnej. Przeniesienie tej
formuły na grunt lubelski okazało się eksperymentem
nad wyraz udanym. Ponad setka osób z całego kraju
(jak również spoza Polski) zdecydowała się przyjechać tu, aby przeżyć bezpośrednie, nieszablonowe
spotkanie z żywą kulturą ludową i wyjątkowymi ludźmi
ją przenoszącymi. Okolice Biłgoraja i Janowa wciąż
są „zagłębiem” tradycyjnego śpiewu, tańca i grania
oraz wybitnych twórców, a tutejsza muzyka ma swój
niepowtarzalny i bardzo ciekawy styl. I warto korzystać
z tego, że możemy jeszcze poznawać ją bez oderwania
od jej twórców i naturalnego kontekstu, bez konieczności poszukiwań nagrań i zapisów archiwalnych czy
też zdawania się na „uszlachetniające” ludową muzykę
eksperymenty zespołów pieśni i tańca czy artystów
estradowych. 
AGNIESZKA SZOKALUK, KRZYSZTOF GORCZYCA
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DZIKA PRZYRODA

Wiosenne podpatrywanie ptaków

– odyseja Anglika w południowo-wschodniej Polsce
Marzec dobiegał końca, kiedy czteromiesięczna lodówka za oknem gwałtownie zamieniła się w tropikalne burze. Rozpocząłem prawie
codzienne wyprawy do miejsca położonego 6 km
na południowy-wschód od Lublina w celu jak
najlepszego wykorzystania najciekawszej pory na
podpatrywanie ptaków. Miliony ptaków wyruszają
w długą i niebezpieczną wędrówkę, opuszczając
miejsca zimowania. Niestety, w tym roku liczba
migrujących ptaków była mniejsza niż zwykle
z różnych „niesprzyjających” powodów – chodzi
głównie o globalne ocieplenie i ekspansję pustyń,
nielegalne pozyskiwanie ptaków, a także o fakt, że
wiele tysięcy z tych stworzeń jest dosłownie ciętych
na kawałki przez wirujące skrzydła turbin wiatrowych. Mimo wszystko wiele ptaków odznacza
się wystarczającą siłą, umiejętnościami i ma dość
szczęścia, aby bezpiecznie dotrzeć do celu.
Pierwszy raz spędziłem zimę i wiosnę we
wschodniej Europie. W ciągu długiej zimy śledziłem szlaki migracji przecinające region, z utęsknieniem wyczekując eskapad bez pięciu swetrów
i ocieplanego płaszcza. Autobus linii 8 wkrótce był
równie znajomy jak smak lubelskiego piwa Perła
(no... prawie) w związku z codziennymi wyprawami
w teren, który nazwałem „trójkątem krężnickim”.
Wierzchołki tego trójkąta, o powierzchni około
8 km2, wyznaczają trzy wspaniałe wsie: Krężnica Jara, Prawiedniki i Zemborzyce Kościelne.
Obszar ten stanowi ogromną mozaikę siedlisk i jest
zamieszkiwany przez wiele przepięknych gatunków,
takich jak choćby błotniak stawowy, wilga, gąsiorek
czy zimorodek. Rozpoznawanie wielu gatunków
ptaków z rodziny pokrzewkowatych okazało się
moim największym wyzwaniem, problemem,
koszmarem, a kilka z tych, które naszkicowałem,
dotąd pozostało nierozpoznanych. Od końca marca
do dziś zaobserwowałem 1/6 ze 115 gatunków,
jakie widziałem na tym terenie.
Na początku, w połowie marca, zauważyłem
gniazdo z trzciny ulokowane na południe od Zemborzyc Kościelnych. Pomyślałem: „czyżby?”. Dwa
tygodnie później ujrzałem tam parę majestatycznych błotniaków stawowych – najpierw podczas
zalotów, a potem godów. Pojawiało się wiele innych
gatunków, czy to przelatując, czy też zatrzymując
się na rozród. Największe wrażenie zrobiły na mnie:
tracz długodzioby, kormoran, brodziec leśny i para
perkozów rdzawoszyich. W połowie kwietnia była
już zajęta większość bocianich gniazd. Bałem się,
czy zimorodki przetrwają okrutnie niskie temperatury stycznia (podobnie zresztą jak niektórzy
ludzie mieszkający na lubelskiej starówce bez
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centralnego ogrzewania, wody itp.), ale odkryłem
parę tych ptaków nad rzeczką płynącą przez Las
Rudki w pobliżu miejsca, z którego wypłoszyłem
słonkę. W kwietniu, w miejscu gdzie Bystrzyca
wpada do Zalewu Zemborzyckiego, zjawiła się
para perkozów dwuczubych, wiele „kłótliwych”
łysek, kilka głowienek oraz kilkanaście czernic,
o dziwo z jedną tylko samicą w stadku.
W miarę wzrostu temperatur przybywało irytujących (lecz niezbędnych dla ptaków) owadów.
Na obszarach nadrzecznych naliczyłem około 20
żółtych pliszek, pierwsze piecuszki słodko sobie
śpiewały, a łyski w najlepsze kłóciły się między
sobą i z krzyżówkami. Samiec błotniaka stawowego
skończył uwodzić swą partnerkę i wziął się za
łby z miejscowym plebsem – kawkami, wronami
siwymi i srokami, okazjonalnie z myszołowem
i krukiem.
Jaskółki rzucały się na wszystko, co było
w zasięgu. Pierwsze z nich przyleciały 7 kwietnia,

oknówki 12 kwietnia, ale dopiero jakieś dziesięć dni
później można było zobaczyć jerzyki świszczące po
mieście. Pierwsze motyle pojawiły się 4 kwietnia
– duża grupa wielkich żółtych cytrynków – nie
tylko w lasach i na wsi, ale i na przystanku linii 8,
zwinnie omijając ludzi i pojazdy. Ten przystanek
na ul. Narutowicza jest dogodnie położony obok
lokalnego Baru Uniwersalnego, otwieranego o 9
rano. Spóźnienie się na autobus o 8.55 byłoby
problemem w Wielkiej Brytanii, ale nie w Lublinie:
„ – Kawa czy herbata? – Co???!”.
Kolejnym ważnym przeżyciem było spotkanie z bączkiem, który albo był przelotem i nie
spodobało mu się dzielenie trzcinowego gniazda
z błotniakami, albo był tak płochliwy jak jego
pobratymcy z Wysp Brytyjskich, więc mogłem go
zobaczyć tylko ten jeden raz. Na dolnej Bystrzycy
znalazłem małego perkoza, niedaleko ulicy Cienistej, natomiast na górnym odcinku rzeki, w pobliżu
Prawiednik, miałem spotkanie z rycykiem. Tam
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Atlas ptaków lęgowych
Lubelszczyzny

