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Susły i lotnisko

– w oczekiwaniu na przełom
W ostatnich miesiącach obserwujemy znaczne przyspieszenie wydarzeń przybliżających
rozstrzygnięcie kwestii ewentualnej budowy lotniska w Świdniku i związanych z tym zagrożeń dla największej europejskiej kolonii susła perełkowanego.

W

styczniu 2007 r. Zarząd Województwa
zdecydował o przesunięciu unijnych
środków w ramach projektowanego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013
przeznaczonych do tej pory na lotnisko w Niedźwiadzie i wykorzystaniu ich na budowę lotniska
w Świdniku. Aktualnie trwają negocjacje z Komisją
Europejską, w wyniku których okaże się, czy Bruksela zgodzi się na takie rozwiązanie. Tymczasem
władze województwa zaczęły wreszcie dostrzegać trudności prawne związane z wyjątkowym
statusem projektowanego Obszaru o Znaczeniu
Wspólnotowym w ramach sieci Natura 2000. Coraz
głośniej zaczęto mówić o przesunięciu pasa startowego tak , aby nie kolidował z kolonią susła. Na
19–20 czerwca br. zwołano specjalną konferencję
z udziałem ekspertów spoza Lublina, organizacji
ekologicznych itp. Pojawiła się inicjatywa powołania fundacji na rzecz ochrony susła.
Tymczasem jednak (na dzień zamknięcia numeru do druku) przed Burmistrzem Świdnika toczy
się postępowanie administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy w Świdniku lotniska
według koncepcji uwzględniającej przesiedlenie
części kolonii. Załącznikiem do wniosku w tej
sprawie, złożonego przez spółkę Port Lotniczy
Lublin w Świdniku, jest raport oceny oddziaływania na środowisko, przygotowany przez zespół
pod kierunkiem dr Stefana Męczyńskiego. Poniżej
przedstawiamy skrótowe omówienie stanowiska
TdNiCz w sprawie tego wniosku i raportu OOŚ,
jakie złożone zostało do Burmistrza Świdnika 7
maja. Wszystko wskazuje na to, że ta koncepcja
lokalizacji lotniska przechodzi do historii, jednak
warto zaprezentować czytelnikom powody naszego
sprzeciwu i krytyki. Zainteresowanych pełnym
tekstem opinii prosimy o kontakt z redakcją.
O przełomowym kompromisie w sprawie lokalizacji lotniska, jego precedensowym znaczeniu dla
przyszłych sytuacji konfliktowych miedzy inwestycjami regionalnymi a obszarami przyrodniczymi
i nowych perspektywach dla ochrony susła perełkowanego – w następnym numerze Oikosa.
Krzysztof Gorczyca



1. Wnosimy o odrzucenie wniosku, lub wstrzymanie się z jego rozpatrzeniem, do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru Natura
2000 PLH 060021 Świdnik.
W świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z 14.09.2005 w sprawie C-244/05
do Projektowanych Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym Natura 2000 nie stosują się wyjątki z art.
6 Dyrektywy Siedliskowej, określające warunki
wydania zgody na przedsięwzięcie (brak rozwiązań
alternatywnych, nadrzędny interes publiczny, kompensacja). Obszar PLH 060021 Świdnik od momentu zgłoszenia przez Polskę do Komisji Europejskiej
posiada taki status. W związku z tym w obecnym
stanie prawnym, do czasu zatwierdzenia obszaru,
nie istnieje żadna podstawa do wydania zgody na
realizację przedsięwzięcia.
2. Wnosimy o odrzucenie wniosku ze względu na
niespełnienie podstawowych warunków określających możliwość udzielenia zgody na realizację
przedsięwzięcia, tj. realizacji nadrzędnego interesu
publicznego i braku lokalizacji alternatywnych.
Autorzy raportu nie wykazali braku alternatywnych lokalizacji. Nie została wykonana żadna
analiza rozwiązań alternatywnych. W żadnym
przypadku nie można za takową uznać niepopartego niczym stwierdzenia, że „Planowany drugi
port lotniczy w Niedźwiadzie koło Lublina, jeżeli
w ogóle zostanie wybudowany, to raczej w odległej przyszłości. Nie stanowi on alternatywy dla
portu lotniczego w Świdniku, ponieważ porty te
będą spełniały różne zadania zarówno w zakresie
przewozu pasażerów, jak i towarów oraz innych
usług.”
Zarówno lotnisko w Świdniku, jak i planowana
analogiczna inwestycja w Niedźwiadzie spełniać
mają tę samą rolę portu regionalnego. Podnoszony
przez autorów raportu (s.19) argument, iż inwestor
ma ograniczone możliwości finansowe, w żaden
sposób nie wykazuje braku możliwości realizacj
i inwestycji w innej lokalizacji i nie może być
przesłanką wyższej rangi niż cele ochronne obszaru Natura 2000 o znaczeniu wspólnotowym.