MARK HOCKEY

J. Wójciak, W. Biaduń, T. Buczek,
M. Piotrowska. LTO Lublin.

Rybitwy zwyczajne
też słyszałem „gdakanie” derkacza. Pod koniec
kwietnia rośliny w pełni rozkwitały pod gorącym
słońcem, które przemieniło rozlewiska w łąki. Te
z kolei wkrótce pokryły się kobiercem milionów
przepięknych mniszków lekarskich. Dzięcioły
w południowo-wschodniej części Lasu Dąbrowa
i Lasu Rudki znacznie się uciszyły i dobrały w pary.
Z przyjemnością muszę donieść, że co najmniej
dwie pary dzięcioła czarnego będą miały młode
w Lesie Rudki. Co ciekawe, tydzień po nalocie
cytrynków pojawiły się pierwsze rusałki pokrzywnik, zaś po kolejnych siedmiu dniach dotarły w te
strony większe i barwne rusałki pawik.
Maj, a właściwie jego pierwsze dni, rozpoczęły
się od nawoływań kukułek, mniej więcej w okresie
przekwitania mniszków, które powoli zamieniały
się w dmuchawce. Pliszki żółte połączyły się
w pary i przynajmniej kilka z nich doczeka się
potomstwa wzdłuż dolnej Bystrzycy. Z początkiem miesiąca w trakcie obserwacji błotniaków
kilkakrotnie na bagnach, tuż przed trzcinowym
gniazdem, pojawił się drzemlik, a mnóstwo innych
gatunków – mianowicie rokitniczki, szczygły,
świerszczaki, dudki, czajki, rybitwy zwyczajne,
potrzosy i pliszki siwe – wydawały się bardzo
zajęte, okupując ujście Bystrzycy do Zalewu. 6
maja pojawiły się dwie pary cyranek, ale wkrótce
odleciały. Podobnie rzecz się miała z wodnikiem
widzianym w pobliskich trzcinach. Następnego
dnia bardzo miłą niespodziankę sprawił śpiew
rokitniczki. Natomiast bardzo niemiłą niespodzianką tego samego dnia okazało się spotkanie
z długim, groźnie wyglądającym wężem, o którego
prawie się potknąłem, mając na nogach jedynie
sandały. Wąż podniósł swą głowę na dobre kilkadziesiąt centymetrów, gwałtownie się odkręcił
i czmychnął w zarośla trzcinowe, z głową ciągle
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w powietrzu (od tamtego zdarzenia nie chodzę
już w sandałach)!
Ostatnio (koniec maja) moim ulubionym miejscem do podglądania ptaków i opalania się (gdzie,
jak dotąd, nie natrafiłem na żadnego węża) jest
obszar, w którym Nędznica wpada do Bystrzycy,
zasilając jej dolny, zasobniejszy w wodę odcinek.
Nieustannemu „brzęczeniu” świerszczaka wtóruje
w tle nawoływanie kukułki i chrapliwe zgrzytanie
gąsiorków. Te ostatnie są obecne praktycznie
wzdłuż całej górnej Bystrzycy. Spacerując po
Lesie Rudki w kierunku południowych odludzi,
spotkałem kanię rudą, krętogłowa, czyżyka, gila
oraz wspaniałego samca trznadla w pełni godowego
upierzenia. Można też zaobserwować wiele gatunków motyli, np. zorzynka rzeżuchowca, większe
i mniejsze bielinki z zielonymi żyłkami, osadniki
egeria, dostojki eufrozyna oraz jeden czy dwa
gatunki, których nie udało mi się zidentyfikować.
Pierwsza tegoroczna ważka szybowała nad mokradłami 16 maja w pobliżu wspomnianego miejsca
połączenia się rzek, gdzie niedaleko rozmnażają
się dwie pary wilg. W okresie rozrodczym są
też zięby, mazurki, bociany, szpaki, cierniówki,
sójki, dzięciołki, gąsiorki, pliszki żółte, kukułki,
grubodzioby, dzwońce, trznadle, raniuszki, a także
bobry i wiewiórki (no i prawdopodobnie też jakieś
wstrętne gady).
Kiedy piszę te słowa pod koniec maja, tysiące
jaskrów i niezapominajek rozkwita wzdłuż ścieżek, a łąki różowieją od kwiatów. Żaby przestają
hałasować, a już zupełnie za chwilę młode ptaki
będą zapamiętale uderzać skrzydłami i wyrywać się
z odwagą do pierwszego lotu w wielki świat – a ja
będę miał przyjemność je obserwować! 
MARK HOCKEY
TŁUM. ANDRZEJ GINALSKI

Na przełomie maja i czerwca 2006 r. ukazała
się książka wydana przez Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne pt. Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny.
Książka nie jest jednak typowym atlasem.
Zawiera bowiem nie tylko informacje dotyczące
rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków,
lecz również podsumowuje dane, jakie udało się
zgromadzić na przestrzeni ponad 20 lat przez 275
członków i sympatyków LTO.
Trzon liczącej 512 stron książki stanowią opisy
wszystkich lęgowych ptaków i mapki ich rozmieszczenia w 243 polach atlasowych Lubelszczyzny. W sumie
opisano 198 gatunków, a współautorami opisów jest
17 osób. Tłem mapek prezentujących rozmieszczenie
gatunków (w trzech kategoriach lęgowości) jest sieć
rzeczna (w przypadku gatunków wodno-błotnych)
i zasięg lasów (w przypadku pozostałych). Przy niektórych opisach zamieszczono fotografie lub rysunki
ptaków, a w większości przypadków cytaty z dzieła
Władysława Taczanowskiego Ptaki krajowe (1882).
Dotyczą one oceny liczebności i rozmieszczenia.
W książce przedstawiono życiorys i związki
W. Taczanowskiego z Lubelszczyzną, jak również historię badań ornitologicznych oraz metodykę zbierania
i opracowania danych. W rozdziale opisującym teren
badań zamieszczono mapy: podziału fizyczno-geograficznego regionu, administracyjną, ogólnogeograficzną, hydrograficzną i mapę rozmieszczenia lasów
z uwzględnieniem ich struktury siedliskowej.
Podsumowaniem całości jest rozdział charakteryzujący awifaunę Lubelszczyzny na przestrzeni
ostatnich 150 lat. Omówiono w nim zmiany ilościowe
i jakościowe oraz ich przyczyny. Osobno opisano
zagrożenia i ochronę awifauny regionu.
Książka zawiera również streszczenie w języku
angielskim, kompletną bibliografię ornitologiczną
Lubelszczyzny i skorowidz polskich i łacińskich
nazw ptaków. Szatę graficzną wzbogaca dodatkowo
kilkanaście fotografii środowisk i ponad 50 fotografii
ptaków zamieszczonych na osobnych wkładkach.
Większość zdjęć wykonali G. Leśniewski, R. Siek
i P. Marczakowski.
Zamówienia na Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny można kierować na adres: lto@wp.pl lub
LTO ul. Pogodna 34/11 20-337 Lublin.
Autorzy wyrażają nadzieję, że książka ta będzie
cenną pozycją dla ornitologów, jak również wzbogaci
wiedzę o przyrodzie Lubelszczyzny szerszemu gronu
odbiorców.
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O wiewiórce i kamieniu
Bioróżnorodność – słowo, które mniej więcej
od czasu Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.
zrobiło zawrotną karierę. Stało się kluczem, a może
wręcz wytrychem, do aktywności na rzecz konserwacji środowiska przyrodniczego. Działania
zwiększające bioróżnorodność zwykle nie budzą
oporu (o ile, rzecz jasna, nie naruszają czyichś
prywatnych interesów), przyjmowane są jako
filar akcji prośrodowiskowych. Czasem tylko,
analizując ścisłe znaczenie tego terminu, przyznaje
się, że nie zawsze „bardziej różnorodny” znaczy
„wartościowszy”. Gdyby tak było, za niegodne
ochrony uznawalibyśmy miejsca ubogie pod względem liczby zamieszkujących je gatunków, ale
rzadkie, np. jeziora oligotroficzne czy solniska.
Za tereny o największej wartości można by przy
takim rozumowaniu uznać ogrody botaniczne, co
byłoby oczywiście ewidentnym błędem.
O ile więc kwestionuje się od czasu do czasu bezwzględność w osiąganiu różnorodności, to rzadko
kiedy zauważa się, że w słowie „bioróżnorodność”
brakuje odniesienia do przyrody nieożywionej.
Zakłada się, że chronimy życie, mniejszą wagę
(albo żadną) przykładając do środowiska, w którym
to życie ma warunki do rozwoju. Oczywiście już
od wielu dekad dostrzega się, że nie wystarczy
chronić gatunki, ale i miejsca ich występowania
– co jednak z obszarami o znikomych przejawach
życia, ale cennych jako wybitne twory przyrody
nieożywionej?
Nie chodzi o czysto teoretyczne rozważania,
o pastwienie się nad etymologią słów. Problem
w tym, że potoczne postrzeganie przyrody (czy
szerzej – świata) i ubieranie go w nieadekwatne do
rzeczywistości symbole (w tym wypadku słowa)
może utrudniać nasze działania i osiąganie założonych celów.
Najwymowniejszym przykładem zawężania
rozumienia (czucia?) przyrody ostatnich dekad
w Europie jest konstrukcja europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Opierając się na dwóch
dyrektywach – ptasiej i siedliskowej – Natura
2000 nawet nie próbuje ukrywać, że interesuje ją
przyroda nieożywiona dla samej niej. Skały czy
wody są cenne wyłącznie w przypadkach, gdy
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Przyroda ożywiona i nieożywiona – podział
znany każdemu absolwentowi szkoły podstawowej jest prosty i przejrzysty. Ta pierwsza to dęby,
konwalie, podgrzybki, wiewiórki i komary. Druga
to jeziora polodowcowe, jaskinie krasowe, granity,
gołoborza i wydmy. Podział równie praktyczny co
nieostry i zafałszowujący złożoność problemu.
W dodatku w działaniach na rzecz ochrony przyrody przyznaje on zdecydowany priorytet jednej
ze stron.

Forma erozyjna w piaskowcu (Czechy)
stanowią siedliska jakichś interesujących gatunków.
W sytuacji kiedy życie w danym biotopie jest
– z punktu widzenia autorów koncepcji tej sieci
– mało interesujące, nie można go objąć ochroną
w ramach Natury. Oczywiście skałki, jaskinie
czy ciekawe formy morenowe można obejmować innymi, lokalnymi formami ochrony. Jednak
w przypadku Polski i krajów jej podobnych może
się okazać, że w wyniku ograniczonych i skromnych środków (finansowych i organizacyjnych)
ochrona przyrody nieożywionej zejdzie na plan
dalszy. I tak się niestety często dzieje.
Niejako dla „obrony” takiego podejścia trzeba
dodać, iż przyroda nieożywiona cechuje się specyficznymi właściwościami. Jest mianowicie
dużo bardziej „bezwładna”, odporna na zmiany
wywołane zarówno czynnikami naturalnymi, jak
i antropogenicznymi. Skala czasu geologicznego,
nieporównywalna wręcz ze skalą cyklu życia
jakiegokolwiek organizmu żywego, daje pewne
wyobrażenie o tempie procesów zachodzących
w skorupie ziemskiej. Również człowiek nie jest
w stanie tak znacząco w nią ingerować, jak robi to
w stosunku do biosfery. Można więc zaryzykować
twierdzenie, że ochrona przyrody abiotycznej jest
spóźniona i odbywa się na mniejszą skalę, ponieważ
przyrodę biotyczną dużo łatwiej jest przekształcać,
stawia ona mniejszy opór, w związku z czym jest
niszczona dużo skuteczniej.