Co więcej, omówienie wariantów alternatywnych
powinno według ustawy analizować także wariant „zerowy”, polegający na niepodejmowaniu
przedsięwzięcia, oraz wariant najkorzystniejszy dla
środowiska – żaden z nich nie został omówiony
w przedmiotowym raporcie oos.
(...)
Raport w żaden sposób nie udowadnia,
iż inwestycja ma być realizowana w związku
z „nadrzędnym interesem publicznym”. Nie podano
żadnych rzetelnych ekonomicznych lub społecznych analiz wpływu inwestycji na długofalowe rozwiązanie jakichkolwiek problemów społecznych.
Tym bardziej nie zostało wykazane, że „nadrzędny
interes publiczny” wymaga budowy lotniska w tej
konkretnej lokalizacji.
Warto także podkreślić, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Komisji Europejskiej
(wytyczne KE dotyczące stosowania art. 6 Dyrektywy Siedliskowej: Managing Natura 2000
sites. The provisions of the habitats”, nakazuje
się w pierwszej kolejności wskazanie rozwiązań
alternatywnych, a dopiero po rzetelnym wykazaniu
ich braku można przystąpić do usprawiedliwienia
realizacji przedsięwzięcia ze względu na interes
społeczny lub gospodarczy.
3. Przedstawiony Raport Oceny Oddziaływania
na Środowisko jest niespójny z „Koncepcją programowo-przestrzenną wielofunkcyjnego lotniska
Świdnik” i nie odnosi się do całości przedsięwzięcia pomijając analizę istotnego ze względu na
wpływ na kolonię susła perełkowanego elementu
inwestycji.
Raport nie uwzględnia w zupełności zaplanowanej według „Koncepcji programowo-przestrzennej” w części południowej obecnego lotniska drogi
kołowania i miejsca postojowego dla samolotów
po południowej stronie pasa startowego. Realizacja
ww. obiektów w określonej w „Koncepcji...” lokalizacji zwielokrotniłoby stopień ingerencji w kolonię
susła perełkowanego. W związku z powyższym
przedstawiony raport nie odnosi się do całości
planowanego przedsięwzięcia, którego dotyczy
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wniosek. Umieszczona w tekście raportu (s. 54)
uwaga, iż w świetle ustnych ustaleń z inwestorem
umieszczona w „Koncepcji...” lokalizacja drogi kołowania jest pomyłką, nie posiada żadnej
mocy wiążącej. W związku z powyższym wnosimy
o zobligowanie wnioskodawcy do przedstawienia
jednolitych dokumentów, zaktualizowanie raportu
oddziaływania na środowisko i przedstawienie
proponowanych sposobów ochrony kolonii susła
oraz kompensacji adekwatnie do zaplanowanego
przez autorów „Koncepcji...” zakresu ingerencji
inwestycji w obszar zamieszkały przez susły.
4. Przedstawiony Raport ooś posiada wiele poważnych braków oraz wiele stwierdzeń nieznajdujących potwierdzenia w faktach. W związku z tym
nie spełnia wymogów stawianych przepisami (art.
46 i nast. ustawy Prawo ochrony środowiska).
A) Raport nie zawiera rzetelnej analizy wpływu
eksploatacji lotniska, zwłaszcza lądowań i startów
samolotów na funkcjonowanie kolonii susła perełkowanego.
Cały ten, niezwykle ważny, zakres tematyczny
ograniczony został do kilku czysto intuicyjnych,
nie popartych niczym stwierdzeń autorów:
W naszej ocenie lądujące i startujące od czasu
do czasu samoloty średniej wielkości nie będą
oddziaływały szczególnie ujemnie na susły, ponieważ są one przyzwyczajone do wzmożonego
ruchu na lotnisku. Ciągle odbywają się tutaj starty
i lądowania samolotów sportowych różnego typu,
helikopterów i szybowców (...) Susły przystosowały
się do panujących tutaj specyficznych warunków.
Sprowadzenie do wspólnego mianownika ruchu małych samolotów sportowych czy szybowców
i kilku-, a nawet kilkunastokrotnych (jak zakładają
optymistyczne prognozy) startów i lądowań ciężkich samolotów jest błędem dyskwalifikującym
opracowanie.
Skalę ruchu na planowanym lotnisku określić
można jako sumę dotychczasowego ruchu oraz
nowego, znacznie intensywniejszego zarówno pod
względem ilościowym, jak i jakościowym. Przewiduje się, że lotnisko przyjmować będzie samoloty
typu boeing 737, których masa startowa z paliwem
wynosić może 78 ton, a poziom hałasu przekracza
100 dB oraz A 320 o masie startowej 73 tony. Nieuprawnione jest wnioskowanie o reakcji zwierząt
na te czynniki na podstawie dotychczasowego
„przyzwyczajenia” do lądowania śmigłowców
i małych samolotów sportowych.
Zwraca na to m.in. uwagę dr. Jan Śmiełowski w swojej opinii załączonej do raportu. Podobne obawy zgłasza także dr Michał Piskorski
z Instytutu Biologii UMCS, wieloletni badacz
świdnickich susłów (autor rozprawy doktorskiej
pt. „Charakterystyka populacji susłów perełkowanych (Spermophilus suslicus) w Świdniku koło
Lublina):„Nie wiadomo jak będzie oddziaływać już