Z czego wynika nasze przywiązanie do życia
w formie organicznej? Powodów jest pewnie wiele.
Po pierwsze sami jesteśmy jednym z milionów
gatunków i uważamy, że mimo wszystko bliżej
nam do małpy niż do wapienia bitumicznego.
Dodatkowo cywilizacja coraz bardziej utwierdza
nas w błędnym przekonaniu o możliwości całkowitego lub prawie całkowitego uniezależnienia się
od naturalnego świata. Wiele osób nie widzi bezpośredniego związku np. między danymi o szybkim
tempie zużywania surowców naturalnych a kolejnym, często niepotrzebnym, zakupem. O ile więc
– póki co – mamy na stole przed nosem marchewkę
i kurczaka, o tyle niekoniecznie widzimy, jak piasek
przerabiany jest na szkło i świadomość zależności
od tego piasku gdzieś tam umyka.
Po drugie, w porównaniu z publikacjami czy
dokumentami filmowymi na temat choćby ptaków
czy różnego typu lasów, materiałów informacyjno-promocyjnych przyrody nieożywionej jest
ciągle niewiele. Włączając kanał National Geographic, istnieje dużo większa szansa, że natknę
się na program o wężach, krokodylach czy dżungli
amazońskiej niż o meandrach dzikiej rzeki. Ptaki
śpiewają, małpy skaczą, kwiaty roślin mienią się
kolorami, natomiast skały są niewzruszone, nie
oczekują poklasku i trzeba mieć naprawdę talent,
żeby pokazać je w sposób, który zainteresuje
odbiorcę.
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Fałd obalony, najstarszy w Polsce rezerwat geologiczny im. J. Czarnockiego w Kielcach

Po trzecie dostęp do fauny i flory jest dużo
łatwiejszy. Są one w zasadzie nieustannie w zasięgu
ręki. Tymczasem, aby obejrzeć ciekawy profil
geologiczny, trzeba sięgnąć głębiej, albo w miejsce, w którym odsłania się on na powierzchni, np.
w wykopanym ludzką ręką kamieniołomie (ale
nawet tych trzeba pilnować, bo po zaprzestaniu
eksploatacji nieubłaganie wkracza zazdrosna roślinność, pokrywając wszystko zielenią). Problem może
też tkwić w skali obiektu – stojąc na ciągnącym
się przez kilkadziesiąt kilometrów wale moreny
czołowej czy nawet na porośniętej sosną wydmie,
można sobie w ogóle nie zdawać sprawy z tego, co
kryje się pod naszymi stopami. W Polsce, pokrytej
w zdecydowanej większości grubą warstwą osadów polodowcowych (głównie glin i piasków),
ciekawe skały przedczwartorzędowe odsłaniają
się na powierzchni głównie w południowej części kraju. Północna część i środkowa nie mają
takich walorów, co nie oznacza, że w ogóle ich
brak. Wspomniane moreny, jeziora polodowcowe,
wydmy, głazy narzutowe, ciekawe, naturalne koryta
rzeczne – to wszystko są wspaniałe przykłady
georóżnorodności i przynajmniej część z nich
powinna podlegać ochronie.
Oczywiście uprzywilejowane są w tej kwestii
obszary wyniesione – wyżynne i górskie. O silnej
zależności wartościowania poszczególnych elemen-
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tów przyrody od lokalnych warunków naturalnych
świadczą liczne przykłady, chociażby na terenie
dzisiejszych Czech już w 1894 r. Barrandova skala
w Pradze została jednym z pierwszych rezerwatów
geologicznych w obrębie monarchii austro-węgierskiej. Natomiast przedmiotem zainteresowania
Ustawy nr 40 z 1956 r. (Czechosłowacja) o państwowej ochronie przyrody były nie tylko ciekawe
gatunki roślin i zwierząt, ale też „chronione rodzaje
minerałów i skamielin, które są cenne albo zagrożone w swoim bycie” – rzecz dość egzotyczna dla
polskiej myśli konserwatorskiej. Nie ma wątpliwości, że działania te wynikają z charakterystycznych
warunków naturalnych ziem czeskich. Położone
w obrębie starego, wyniesionego i potrzaskanego
(zwłaszcza na obrzeżach) Masywu Czeskiego,
stanowią obszar o ogromnej georóżnorodności,
z bogactwem form przyrody nieożywionej.
Padł właśnie termin „georóżnorodność” – co
więc on oznacza? Przez to pojęcie rozumie się
(jest to jedna definicja z wielu możliwych) zróżnicowanie powierzchni Ziemi w zakresie budowy
geologicznej, rzeźby, gleb, klimatu, wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem potrzeb
i oddziaływania człowieka. Natomiast do celów
geoochrony można zaliczyć:
- zachowanie życia,
- zachowanie charakterystycznych form rzeźby

oraz reperowych stanowisk dokumentacyjnych
w zakresie stratygrafii, paleontologii, tektoniki,
hydrologii, mineralogii czy geologii dynamicznej,
- zachowanie harmonijnej struktury krajobrazu.
Ożywiona, nieożywiona – o ile w wielu przypadkach podział ten jest użyteczny, o tyle czasami zupełnie nie daje się go zastosować. Czym
jest bowiem gleba? To w ponad 90% szkielet
mineralny oraz powietrze i woda, wypełniające
pustki między ziarnami. Jednak to właśnie od tego
kilkuprocentowego udziału organizmów żywych
zależy jej funkcjonalność. Bez równowagi między
„martwym” szkieletem a „żywym” edafonem
(ogółem organizmów żyjących w glebie) nie ma
gleby. Jak zakwalifikować torfowisko? Miejsce
stałego deponowania nie do końca rozłożonej
materii organicznej. Wprawdzie więc akumuluje się
materia organiczna, ale to właśnie jej specyficzne
przekształcenia warunkowane są przez czynniki
abiotyczne.
Reasumując, wydaje się, że powinniśmy przykładać większą uwagę do tego, jakimi pojęciami
operujemy i co z tego wynika. Zastanowić się, dlaczego używamy słów nie zawsze odpowiadającym
naszym intencjom. Po prostu być uważnym. 
ANDRZEJ GINALSKI
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Błotniak łąkowy

Ważnym elementem projektu jest edukacja rolników
u błotniaków łąkowych przypada na początek żniw.
Tak więc lęgi narażone są na zniszczenie w czasie
zbioru zboża. W przypadku znanej lokalizacji gniazda
lęgi można uchronić przez opóźnienie zbioru na
konkretnym polu. Czasami wystarczy kilka dni,
aby młode ptaki osiągnęły zdolność do lotu, a tym
samym nie dostały się pod kombajn. Gorzej sprawa
wygląda, kiedy pisklęta urodzą się później niż zwykle
i nie można już zwlekać ze zbiorem zboża. Wtedy
należy zastosować inny wariant. W dniu koszenia,
przed „przejściem” kombajnu młode należy zabrać

DOMINIK KRUPIŃSKI

Błotniak łąkowy to ptak drapieżny, który dawniej gnieździł się tylko na terenach podmokłych.
Na skutek degradacji (głównie melioracji) tego
typu siedlisk gatunek ten zaczął wyprowadzać lęgi
w zbożach. Obecnie dzięki przystosowaniu się do
nowych warunków (zasiedlanie pól uprawnych)
oraz ograniczeniu stosowania pestycydów i innych
środków ochrony roślin następuje powolny wzrost
liczebności tego gatunku. Proces daje się zauważyć
w szczególności we wschodniej Polsce. Jeszcze do
niedawna błotniak łąkowy należał do ptaków silnie
zagrożonych wyginięciem. W końcu lat 80. ubiegłego
wieku jego liczebność oceniano zaledwie na 300-350
par lęgowych, obecnie w Polsce gnieździ się ok. 1500
par. Dzisiaj coraz częściej możemy obserwować
charakterystyczną sylwetkę błotniaków (skrzydła
uniesione do góry w kształcie litery V), które patrolując teren, latają nisko nad polami i łąkami. Samica
oraz ptaki młodociane mają prążkowany ogon oraz
skrzydła i przeważa u nich ubarwienie brązowe.
Samiec odróżnia się od samicy: jest siwy z wierzchu,
od spodu białawy, a na końcu skrzydeł ma czarne lotki.
Podstawowym składnikiem pożywienia błotniaków
są gryzonie polne (głównie norniki i myszy). Liczba
młodych odchowana w lęgu zależy przede wszystkim
od liczby gryzoni w danym sezonie, zazwyczaj są
to tylko 2 młode na parę lęgową. W latach, kiedy
liczebność gryzoni jest większa, błotniaki odchowują większą liczbę młodych. Błotniak łąkowy jest
ptakiem wędrownym, do Polski przylatuje w końcu
kwietnia lub na początku maja, odlatuje do Afryki
w sierpniu lub we wrześniu. Koniec okresu lęgowego
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sprzymierzeńcem rolników