OIKOS 1/2007

funkcjonujący nowy pas startowy, czy samoloty
nie będą powodowały zbytniego hałasu, drgań
podłoża i innych wibracji uciążliwych dla susłów.
Na te aspekty dotychczas nie zwracano uwagi, a są
to zagadnienia niepoznane i wymagają przeprowadzenia rzetelnych badań. (Oikos. Ekologia
i Współdziałanie, nr 1(38)2006 s. 4-5)
Wnioskujemy o nałożenie na inwestora obowiązku przedłożenia rzetelnych analiz wpływu
startów i lądowań samolotów o przewidzianych
dla świdnickiego lotniska parametrach na funkcjonowanie kolonii susła.
B) Autorzy raportu stwierdzają, że budowa
lotniska jest warunkiem utrzymania dobrych warunków siedliskowych, głównie koszenia trawy
i jednocześnie sugerują, że zaniechanie inwestycji może pogorszyć warunki siedliskowe susłów.
Opinia ta nie jest w żaden sposób uprawniona i nie
powinna być brana pod uwagę przy wydawaniu decyzji. Zaniechanie budowy nie oznacza zaniechania
koszenia trawy. Uznanie za Obszar o Znaczeniu
Wspólnotowym Sieci Natura 2000 oznacza, że Unia
Europejska bierze na siebie odpowiedzialność za
jego ochronę. Dotyczy to także odpowiedzialności
finansowej. Istnieją liczne instrumenty finansowania czynnej ochrony, zarówno w ramach funduszy
unijnych, jak i krajowych funduszy ekologicznych.
Ponadto rezygnacja z planów budowy portu lotniczego oznacza pozostanie przy obecnym sposobie
użytkowania, który jak pokazuje dotychczasowy
rozwój kolonii, stwarza doskonałe warunki dla
bytowania susłów.
Załączona do raportu opinia dr Jana Śmiełowskiego, jako jedną z istotnych przesłanek poparcia
dla budowy portu wymienia obawy przed przeznaczeniem terenu pod inne cele inwestycyjne, np
budownictwo mieszkaniowe. W związku z tym,
według dr Śmiełowskiego, lotnisko jest gwarancją zabezpieczenia terenu kolonii. Tymczasem
w obecnym stanie prawnym przeznaczenie terenu pod zabudowę nie jest możliwe, więc taka
przesłanka nie może być w żadnej mierze brana
pod uwagę.
C) Na stronie 22. raportu czytamy:
Działania kompensujące przekroczą zatem wielokrotnie limit wymagań w tym zakresie poprzez
znaczne powiększenie obszaru Natura 2000, zachowanie ciągłości sieci, wzbogacenie środowiska
i zwiększenie liczebności populacji susłów.
Są to w naszej ocenie stwierdzenia bez żadnego
uzasadnienia. Bezpośrednio na skutek operacji
nie zostanie powiększony obszar Natura 2000.
Ciągłość sieci zostanie zerwana poprzez rozczłonkowanie obszaru kolonii. Nie ma żadnych podstaw,
żeby uważać, że w wyniku przesiedlenia zostanie
zwiększona liczebność kolonii.