Pisklęta błotniaka łąkowego
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z gniazda. Po wykoszeniu zboża, w miejscu, gdzie
było gniazdo, należy zrobić niewielkie zagłębienie i przykryć je słomą, ale w taki sposób, aby nie
zwracało uwagi z większej odległości. Dla młodych
ptaków miejsce takie daje możliwość ukrycia się.
W celu ochrony lęgów można również pozostawić
nieskoszony łan zboża wokół gniazda (min. 5x5 m,
najlepiej 10x10 m). W takich przypadkach gniazdo
zabezpiecza się dodatkowo przed drapieżnikami
(lisami, psami i kotami) poprzez ogrodzenie łanu
metalową siatką. Ustawia się ją w niewielkiej odległości od brzegu pozostawionego fragmentu zboża
tak, żeby nie była widoczna z zewnątrz i nie przyciągała uwagi ludzi.
Błotniak łąkowy w znaczący sposób ogranicza straty spowodowane przez norniki i myszy.
Codziennie rodzina błotniaków zjada nawet kilkanaście norników! Miejmy nadzieję, że pożyteczna
rola tych drapieżników zostanie doceniona i gatunek
ten zyska sprzymierzeńców wśród rolników. Należy
pamiętać, że wszystkie ptaki drapieżne podlegają
ochronie prawnej!
W razie znalezienia gniazda błotniaka łąkowego
w zbożu lub rzepaku prosimy o skontaktowanie się
z nami (tel. 025-632-77-78). Więcej o ochronie
błotniaka łąkowego na stronie projektu pod adresem
www.bocian.org.pl/programy/blotniak. 
DOMINIK KRUPIŃSKI
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Program rolnośrodowiskowy jest formą finansowej pomocy udzielanej rolnikom przez Unię Europejską. Jego głównym przesłaniem jest zachowanie
piękna przyrody i krajobrazu wsi. Do celów Programu rolnośrodowiskowego należą: zachowanie
różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych,
zachowanie starych ras zwierząt hodowlanych
i odmian roślin uprawnych, promocja zrównoważonych systemów produkcji rolniczej przyjaznej
dla środowiska, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców wsi, kształtowanie struktury
krajobrazu, odpowiednie użytkowanie gleb oraz
ochrona wód. Najważniejsze jest uświadomienie
rolnikom, że na obszarze własnego gospodarstwa
mogą skutecznie chronić przyrodę. Rolnik dobrowolnie przystępuje do programu, a za udział w nim
będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu ograniczeń w gospodarowaniu lub prac wykonanych
na rzecz różnorodności biologicznej, środowiska
i krajobrazu. Warto również wspomnieć o głównych zagrożeniach przyrodniczych i kulturowych
polskiej wsi. Należą do nich zaniedbywanie lub
zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk, które przez
postępującą sukcesję przekształcają się w tereny
zadrzewione. Duże zagrożenie stanowią wczesne
terminy koszenia i wypasów oraz zwiększenie
obsady zwierząt. Również wprowadzenie monokulturowych upraw na dużych powierzchniach
i powiększanie pól przyczynia się do likwidacji
cennych użytków przyrodniczych i zaniku tradycyjnych odmian roślin i zwierząt. Intensywna
gospodarka rolna prowadzi do nasilenia erozji gleb
i zwiększenia zanieczyszczenia wód. Aby temu
zapobiec, powstał Program rolnośrodowiskowy.
Od 2007 r. istnieje propozycja, aby składał się
on z pakietów:
1. Rolnictwo zrównoważone.
2. Rolnictwo ekologiczne.
3. Ekstensywne trwałe użytki zielone.
4. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych.
5. Mozaika gruntów ornych.
6. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych.
7. Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich.
8. Ochrona gleb i wód.
9. Użytki przyrodnicze.
10. Inwestycje nieprodukcyjne.
W porównaniu z Programem rolnośrodowiskowym 2004-2006, nowy program wprowadzi
kilka nowości. Wszystkie pakiety programu są
dostępne na terenie całego kraju. Pojawiło się
dofinansowanie dla rolnictwa zrównoważonego,
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Program rolnośrodowiskowy i inwestycje
nieprodukcyjne (lata 2007-2013)

Ekstensywny wypas nad Dolnym Wieprzem
natomiast łąki i pastwiska ekstensywne zostały
połączone w ochronę cennych siedlisk przyrodniczych. Ochrona zasobów genetycznych została
rozdzielona na dwa pakiety: zachowanie lokalnych
odmian roślin uprawnych oraz na ochronę lokalnych
ras zwierząt gospodarskich, rozszerzoną o nowe
gatunki. Nowość stanowią również inwestycje
nieprodukcyjne.

Pakiet 1.
Rolnictwo zrównoważone
Pakiet ten ma na celu promowanie racjonalnego
wykorzystywania zasobów przyrody, dostosowanych do założeń produkcyjno-ekonomicznych
gospodarstwa. Składa się z 3 wariantów:
– Wariant 1.1. Zrównoważony system gospodarowania, polegający na przestrzeganiu doboru
i następstwa roślin w płodozmianie, zagospodarowaniu resztek roślinnych, jak również planowaniu
nawożenia opartego na bilansie azotu, aktualnej
analizie chemicznej gleby, a przede wszystkim
na zachowaniu trwałych użytków zielonych na
terenie gospodarstwa.
– Wariant 1.2. Uprawa roślin w plonie głównym z przeznaczeniem na przyoranie – polega na
przywróceniu upraw roślin o dużym potencjale
próchniczo-twórczym, np. traw i wieloletnich
roślin motylkowych, chroniących glebę przed
degradacją.
– Wariant 1.3. Przyorywanie słomy, które służy
gromadzeniu się glebowej substancji organicznej,

a tym samym zapobiega stratom azotu mineralnego
z gleby w procesie wymywania do wód.

Pakiet 2.
Rolnictwo ekologiczne
Pakiet ten dotyczy gospodarstw przestawiających się na produkcję metodami ekologicznymi
oraz gospodarstw ekologicznych posiadających
ważny certyfikat. Promuje on zrównoważony
system gospodarowania względem upraw rolniczych, zielarskich, warzywnych, sadowniczych
oraz trwałych użytków zielonych.

Pakiet 3.
Ekstensywne trwałe użytki zielone
Pakiet polega na ograniczeniu nawożenia, ilości
pokosów oraz intensywności wypasu. Głównymi
celami są: utrzymanie lub poprawa stanu gatunków
flory i fauny związanych z ekstensywnymi użytkami zielonymi oraz dostosowaniem użytkowania
do wymogów bytowania ptaków siedlisk łąkowych
i wodno-błotnych. Składa się z 2 wariantów:
– Wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach
i pastwiskach, dzieląca się na użytkowanie kośne
i pastwiskowe. Wariant ten określa przysługujące prawa i obowiązki rolnika, przystępując do
tego pakietu nie może on stosować pestycydów
i herbicydów.
– Wariant 3.2. Ekstensywna gospodarka na łąkach
i pastwiskach nastawiona na ochronę siedlisk
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lęgowych ptaków polega na opóźnieniu pierwszego
pokosu w przypadku użytkowania łąkowego oraz
ograniczenia obsady zwierząt w przypadku prowadzenia wypasów.