D) Raport nie analizuje rzetelnie skutków
operacji przesiedlenia kolonii na jej funkcjonowanie.
W rozdziale 4. - Działania łagodzące – minimalizacja strat (s. 23) znalazło się z stwierdzenie:
(...)Śmiertelność susłów w czasie rozsiedlania się
ich na nowych terenach nie jest zapewne duża.
Na przykład przesiedlone na otwarty wybieg do
Ogrodu Zoologicznego w Zamościu w 2005 roku
(za zgodą Ministerstwa Środowiska) zaledwie 33
susły w większości przetrwały i rozmnożyły się
w następnym roku (...)
Nie jest w naszej opinii właściwe porównywanie tych operacji zarówno pod względem skali,
jak i warunków realizacji. Przesiedlenie kilkudziesięciu zwierząt do ogrodu zoologicznego nie
jest tym samym co przesiedlenie, kolonii, gdzie
niezbędne jest wyłapanie wszystkich osobników
z określonego terytorium. Ogród zoologiczny to
teren w dużo większym stopniu kontrolowany.
Autorzy podają, że przetrwała „większość z 33”
osobników, nie podając jednak dokładnie ich liczby
(a większość z 33 to np. 17).
Właściwym punktem odniesienia mogą być
podejmowane w przeszłości próby przesiedleń
kolonii susła perełkowanego w Tyszowcach.
Wnosimy o zobligowanie inwestora do uzupełnienia raportu o analizę efektów ww. dotychczasowych prób przesiedleń, zawierającą dane
o śmiertelności zwierząt przy chwytaniu i przenoszeniu, efektach wsiedlenia w perspektywie
wieloletniej – funkcjonowania i rozwoju kolonii
wsiedlonych.
Pozwolimy sobie przytoczyć w tym miejscu
opinię doktora Michała Piskorskiego z UMCS:
Już w czasie odłowów susły będą narażone na
duży stres – zostanie zakłócona ich aktywność,
procesy fizjologiczne, naturalny rytm życia. Mimo
że są one dość odporne na tego rodzaju sytuacje, to
może wówczas wystąpić śmiertelność, choć trudno
przewidzieć jak duża (wywiad dla kwartalnika
Oikos).
Również dr Jan Śmiełowski w załączonej do
raportu opinii, zwracając uwagę na socjalny charakter gatunku, wyraża niepokój o skutki operacji
dla kolonii:.„Nie wiadomo, jakie skutki przyniesie
naruszenie organizacji funkcjonowania tak dużej
kolonii”.
Kolejne fragmenty wypowiedzi dr M. Piskorskiego odnośnie do całościowego wpływu inwestycji na kolonię susła:
Zagrożenie jest realne i bezdyskusyjne, nie
można twierdzić, że tak poważna inwestycja nie
spowoduje żadnych zagrożeń czy strat w populacji.
Przez cały okres trwania tej ewentualnej inwestycji,
czyli na jej poszczególnych etapach, kolonia będzie
w różny sposób zagrożona (...)
Samo prowadzenie prac budowlanych będzie
narażało na śmierć susły, które mimo wszystko
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pozostaną nieodłowione na tym terenie oraz te,
które będą tam migrowały, bo takich sytuacji nie
da się wykluczyć. Po za tym prace budowlane
mogą się przenosić na obszary nieobjęte odłowami,
wzrośnie tam też aktywność innego rodzaju oraz
skupi się dotychczasowa, z uwagi na wyłączenie
z użytkowania części terenu lotniska.
(...) Poza Świdnikiem, który jest przykładem
na udaną introdukcję, nie ma miejsc, gdzie susły
perełkowane utrzymują się dłużej w wyniku wsiedlenia przez człowieka. Dotychczas podjęte próby
planowych reintrodukcji nie przyniosły pozytywnych rezultatów. (...) Niewątpliwie jest to dowód

na to, że możliwość taka istnieje, jednak jakie
warunki o tym zadecydowały, nie wiemy. Geneza jej
powstania i rozwoju wymaga badań genetycznych
i etologicznych. Dopiero wówczas można będzie
wyrokować, jaki przypadek decyduje o powodzeniu
w przesiedlaniu susłów.
(...) Trzy próby reintrodukcji były nieudane.
Obecne obserwacje w Świdniku pozwalają zdobyć
najlepsze doświadczenie w sprawie przesiedlania
oraz szereg istotnych pytań, np.: jak długo kolonia
utrzyma się w izolacji, czy powstaną niekorzystne
zmiany w wyniku inbreedu, jakie są mechanizmy
zabezpieczające przed tym zjawiskiem, czy do zało-

żenia nowych kolonii konieczne są tylko pojedyncze
osobniki, a także wiele innych.
(...) E) Do raportu załączone zostały dwie opinie ekspertów. Obie one pochodzą z roku 2001,
kiedy planowana długość pasa startowego wynosiła
1540 m. Z treści opinii dr Śmiełowskiego wynika,
że brał on pod uwagę zupełnie inny typ planowanego ruchu lotniczego, skoro wyraża wątpliwości
o „reakcje susłów na lądujące 6-tonowe samoloty”. Tymczasem rozpatrywana w postępowaniu
inwestycja dopuszczać ma lądowanie samolotów
o wadze ponad dziesięciokrotnie większej (np.
Boeing 737).

Bezprawie(?)
na Huczwie
W

iosna 2007 roku przyniosła początek
pogłębiania koryta rzeki Huczwy między Tyszowcami a Turkowicami (powiat tomaszowski). Prace rozpoczęły się chociaż
obszary te znajdują się na liście potencjalnych
obszarów Natura 2000 (przygotowanej przez organizacje pozarządowe Shadow List). Inwestycję
oprotestowali przyrodnicy i wędkarze, a ekolodzy
wnioskują o uchylenie decyzji pozwalającej na
prace w dolinie Huczwy

Dzika rzeka

Huczwa to lewy dopływ Bugu, a zarazem jedna z większych rzek regionu o długości 74, 6 km.
Bierze swój początek na Roztoczu Środkowym,
a następnie przepływa przez rolnicze tereny Grzędy
Sokalskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. Przecina także
dwa miasteczka – Hrubieszów i Tyszowce. Tworzy
dość szeroką dolinę – w dolnym biegu miejscami
rozszerza się do 1 km. Z historycznych przekazów
jeszcze 70 lat temu tereny nad Huczwą odznaczały
się wybitnymi walorami przyrodniczymi. Rzeka
płynęła leniwie. W jej dolinie dominowały podmokłe lasy, łąki i torfowiska. Wartość przyrodnicza
doliny Huczwy była porównywalna do obszarów
nad Biebrzą, Narwią czy Bugiem. Pierwsze prace
regulacyjne wykonano już w okresie międzywojennym. Prace te kontynuowały niemieckie władze
okupacyjne, a potem krajowe urzędy melioracyjne.
Do połowy lat 50. ubiegłego wieku koryto zostało
skanalizowane, pogłębione i poszerzone, w wielu
miejscach przegrodzone jazami. Bezsprzecznie do-



prowadziło to do poważnych strat w środowisku.
Jednak blisko pięćdziesiąt lat zaniechania liniowych
inwestycji hydrotechnicznych spowodowało, że
nastąpiła renaturyzacja znacznej części doliny rzeki.
Obserwacje przyrodników–naukowców i pasjonatów z m.in.Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Zamojskiego Towarzystwa
Przyrodniczego, Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Zarządu Zespołu Zamojskich
Parków Krajobrazowych (obecnie Zespół Parków
Krajobrazowych Roztocza z siedzibą w Zamościu)
bezsprzecznie wykazały odnawianie się zasobów
środowiska. Kilkunastoletni monitoring potwierdził,
jak wartościowe pod względem przyrodniczym są
tereny między Tyszowcami a Turkowicami. Podobne
spostrzeżenia potwierdzały środowiska wędkarskie
badające wody Huczwy. Początkowo uznano, że ten
fragment doliny powinien zostać objęty ochroną
co najmniej jako obszar chronionego krajobrazu,
ponieważ dolina Huczwy stanowi ważny korytarz
ekologiczny, łączący dolinę Bugu z lasami Roztocza i Puszczy Solskiej. Stosowny zapis znalazł się
nawet w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania
Przestrzennego przygotowanym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Wydawało się, że kolejną
szansą na trwałe odbudowanie się świata roślin
i zwierząt jest tworzenie sieci Natura 2000. Obszar
nad Huczwą między Tyszowcami a Turkowicami
znalazł się na Shadow List jako ostoja ptasia „Ostoja
Tyszowiecka” (jednak, jak wiele ostoi w dolinach

rzecznych, obszar ten nie został ustanowiony przez
Ministra Środowiska). Wbrew pozorom zgłoszenie
przez NGOsy do Komisji Europejskiej ostoi Natura
2000 teoretycznie skutkuje mocniejszą ochroną,
ponieważ dyrektywa siedliskowa wyłącza spod
jakichkolwiek inwestycji taki obszar. Ochronę ma
zapewnić państwo członkowskie. Organem powołanym do tego celu jest wojewoda.