Pakiet 4.
Ochrona cennych siedlisk
przyrodniczych
Pakiet ten polega na przywróceniu walorów lub
utrzymaniu stanu cennych siedlisk użytkowanych
rolniczo, takich jak łąki, pastwiska i marginalne
grunty rolnicze o wysokich walorach przyrodniczych. Pakiet zawiera siedliska według klasyfikacji
Natura 2000 i składa się z 9 wariantów:
– Wariant 4.1. Mechowiska i szuwary wysokoturzycowe. Obejmuje torfowiska przejściowe i trzęsawiska, górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,
szuwary wysokoturzycowe oraz siedliska priorytetowe, czyli torfowiska nakredowe. Na mechowiskach występują rzadkie gatunki roślin oraz
specyficzna awifauna, w tym rzadka wodniczka.
Ważne jest tradycyjne koszenie tych obszarów, co
pozwoli zachować bogactwo gatunkowe. Szuwary
natomiast zajmują siedliska bagienne i mokre i są
dość pospolite, ale mimo to zanikają wskutek
degradacji siedlisk dolinowych. Aby temu zapobiec, zalecane jest koszenie, ponieważ tereny te
posiadają walory faunistyczne i pełnią funkcje
fizjocenotyczne (takie jak retencjonowanie wód
zalewowych ich naturalną filtracją oraz oczyszczanie wody powierzchniowej). Na tych terenach
zakazany jest wypas.
– Wariant 4.2. Łąki trzęślicowe i selernicowe.
Łąki trzęślicowe to zbiorowiska roślinne z dużym
udziałem późno kwitnących roślin kwiatowych,
powstałe na skutek systematycznego jesiennego
koszenia oraz niestosowania nawozów. Występują
one w postaci niewielkich płatów na grądach
podmokłych i nieznacznie odwodnionych torfowiskach. Łąki seleniowe występują na glebach
madowych w dolinach dużych rzek. Dla ratowania
tych cennych siedlisk potrzebne jest regularne
koszenie.
– Wariant 4.3. Półnaturalne łąki wilgotne „kaczeńcowe”, występują na tarasach zalewowych rzek,
podmokliskach i na nieco odwodnionych torfowiskach. Charakteryzują się bogactwem florystycznym, ale ich najważniejszą funkcją jest ochrona
gleb organicznych przed mineralizacją w stanie
miarkowanego odwodnienia oraz retencji wody
powierzchniowej.
– Wariant 4.4. Półnaturalne łąki siedlisk świeżych
występują na mineralnych wzniesieniach i stokach
dolin rzecznych, w sąsiedztwie rzek. Są to tereny
intensywnie wykorzystywane rolniczo, dlatego
doprowadziło to do zaburzenia gatunkowego
i utraty walorów przyrodniczych. Na nizinach
wariant obejmuje łąki rajgrasowe i wiechlinowe,
charakteryzujące się bogactwem gatunkowym
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i walorami krajobrazowymi. W paśmie górskim
łąki mieczykowo-mietlicowe lub konietlicowe.
Zalecane jest koszenie tych terenów.
– Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne, w skład których wchodzą siedliska ciepłolubne śródlądowych
muraw napiaskowych, murawy kserotermiczne
ze stanowiskiem storczyka, oraz ciepłolubne łąki
pienińskie. Powstały one w wyniku ekstensywnego
wypasu, należy więc do niego powrócić. Na tych
terenach dopuszcza się również użytkowanie
kośne.
– Wariant 4.6. Bogate gatunkowo murawy bliźniacze są związane z ekstensywnym użytkowaniem
pastwiskowym, polegającym na intensywnym
wypasie powodującym ubożenie zbiorowisk i opanowanie ich przez bliźniczkę psią trawką.
– Wariant 4.7. Nie dotyczy naszego regionu, więc
go pominiemy.
– Wariant 4.8. Torfowiska wysokie, przejściowe
i trzęsawiska to z punktu widzenia rolniczego
nieużytki występujące w bezodpływowych zagłębieniach terenu, na tak zwanych bielawach wododziałowych. Występują na nich głównie mszaki
i niskie gatunki turzyc. Na tym terenie zakazuje
się użytkowania rolniczego.
– Wariant 4.9. Luźne murawy napiaskowe to zbiorowska z niskimi trawami i roślinami rozetowymi,
z dużym udziałem porostów z rodzaju chrobotka
i sucholubnych mszaków. Według klasyfikacji
Natura 2000 są to wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi. Na tych terenach obowiązuje
ochrona bierna, umożliwiająca naturalną sukcesję.
Zakazuje się na nich użytkowania rolniczego.

Pakiet 5.
Utrzymanie mozaiki gruntów ornych
Pakiet polega na zachowaniu i utrzymaniu
mozaikowej struktury użytkowania gruntów
rolnych. Wiąże się ona z unikalnymi walorami
krajobrazowymi, dużym bogactwem roślinności
segetalnej, owadów oraz ptaków, które zamieszkują
miedze. Ważnym elementem tego pakietu jest
utrzymanie dotychczas istniejących miedz śródpolnych i pozostawienie na ich obszarze samosiewów
drzew i krzewów.

Pakiet 6.
Zachowanie lokalnych odmian roślin
uprawnych
Pakiet ten tworzy podstawę prawną dla wsparcia
rolników w czynnej ochronie tradycyjnych odmian.
Dotacja przysługuje rolnikowi, który uprawia
w tradycyjny sposób miejscowe odmiany roślin
uprawnych w regionach ich występowania. Pakiet
składa się z 4 wariantów:
– Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych
odmian roślin uprawnych.
– Wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa
lokalnych odmian roślin uprawnych.

BAZY

Ekoturystyka nad
Dolnym Wieprzem
Wszystkich spragnionych solidnego, regenerującego siły wypoczynku na łonie dzikiej przyrody zapraszamy do odwiedzenia gospodarstw
ekoturystycznych w gminie Jeziorzany (pow.
lubartowski).
Ekoturystyka to wypoczynek w niewielkich, tradycyjnych gospodarstwach rolnych. Można tutaj
zapoznać się z tradycją i kulturą regionu, poznać
wspaniałą, unikalną w skali europejskiej przyrodę,
poopalać się oraz zjeść tradycyjny smaczny posiłek (dostępne są także posiłki wegetariańskie). Dla
odwiedzających nadwieprzańskie gospodarstwa
przygotowaliśmy następujące atrakcje:
• warsztaty ornitologiczno-przyrodnicze na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina
Wieprza”, podczas których można zobaczyć m.in.
polującego bielika, tokujące bataliony, żurawie,
bociany czarne;
• poznawanie kultury Słowian, wierzenia, obrzędowość i tradycja naszych przodków;
• wspaniałe zabawy przy ognisku;
• kulturą ludową i tradycjami najbliższej okolicy
– warsztaty pieśni ludowych powiatu lubartowskiego, poznawanie lokalnych wierzeń, guseł
i obrzędów;
• warsztaty pieczenia chleba i kuchni tradycyjnej;
• dla chętnych istnieje możliwość zorganizowania grupy chińskiej gimnastyki chi-kung
oraz tai-chi.

To wszystko
jest wliczone w koszty pobytu!!!
Gospodarstwa ekoturystyczne nad Dolnym Wieprzem to sposób na tani wypoczynek. Stanowią
alternatywę w turystyce, także dla tradycyjnych
gospodarstw agroturystycznych.
Chcemy, aby dzięki naszemu projektowi mogli
Państwo poznać piękno naszej wsi.
Niektóre z gospodarstw w naszej sieci posiadają
pokoje gościnne, inne zaś oferują możliwość
rozbicia namiotu na swojej posesji, a goszczenie
Państwa będzie się odbywało „pod chmurką”
(posiłki, ogniska, warsztaty).

Zapraszamy serdecznie!!!

Chętnych do skorzystania z naszej oferty
prosimy o kontakt:
Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda”
ul. Szkolna II/2 m.4, 21-140 Michów
tel. (081) 85 66 256, e-mail: zieloda@tlen.pl
Projekt tworzenia baz ekoturystyki nad Dolnym
Wieprzem jest finansowany w ramach
Programu Małych Dotacji Fundacji
„Partnerstwo dla Środowiska” z Krakowa.
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– Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie
banku genów starych roślin uprawnych.
– Wariant 6.4. Sady tradycyjne.
Celem pakietu jest poszerzenie dostępności
materiału siewnego lokalnych odmian roślin
uprawnych oraz ich upowszechnianie. Odmianę
wpisuje się do rejestru, jeżeli ma znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej. Na liście
odmian miejscowych znalazła się między innymi
cebula lubartowska i fasola wielokwiatowa tyczna
Piękny Jaś. Znajduje się tam również wiele dawnych
odmian jabłoni, czereśni, wiśni, grusz i śliw, ale
również stare gatunki pszenicy.

Pakiet 7.
Ochrona lokalnych ras zwierząt
gospodarskich
Pakiet ma na celu ochronę cennych ras/odmian/
rodów zwierząt gospodarskich. Lokalne odmiany
zwierząt są doskonale przystosowane do miejscowych warunków środowiskowych. Cechują
się odpornością na choroby, wysoką płodnością
i plennością, długowiecznością oraz niskimi
wymaganiami paszowymi. Zwierzęta te mogą być
hodowane w warunkach produkcji ekstensywnej,
przy ubogich zasobach paszowych, dają produkty
o unikalnej jakości. Mają one również duże znaczenie w historii rozwoju regionów, są związane
z tradycją i kulturą lokalnych społeczności. Pakiet
składa się z 17 wariantów:
– Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła.
– Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni.
– Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec.
– Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras kóz.
– Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras świń.
– Wariant 7.6. Zachowanie lokalnych ras/ rodów
kur.
– Wariant 7.7. Zachowanie lokalnych ras/ rodów/
linii kaczek.
– Wariant 7.8. Zachowanie lokalnych ras/odmian
gęsi.
– Wariant 7.9. Zachowanie lokalnych ras królików.
– Wariant 7.10. Zachowanie lokalnych odmian
szynszyli.
– Wariant 7.11. Zachowanie lokalnych odmian
lisów.
– Wariant 7.12. Zachowanie lokalnych typów
barwnych tchórza hodowlanego.
– Wariant 7.13. Zachowanie lokalnych odmian
nutrii.
– Wariant 7.14. Zachowanie lokalnych linii
pszczół.
– Wariant 7.15. Zachowanie lokalnych linii karpia.
– Wariant 7.16. Zachowanie lokalnych szczepów
pstrąga tęczowego.
– Wariant 7.17. Działania z zakresu ochrony
i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
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Zadaniem pakietu jest zachowanie różnorodności genetycznej rodzimych ras wytworzonych
na terenie Polski, ponieważ w wielu przypadkach liczebność populacji jest niewielka i stwarza
zagrożenie dla przetrwania gatunku. Niektóre
znajdujące się w pakiecie gatunki są objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Należą do
nich: króliki rasy białej popielniańskiej, szynszyle
beżowe, lisy pastelowe i białoszyjne, tchórze
trzech typów barwnych: popielate, pomarańczowe
i cytrynowe, nutrie: biała niealbinotyczna, bursztynowa-złocista, perłowa, pastelowa, sobolowa oraz
czarna. Pakiet uwzględnia również pszczoły rasy
środkowoeuropejskiej: Augustowska, Kampinoska, Północna i Astra. Pakietem objęte są również
lokalne linie karpia i dwa polskie szczepy pstrąga
tęczowego.