Projekt inwestycji

Po blisko pięćdziesięciu latach „uśpienia” służby melioracyjne przypomniały sobie o Huczwie.
Zdarzające się podtopienia łąk w dolinie oraz podchodzenie wody pod zabudowania Tyszowiec stały
się przyczynkiem do rozpoczęcia przygotowań do
pogłębiania rzeki. Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lublinie (zarządca mniejszych rzek podległy Urzędowi Marszałkowskiemu,
temu samemu, który w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego postuluję ochronę
rzeki) zlecił wykonanie projektu budowlanego inż.
Franciszkowi Ząbkowi. O negatywnych skutkach
jego projektów dla dolin rzek wielokrotnie bardzo
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krytycznie wypowiadali się przyrodnicy, ponieważ
projekty te bazują na wzorcach obowiązujących
w latach 60. czy 70. XX w. A te można najprościej
streścić w ten sposób: rzeka ma pełnić rolę kanału
odprowadzającego jak najszybciej wodę z danego
terenu, a zatem należy koryto wyprostować, pogłębić, likwidując tym samym wiosenne wylewy,
meandry i starorzecza, a brzegi wyczyścić z drzew
i roślinności wodnej i umocnić. Podobne koncepcje
zostały odrzucone praktycznie na całym świecie jako
nieskuteczne (o czym świadczą liczne powodzie
w krajach, gdzie rzeki zostały najbardziej przekształcone), a także nieekonomiczne. Ponadto takie wykonywanie robót skutkuje zwykle spustoszeniem
w środowisku przyrodniczym oraz... deficytem wody
w okresach suchszych. Jeżeli chodzi o Huczwę, projektant wziął sobie za cel przywrócenie stanu koryta
rzeki z lat 50. Według inż. Ząbka, projekt nie będzie
negatywnie oddziaływał na środowisko przyrodnicze, ponieważ na obszarze tym nie występują żadne
gatunki roślin i  zwierząt objęte ochroną gatunkową!
To stwierdzenie nie zostało poparte ani stosownymi
ekspertyzami, ani literaturą specjalistyczną. Pomimo
to projekt został zatwierdzony przez WZMiUW.
Również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie zaopiniował pozytywnie wspomniany
projekt. Jakże mogło być inaczej, skoro podstawą do jego zatwierdzenia była opinia lubelskiego
Inspektoratu RZGW, którego kierownikiem był...
inż. Ząbek.

Służby ochrony przyrody?

Tak przygotowany projekt trafił do służb ochrony
przyrody, a konkretniej do zamojskiej delegatury
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oddział Środowiska i Rolnictwa. Na mocy ustawy o ochronie przyrody wojewoda, a właściwie urzędnicy mu podlegli
wydają decyzje o warunkach prowadzenia robót.
Mają one nałożyć na inwestora takie obowiązki,
aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na
środowisko. Decyzja podpisana przez Zofię Kurek
– kierownika OŚiR w Zamościu – mająca na uwadze
walory opisywanego obszaru nakłada na inwestora
wymagania prawie symboliczne. W zasadzie jedyne
obostrzenie polegało na powstrzymaniu się z jakimikolwiek działaniami w okresie lęgowym ptaków,
czyli od 1 kwietnia do 31 sierpnia (inne można
określić jako wymogi oczywiste: sprawny sprzęt,
lub symboliczne – nasadzenie 25 płatów zakrzaczeń
w miejsce wyciętych drzew).
Pracę służb wojewody krytycznie skomentował
dr Przemysław Stachyra z zamojskiej grupy OTOP
– długoletni badacz przyrody na Zamojszczyźnie.
W swojej ekspertyzie napisał m. in., że prace udrażniające „spowodują wycięcie na tym obszarze globalnie zagrożonego gatunku ptaka, jakim jest dubelt,
oraz zdecydowanie zubożą żerowiska przynajmniej
15 gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem w skali europejskiej. Doprowadzą również
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fot. Przemyslaw Stachyra

KONFLIKTY

Rzeka po udrożnieniu
do całkowitego zaniku stanowisk wydry i bobra
europejskiego oraz zagrożą egzystencji kolonii susła
perełkowanego. Takie samo zagrożenie dotyczy
występujących w dolinie Huczwy gatunków płazów. Ichtiofauna omawianego obszaru w wyniku
ewentualnych robót, zostanie w znacznym stopniu
zubożona. Wstępne wyniki badań i obserwacji, dotyczące wybranych grup bezkręgowców (głównie
motyli Lepidoptera i ważek Odonata) oraz grup
roślin – wskazują również na bardzo duże bogactwo
gatunkowe uprawniające do objęcia rzeczonego
obszaru ochroną, wzmacniając argumenty i kryteria
ochronne doliny wynikające z różnorodności fauny
kręgowców. Dlatego w świetle przedstawionych
walorów przyrodniczych doliny Huczwy, ugruntowanych w kilku ekspertyzach i publikacjach, poważne
zastrzeżenia budzi pozytywne uzgodnienie przez
Wojewódzkie Służby Ochrony Przyrody prac hydrotechnicznych planowanych do realizacji w dolinie
omawianej rzeki. Informacje zawarte w decyzji nie
mają żadnych podstaw merytorycznych, gdyż nie
były poprzedzone rzetelnymi badaniami i ekspertyzami ani również konsultacjami z działającymi
na Lubelszczyźnie organizacjami pozarządowymi.
W decyzji nie nawiązano również do istniejących od
roku 2003 materiałów pomocnych w powstawaniu
i organizacji sieci Natura 2000.”

Ruszają do pracy

Uprawomocnienie się powyższej decyzji pozwoliło uzyskać pozwolenie na budowę przez WZMiUW
i skupić się na pozyskaniu środków na inwestycję.
Te oszacowano na niespełna milion złotych. Jednocześnie pojawiły się protesty przeciw planowanym
pracom. Pierwsi wystąpili wędkarze z zamojskiego
okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Renaturyzująca się rzeka, dodatkowo zarybiana ze środków
tego stowarzyszenia, stała się miejscem aktywnego
wypoczynku licznych wędkarzy, a badania ichtiologów pokazują, że udrożnienie rzeki, polegające
na pogłębieniu i uformowaniu koryta oraz wycince
nabrzeżnych drzew, powoduje spustoszenie w wo-

dach. Krytyczny artykuł pojawił się w „Kronice
Tygodnia” – lokalnym tygodniku. Stąd o sprawie
dowiedzieli się przyrodnicy i ekolodzy. Po uzyskaniu i przeanalizowaniu dokumentów dotyczących
udrożnienia Huczwy na przełomie 2006 i 2007 roku
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, opierając się
na ekspertyzie OTOPu, z pomocą prawnika zwróciło się do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem
o uchylenie w trybie nadzoru decyzji o warunkach
prowadzenia robót. Odpowiedzi z Warszawy nie ma
do czerwca 2007 r., w momencie składania wniosku
trwały prace nad Huczwą. Z pozostawionych śladów
wynika, że do maja br. koparki na gąsienicach wykonały część inwestycji, niszcząc to, co przyrodzie
udało się odtworzyć przez 50 lat. Uformowano
koryto w kształcie trapezu, zniszczono roślinność
wodną i nabrzeżną. Obecnie trudno ocenić skutki
wykonanych robót. Jedno jest pewne – nie można
wykluczyć, że prace nie miały znaczącego negatywnego oddziaływania na chronione w ramach sieci
NATURA 2000 siedliska i gatunki. Pogłębianie
rzek zawsze skutkuje obniżeniem poziomu wód
gruntowych w dolinie, w wyniku czego zapewne
zanikną wilgotne łąki i inne podmokłości w dolinie (siedliska m.in. wspomnianego już dubelta).
Z pewnością nie były obojętne także dla organizmów
żyjących w korycie rzeki – bezkręgowców, ryb,
ptaków i ssaków.

Co dalej?

Można być prawie pewnym, że wykonana inwestycja złamała ustalenia decyzji o warunkach prowadzenia robót poza okresem lęgowym ptaków. Liczne
ślady pokazują, że prace były wykonywane wiosną,
już w trakcie lęgów. Tym samym, wpuszczając nad
rzekę wykonawcę robót, WZMiUW złamał i tak dość
łagodną decyzję. Inwestycja została przerwana po interwencji Zamojskiej Grupy OTOP do września. Ten
czas planują wykorzystać organizacje ekologiczne
podejmując stosowne środki. Tylko czy trzy miesiące
wystarczą do zatrzymania dewastacji środowiska
przyrodniczego doliny środkowej Huczwy?
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N