Pakiet 8.
Ochrona gleb i wód
Pakiet ten ma na celu poprawienie kultury
gleby, ograniczenie spływu azotu z pól do wód
gruntowych i powierzchniowych oraz zapewnienie
zwierzętom odpowiednich warunków bytowania.
Składa się z 5 wariantów:
– Wariant 8.1. Wsiewki poplonowe.
– Wariant 8.2. Międzyplon ozimy.
– Wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy.
– Wariant 8.4. Utrzymanie i zakładanie stref
buforowych.
– Wariant 8.5. Miedze śródpolne.
Zadaniem pakietu jest utrzymanie roślinności
na gruntach ornych, w formie zasiewu jednogatunkowego lub mieszanki kilku gatunków roślin,
w okresach między dwoma plonami głównymi.
Zapobiega to zanieczyszczeniom wód oraz erozji.
Posiada duże znaczenie w strukturalnym zróżnicowaniu różnorodności biologicznej w krajobrazie
wiejskim przez stwarzanie środowiska życiowego
dla różnorodnej flory i fauny. W ograniczeniu
zanieczyszczeń wód oraz przeciwdziałaniu erozji
mają udział strefy buforowe, czyli podłużne pasy
roślinności, utrzymywane i zakładane wzdłuż
cieków i małych zbiorników wodnych. W obrębie
dużych pól powstają miedze śródpolne, które
zwiększają różnorodność biologiczną i ograniczają erozję.

Pakiet 9.
Użytki przyrodnicze
Pakiet obejmuje zadrzewienia śródpolne, pojedyncze drzewa i krzewy, oczka wodne, torfowiska
oraz siedliska marginalne, które są wyłączone
z produkcji rolniczej. Mają one duże znaczenie
jako użytki przyrodnicze, przyczyniają się do
wzrostu różnorodności biologicznej, walorów
krajobrazowych gruntów rolnych, ograniczają
erozję oraz dostarczają wilgoci dla roślin uprawnych
w okresie suszy.

Pakiet 10.
Inwestycje nieprodukcyjne
Pakiet ten jest realizowany z innymi pakietami
programu. Płatności są naliczane w ryczałtowej kwocie, w zależności od realizacji wskazanych pakietów.
Rolnik musi jednak posiadać 10% wkładu własnego.
Pakiet składa się z 4 wariantów:
– Wariant 10.1. Mikroretencja, która polega na budowie i utrzymaniu na niewielkich ciekach zastawek,
o stałym minimalnym poziomie piętrzenia. Poprawiają
one warunki wodne w gospodarstwie, odtwarzając
niewielkie zbiorniki wodne lub umożliwiając utrzymanie bądź odtworzenie cennych siedlisk przyrodniczych oraz zbiorowisk łąkowych lub pastwiskowych.
Inwestycja ta może być połączona z pakietem 3 lub 4.
Wariant ten może być realizowany na terenach objętych
ochroną prawną, jak np. parki narodowe.
– Wariant 10.2. Nasadzanie i utrzymanie zadrzewień.
Polega na zakładaniu nowych zadrzewień śródpolnych, gatunków rodzimych, łagodzeniu skutków
gospodarki rolnej przez wykorzystanie wielofunkcyjnych oddziaływań tych form na środowisko przyrodnicze. Wariant ten może być realizowany razem
z pakietami:1, 2, 8,9, na gruntach niegraniczących
z lasami.
– Wariant 10.3. Grodzenie miejsc wypasu zwierząt
lub grodzenia zabezpieczające cenne siedliska. Polega
na zabezpieczaniu najcenniejszych siedlisk przyrodniczych przed zniszczeniem przez wypasane zwierzęta,
regulacją wypasu przez kwaterowanie zwierząt lub
zabezpieczeniem przed ucieczką z terenów pastwisk
przez budowę ogrodzeń. Inwestycja ta może być
połączona z pakietem 3 lub 4.
– Wariant 10.4. Budowa urządzeń zabezpieczających
przed szkodami powodowanymi przez bobry i inne
zwierzęta. Polega na budowie ogrodzeń utrudniających dostęp dzikich zwierząt do gospodarstw
oraz upraw, zakładanie siatek zabezpieczających
zadrzewienia przed zgryzaniem i uniemożliwiających zakładanie nor oraz rur stabilizujących poziom
wody w tamach bobrowych. Celem tej inwestycji
jest ograniczenie konfliktów pomiędzy rolnictwem
a działalnością chronionych gatunków zwierząt,
szczególnie bobrów i wilków.
Producent rolny zobowiązuje się do podjęcia
5-letniego zobowiązania. Płatność jest zależna od
pakietu. W pakietach 1–9 wypłacana corocznie, po
wykonaniu wymogów w ramach danego wariantu,
i oparta na utraconych dochodach, dodatkowych
kosztach oraz kwotach transakcyjnych. W pakiecie
10 wypłacana w 2 ratach, pierwsza w formie zaliczki
po zadeklarowaniu wykonania danej inwestycji,
druga po wykonaniu wariantu w okresie dwuletnim.
W programie rolnośrodowiskowym na lata 2007–2013
jest jeszcze wiele niewiadomych. Zanim zacznie on
być realizowany, mogą być w nim dokonane liczne
zmiany, choćby w pakiecie 10, który miejscami
z przyrodniczego punktu widzenia jest kontrowersyjny. 
KATARZYNA NIEDŹWIECKA
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Zakazy na obszarach chronionego krajobrazu
Czy zakazy wprowadzone na OChK są bezwzględnie obowiązujące na przykładzie zakazu
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych,
przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
Obszary chronionego krajobrazu są jedną z najpowszechniejszych obszarowych form ochrony
przyrody. Na obszarze województwa lubelskiego
jest ich 17 i obejmują powierzchnie 12% regionu
(parki krajobrazowe zajmują niespełna 10%
powierzchni Lubelszczyzny). Dozór nad nimi
wykonują służby Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, głównie poprzez zarządy parków
krajobrazowych.
Według definicji ustawowej zawartej w art.
23 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z poźn.
zm.) obszar chronionego krajobrazu obejmuje
tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Użyte w definicji pojęcie wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach nie zostało
wyjaśnione. W piśmiennictwie odnajdujemy jego
wyjaśnienie. „O spełnieniu tego warunku będzie
można mówić w sytuacji, gdy na stosunkowo
małym obszarze będzie występować duże zróżnicowanie rzeźby terenu, wód, warunków klimatycznych oraz świata roślinnego i zwierzęcego”
(L. Jastrzębski, Ochrona środowiska w PRL.
Zagadnienia administracyjne, Warszawa 1983, s.
117). Ponadto OChK ma spełniać jedną z funkcji:
ma być wartościowy ze względu na potrzeby
turystyki i wypoczynku lub pełnić funkcję korytarza ekologicznego. To obszar umożliwiający
migrację roślin, zwierząt lub grzybów (art. 5 pkt
2 uop). Art. 23 ust. 2 mówi, że OChK zostają
wyznaczone (...) w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar,
sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla
danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego
części wybrane spośród zakazów wymienionych
w art. 24 ust. 1. Istnieje również możliwość, aby
OChK został ustanowiony uchwałą Rady Gminy.
Z punktu widzenia postawionego na wstępie
pytania najistotniejsze są zakazy właściwe dla
OChK, a konkretniej, czy są one bezwzględnie
obowiązujące. W ust 2. ustawodawca literalnie
wskazuje, kiedy ww. zakazy nie obowiązują.
Dotyczy to wykonywania zadań na rzecz obron-

OIKOS 2/2006

ności kraju i bezpieczeństwa państwa, prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych
z bezpieczeństwem powszechnym i realizacji
inwestycji celu publicznego. Ze względu na cel
uchwalenia ustawy wydaje się, że istnieją jeszcze
inne ograniczenia. W szczególności zagadnienie
to dotyczy zakazu wskazanego w art. 24 ust. 1
pkt 3. Likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Zadrzewienie zostało zdefiniowane w art.
5 pkt 27 jako drzewa i krzewy w granicach pasa
drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo
ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn.
zm.), wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu,
spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno-kulturowe. Zatem wydawać by się mogło,
że w myśl definicji zadrzewienia, wprowadzenie
zakazu będzie skutkowało zakazem usuwania
drzew i krzewów w OChK z ww. wyjątkami. Po
bliższej analizie wydaje się, że taka interpretacja
prawa jest niewłaściwa.
Po pierwsze ograniczenie tego zakazu może
wynikać z utrzymania trwałości poszczególnych
siedlisk przyrodniczych. Do tego celu służy m.in.
czynna ochrona ekosystemów. Została ona zdefiniowana w art. 5 pkt 5 jako stosowanie, w razie
potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników
przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Jak już
zostało wyżej wspomniane, ustawodawca zobowiązał organ ustanawiający tę formę ochrony, aby
w akcie prawnym w sprawie ustanowienia OChK
były zawarte wskazane wyżej ustalenia. Wydaje
się, że ustalenia te, np. ze względu na miejsce
ich wpisania w akcie prawnym, mają stanowić
wytyczne przypominające dalece uproszczony
plan ochrony wymagany dla innych form ochrony,
m.in. parku krajobrazowego. W przypadku parku
krajobrazowego ustawodawca wprost stwierdza,
że zakazy ustanowione dla tej formy nie dotyczą
zadań ochronnych wynikających z planu ochrony.
Wydaje się, że analogiczna sytuacja dotyczy
także OChK. Przykładowo wpisanie do ustaleń
czynnej ochrony sformułowania powstrzymywanie
sukcesji roślinności krzewiastej i drzewiastej na
tereny otwarte, w szczególności łąki, pastwiska
i torfowiska będzie skutkowało legalną wycinką
zadrzewień.

Wprawdzie ustawodawca nie stwierdza tego
literalnie (tak jak w przypadku parku krajobrazowego – patrz art. 16 ust. 6), ale nigdzie
niekwestionowany jest fakt, iż grunty wchodzące
w skład OChK są gospodarczo wykorzystywane.
W ewidencji gruntów i budynków zadrzewienia
są klasyfikowane jako tereny rolnicze. Nasuwa się
pytanie – czy gospodarowanie w zadrzewieniach
śródpolnych jest równoznaczne z ich niszczeniem
lub likwidacją? Uprawniona jest teza, że nie.
Ustawodawca w art. 117, który należy interpretować w powiązaniu z art. 127 ustawy z 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.), określa, że
gospodarowanie zasobami dziko występujących
roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi
przez człowieka powinno zapewniać ich trwałość,
optymalną liczebność i ochronę różnorodności
genetycznej, w szczególności przez ochronę,
utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie
naturalnych i półnaturalnych ekosystemów (...).
Nie jest to równoznaczne z pojęciami likwidacja
i niszczenie. Ustawodawca tych pojęć nie definiuje. Według znaczenia w języku powszechnym
(Słownik języka polskiego, Warszawa 1979)
słowo likwidacja to zniesienie, usunięcie, a niszczenie to powodować zużywanie się, psucie się,
marnienie, uszkadzanie czegoś. Zatem możliwe
jest np. pozyskiwanie drewna z zadrzewień
śródpolnych, jednak w taki sposób, aby mogły
one trwale spełniać cele ochronne, produkcyjne
lub społeczno-kulturowe. Od strony praktycznej wydaje się, że można to zapewnić poprzez
wycinkę pojedynczych drzew połączoną nowymi
nasadzeniami. Zanim przystąpi się do wycinki,
zgodnie z zasadami ogólnymi uop, należy uzyskać pozwolenie na wycinkę od wójta/burmistrza/prezydenta miasta po skonsultowaniu takiej
decyzji z zarządzającym OChK.
Problem pojawia się w przypadku drzew lub
krzewów pojedynczych, które również w myśl
ustawy o ochronie przyrody są klasyfikowane
jako zadrzewienie. W takim przypadku wydaje
się, że wycięcie drzewa jest równoznaczne
z usunięciem zadrzewienia, zatem zakaz będzie
obowiązywał, z wyjątkiem sytuacji wskazanych
w art. 24 ust. 2 lub realizacji zadań ochronnych
wskazanych w ustaleniach dotyczących czynnej
ochrony ekosystemów w OChK. Zastanawiające
jest to, że w innych sytuacjach, niż wyżej wskazane, równoznaczne z utrzymaniem zadrzewienia
jest zastąpienie wyciętego drzewa nowym nasadzeniem. Na to pytanie w uop nie znajdziemy
odpowiedzi.
RAFAŁ JASIŃSKI
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Na wschód od Bugu (IV)
• Chimiń M.,1996, Park Krajobrazowy „Prypeć-Stochód, Wydawnictwo Inicjał, Łuck, s. 8

Dwujęzyczny (ukraiński i angielski) folder
opisujący jeden z obszarów chronionych na ukraińskim Polesiu – Regionalny Park Krajobrazowy
„Prypeć-Stochód”. Park położony jest na pograniczu dwóch obwodów zachodniej Ukrainy: wołyńskiego i równieńskiego, od północy zaś graniczy
z Białorusią, ze słynnymi Błotami Pińskimi. Park
został utworzony w 1995 roku głównie dzięki
staraniom firmy „Świat Ptaków”, ona to bowiem
od 1992 roku prowadzi na tym terenie ekspedycje
badawcze. Powierzchnia parku wynosi 44 958 ha,
z czego aż 32% podlega ścisłej ochronie.
Obszar parku obejmuje międzyrzecze rzek
Prypeć i Stochód w miejscu bardzo ciekawym
przyrodniczo. To tutaj bowiem Stochód („rzeka
o stu „chodach”, czyli korytach) przepływa przez
silnie meandrującą Prypeć po to, by zatoczywszy
wielokilometrowe zakole, wpaść do niej znów i od
tego momentu już razem toczyć swe wody. Obie
rzeki tworzą też wielkie rozlewiska, typowe dla
Polesia, a rozlewiska te wiosną stanowią niemal
jednolitą powierzchnię zalaną wodą, zaś latem
i jesienią wyglądają niczym sieć naczyń krwionośnych – połączonych ze sobą, lub nie, kanałów,
starych koryt, starorzeczy, rowów, bagienek i oczek
wodnych. Na terenie Parku znajduje się kilka jezior,
największe z nich to Lubiaź (519 ha) i Nobel (499
ha). Ogółem wody w Parku zajmują 5,6% jego
powierzchni. Głównie dzięki zasobności w wody
powierzchniowe i bagna, Park stał się jedną z najważniejszych w tej części Europy ostoi ptaków.
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Na jego terenie występuje bowiem ponad 160
gatunków ptaków, w tym tak rzadkie gatunki jak:
bielik, bocian czarny, puchacz, gadożer, żuraw czy
bernikla rdzawoszyja. Jednak największe znaczenie
ma park dla gatunków migrujących. Na przelotach
gromadzą się tutaj bowiem licznie ptaki siewkowe
jak czajki, mewy oraz rybitwy i wiele kaczek.
Ocenia się, że na tym terenie przebywa okresowo
nawet 150 000 ptaków. Dzięki temu Parkowi
nadano status ostoi ramsarskiej, a także planuje się
podniesienie reżimu ochronnego i przemianowanie
tego obiektu w park narodowy.
Ale nie tylko ptaki składają się na świat żywy
Parku, to również 9 gatunków płazów, 5 – gadów, 19
gatunków ryb i 26 – ssaków. Prócz tego na terenie
Parku rośnie wiele rzadkich i chronionych roślin,
w tym 6 gatunków wpisanych do Czerwonej Księgi
Roślin Ukrainy, jak obuwik, rosiczka pośrednia czy
wawrzynek główkowy.
Teren ten ma również duże znaczenie historyczne zwłaszcza dla Polaków. Administracyjne
centrum Parku znajduje się w miasteczku Lubieszów znanym z tego, że w latach 1684–1834 było
w nim jedno z najlepszych w II Rzeczypospolitej
Kolegium Pijarów. Z Lubieszowa pochodzą, lub
tam studiowali, znani uczeni, działacze polityczni,
społeczni i religijni: Tadeusz Kościuszko, Stanisław Jundziłł – botanik, założyciel wileńskiego
Ogrodu Botanicznego, Teodor Narbutt – pedagog
i filozof, Adam Naruszewicz – historyk i poeta,
i wielu innych.
Folder uzupełniają kolorowe zdjęcia oraz mapa
z lokalizacją Parku wraz z wyodrębnionymi strefami ochronnymi.
• Andrijenko T., Klestow M., Osipowa M.,
2002, Górna Prypeć - kraina poleskiego piękna,
MPBP „Kramar”, Kijów, s. 12
Ta niewielka dwujęzyczna (ukraiński i angielski)
książeczka opisuje unikalną przyrodę ukraińskiej
części zlewni Górnej Prypeci. Autorzy piszą o niej
tak: „[...] tutaj zachowało się wiele cudownych, niezmienionych zakątków, gdzie można doświadczyć
pierwotnego piękna Ziemi – popłynąć czółnem
po zielonych korytarzach rzeczek, o świcie usłyszeć żurawie, popatrzeć na piękne łabędzie, które
dumnie prują wodną gładź, wyśledzić rzadkie
storczyki wśród odurzających traw łąkowych,
odczuć chłód starego lasu, nacieszyć się różnorodnością ptasich śpiewów, z radosnym sercem
obserwować, jak słońce kąpie się w kryształowo
czystych wodach Świtazi.” Istotnie, zlewnia Prypeci jest unikalnym w skali kontynentu obszarem,
to tutaj bowiem istnieje jeden z największych
basenów artezyjskich w Europie, tutaj formuje
się znaczna część masy wodnej odprowadzanej

przez Dniepr do Morza Czarnego. Odcinek ukraiński górnej Prypeci to zaledwie 180 km, jednak
jest tutaj wiele cennych i chronionych obszarów
przyrodniczych. Znajdują się tu 3 ostoje ramsarskie. Do najcenniejszych terenów należą: Szacki
Park Narodowy, Regionalny Park Krajobrazowy
„Prypeć-Stochód” oraz stworzony stosunkowo
niedawno zapowednik Czeremski. W książeczce
opisano pokrótce te obszary, poza tym ogólnie
scharakteryzowano walory przyrodnicze, zwłaszcza
północnej, poleskiej części zlewni Prypeci oraz
Lasów Cumańskich. Wiele miejsca poświęcono
realizowanemu od 2001 roku przez Ministerstwo
Ekologii i Zasobów Przyrodniczych Ukrainy programowi „Bioróżnorodność Prypeci”. Program ten
finansowany przez GEF, zakłada przeprowadzenie
licznych działań mających na celu ochronę nadprypeckiej przyrody, wzmocnienie systemu obszarów
chronionych, monitoring przyrodniczy, promowanie
na tym terenie przyjaznych form gospodarowania,
ekoturystyki itp. W jego ramach planuje się np.
nadanie statusu parków narodowych obszarom
Lasów Cumańskich oraz Regionalnemu Parkowi
Krajobrazowemu „Prypeć-Stochód”.
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Ciekawa i staranna oprawa graficzna oraz czytelna mapka sytuacyjna sprawiają, że publikacja
jest poręczna i przyjemna w odbiorze.
• Tkaczuk O., Gorun A., Matejczyk W.,
Chomik H., 2002, Szacki Park Narodowy, TzOW
„Kowelska Miejska Drukarnia”, Kowel

Poza funkcjami ochronnymi Park pełni również
rolę jednego z najbardziej znanych w tym regionie, a być może i w całej zachodniej Ukrainie,
miejsc wypoczynkowych. Płytkie i ciepłe jeziora
szackie o piaszczystych brzegach przyciągają
zwłaszcza latem liczne rzesze turystów. Dla nich
wytyczono specjalną strefę tzw. regulowanej
rekreacji.
Wyraźnie po macoszemu potraktowano jednak
historię i kulturę tego obszaru, ograniczając się
tylko do wspomnienia, że są tu liczne ślady po
II wojnie światowej. Tymczasem to tutaj wszak
polował Jagiełło przed wielką wojną z Zakonem
Krzyżackim, tutaj w 1939 roku Korpus Ochrony
Pogranicza stoczył zwycięską bitwę z Armią
Czerwoną. Teren Parku usiany jest też pięknymi
cerkiewkami (np. w Pulmie, Świtazi czy Szacku),
tymczasem nie okazały się one godne do opisania
w folderze.
Teren ten jest szczególnie ważny dla miłośników przyrody z Lubelszczyzny z tego względu,
że istnieje realna szansa, iż wespół z fragmentami Polesia Brzeskiego na Białorusi i Polesia
Zachodniego w Polsce utworzy się wkrótce
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie
Zachodnie”.
Uzupełnieniem tekstu są fotografie, niestety nie
najlepszej jakości, oraz mapa, mająca tę zaletę, iż
jest chyba jedną z nielicznych dostępnych map
z aktualnymi granicami Parku. Całość, mimo
pozostawiającego wiele do życzenia wykonania technicznego i szaty graficznej, jest jednak
poręcznym i skrótowym źródłem informacji
na temat położonego najbliżej Lubelszczyzny
ukraińskiego parku narodowego.
• Panczenko T., Andrijenko T., Gawris G.,
Kuźmienko J., 2003, Sieć ekologiczna Polesia
Nowogrodzko-Siewierskiego, „Uniwersytecka
Książka”, Sumy, s. 92

Kilkustronicowy folder w języku ukraińskim
opisujący jeden z parków narodowych Ukrainy.
Autorami folderu są pracownicy Szackiego Parku
Narodowego. Stworzony w 1983 roku Park obejmuje jedną z największych grup jezior w Europie
– jeziora szackie. Wraz z torfowiskami i innymi
podmokłymi terenami stanowią one największe
bogactwo Parku. Z nimi też związana jest flora,
a zwłaszcza fauna Parku, w tym licząca niemal
260 gatunków awifauna. W folderze została ona
szeroko opisana. Istotną funkcję Parku dla ptaków
wodno-błotnych podnosi fakt, że jest on ostoją
ramsarską. Znaczną część poświęcono zagrożeniom
przyrody parkowej – główne z nich są następstwami prowadzonych tutaj przed 30 laty melioracji.
W wyniku zachwiania równowagi hydrologicznej
na tym terenie dochodzi do zmian flory, murszenia
torfowisk itp. Od wielu lat prowadzone są też liczne
działania ochronne finansowane głównie przez
EEKONET Fund.
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Publikacja w języku ukraińskim jest naukowym
opracowaniem koncepcji sieci ekologicznej na
terenie Polesia Nowogrodzko-Siewierskiego.
Jest ono fragmentem tzw. Polesia Lewobrzeżnego, położonego na wschód od Dniepru pomiędzy tą rzeką a Desną, na pograniczu Ukrainy
i Rosji. Koncepcja sieci ekologicznej dla tego
terenu jest wynikiem realizacji przyjętego przez
Radę Najwyższą Ukrainy „Krajowego Programu
Kształtowania Sieci Ekologicznej Ukrainy na
lata 2000-2015”. Koncepcję sieci wykonał zespół
naukowców z Kijowa przy współpracy z pracownikami Desniańsko-Starohuckiego Parku Narodowego – jedynego na tym terenie. W rozdziałach
wstępnych przestawiono założenia koncepcji oraz
pewien szerszy kontekst tworzenia sieci ekologicznych w Europie i na świecie. Następnie opisano
jej elementy ekologiczne wg schematu ważności:
elementy sieci (jądra i korytarze ekologiczne)
o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Każdy z nich, bez względu na jego rangę,
został scharakteryzowany pod względem zasobów
przyrodniczych: flory, fauny, obszarów chronionych: istniejących i potencjalnych, zagrożeń,
powiązań z innymi elementami itd. W końcowych
rozdziałach opisano zależności pomiędzy siecią
Polesia Nowogrodzko-Siewierskiego a terenami
przyległymi, w tym również tymi na terenie Rosji.
Publikację uzupełniają: obszerny spis cytowanych
źródeł literaturowych (94 pozycje), czterostronicowe streszczenia w języku angielskim i rosyjskim,
zestawienie zakazników oraz elementów sieci
ekologicznej, a także schematyczna mapa.
Publikacja ta jest bardzo cenna i godna polecenia z wielu względów. Przede wszystkim nawiązuje
do idei ECONETU, europejskiej sieci ekologicznej
mogącej – zdaniem wielu przyrodników – znacznie
skuteczniej chronić przyrodę niż lansowana dziś
w UE NATURA 2000. ECONET bowiem w znacznie lepszym stopniu „odpowiadał” na dynamizm
przyrody. Obejmował ochroną i bicentra, gdzie
znajdowały się zarówno siedliska licznych gatunków, jak i korytarze jakimi owe gatunki migrują.
NATURA 2000 zaś zakłada znacznie bardziej
statyczny obraz przyrody, ochronę wybiórczą.
Przyroda zaś to sieć zależności nie tylko ekologicznych, ale również przestrzennych. Doskonale
obrazuje to załączona do publikacji mapa. Książka
jest również źródłem wiedzy o przyrodzie przeciwległych krańców Polesia, bo oddalonych o setki
kilometrów. Prócz tego publikacja jest ciekawym
przykładem, jak to robią inni, bowiem w Polsce
również ponad 10 lat temu opracowana została
koncepcja sieci ekologicznej ECONET.
Z pewnością byłoby lepiej, gdyby zaprezentowana mapa była dokładniejsza, a najlepiej kolorowa, gdyż takie ekosystemy jak lasy, rzeki, jeziora
i bagna stanowią istotny element sieci ekologicznej,
zaś na zaprezentowanej w książce czarno-białej
mapce nie są one pokazane.
KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
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EDUKACJA

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

1000 zł

strona trzecia

800 zł

STRONY WEWNĄTRZ NUMERU
cała strona

400 zł

1/2 strony

250 zł

1/4 strony

150 zł

Reklama w kwartalniku może być powiązana z prezentacją
w internetowym serwisie

www.ekolublin.pl
Szczegóły:
tel. 081 743-71-04
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
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