iemal od początku działalności Towarzystwa dla Natury i Człowieka wypowiadaliśmy krytyczne uwagi i opinie na
temat polityki transportowej Lublina. Organizując przeróżne Dni Bez Samochodu, wystawy
czy koncerty, zbierając podpisy, apelowaliśmy
o ograniczenie napływu ruchu samochodowego
do centrum, rozwoju komunikacji zbiorowej,
tworzenia warunków do podróżowania rowerem.
Spotykało się to z bardzo przyjaznym odbiorem
władz miasta. Jeden wiceprezydent przybył nawet
kiedyś na rowerowy festyn i ojcowskim gestem
pozdrowił wszystkich cyklistów po pięciokroć.
Tymczasem jego szef zgodnie z własnymi deklaracjami, że nie wierzy, aby rowery mogły pomóc
w rozwiązaniu problemów transportowych miasta,
nie podejmował żadnych kroków, aby zmniejszyć
dystans, jaki dzieli nas w tym względzie nie tylko
od miast holenderskich, niemieckich czy duńskich,
ale również od Wrocławia, Krakowa czy Gdańska,
które w znacznie większym stopniu postawiły na
rowery. Potrafiły nawet zdobywać na to niemałe
pieniądze. U nas w tym czasie powstawały archaiczne koncepcje zachęcania jak największej liczby
kierowców do wjazdu do centrum poprzez budowę
nowych parkingów podziemnych w Śródmieściu.
Rower pozostawał niedzielną rozrywką, dla której
co roku po kawałeczku rozbudowywano ścieżkę
wzdłuż Bystrzycy. Postanowiono nawet uszczęśliwić rowerzystów hiperkosztowną ścieżką dookoła
zalewu, dla budowy której trzeba umacniać brzegi
zbiornika.
Mimo zmiany warty w Ratuszu nie można
– jak dotąd – zaobserwować faktów, które by tę
ogólna ocenę zmieniły. Niezależnie od zmiany
władzy pojawiają się jednak bardzo pozytywne
jaskółki. Miasto i miejski przewoźnik sięgnęło po
unijne środki, aby rozwijać transport publiczny.
I to w postaci najbardziej chyba dla otoczenia
przyjaznej, a jednocześnie najbardziej lubelskiej
– trolejbusów. W ramach projektu zgłoszonego do
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej nastąpić ma rozszerzenie sieci, którą obsługiwać będą nowoczesne, wygodne i energooszczędne
pojazdy. Dodatkowo na lubelskich ulicach pojawić
się mają autobusy na gaz. Co ciekawsze MPK podjęło również wyzwanie zachęcenia mieszkańców
i władz do wspierania przyjaznego środowisku
sposobu podróżowania. Służyć ma temu zakrojona
na szeroką skalę kampania społeczna „Zielona Komunikacja”. Do współpracy zaproszono
szerokie grono osób i instytucji oraz organizacji pozarządowych. W kwietniu na inaugurację
kampanii zorganizowana została bardzo ciekawa
konferencja, na której różnorodne aspekty tematu
prezentowali wybitni eksperci z całego kraju. Zabrakło tylko jednego ważnego elementu: prezentacji polityki transportowej Lublina, przedstawionej
przez reprezentanta władz miasta. Bez tego nie



Trolejbusowy
cross

wiadomo, jak mają się plany MPK do ogólnej
strategii rozwoju komunikacji, jak mogą być wykorzystane i rozwijane. Być może, prezentacja
taka nie była możliwa po prostu dlatego, że taka
polityka w zasadzie nie istnieje.
Druga jaskółka to nowe inicjatywy rowerowe.
Z jednej strony Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
w ramach bardzo potrzebnego cyklu otwartych
debat pt „Forum Kultury Przestrzeni” zorganizował serię spotkań z udziałem rowerzystów,
urzędników, urbanistów, radnych . Być może,
same spotkania nie wniosłyby wiele nowego: z ust
urzędników słyszeliśmy ponownie, że lubią jeździć
na rowerze, że miasto stawia na trasy rekreacyjne,

że każda remontowana dwupasmówka będzie
miała ścieżkę, że na więcej nie ma pieniędzy...
Ale usłyszeliśmy też deklarację współpracy ze
środowiskiem rowerzystów, zapowiedź rozważenia
przyjęcia przez miasto „pakietu rowerowego”
(krakowski wynalazek – pakiet nieinwestycyjnych rozwiązań organizacyjnych wspierających
rozwój ruchu rowerowego), a na początek stworzenia zespołu zadaniowego z udziałem strony
społecznej. Wzorcem mógłby być tutaj zespół
działający w Krakowie. Równolegle swoją akcję
przeprowadziła lubelska „Gazeta Wyborcza”,
której czytelnicy zgłosili mnóstwo propozycji
optymalnych przebiegów komunikacyjnych tras
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jak istotną role w mieście mogą spełniać rowery.
I jeszcze news z ostatniej chwili – radni
miejscy, sprzyjając rowerzystom, postanowili za
prawie milion zrobić im prezent w postaci toru
do terenowej jazdy trudnej, który nie wiadomo,
czy ma być rowerowy, czy raczej motocrossowy
(inicjatorem inwestycji jest klub crossowy). Nawet jeśli pod wpływem głosów rowerzystów tor
będzie się nadawał do jazdy rowerem, nie przyczyni
się w najmniejszym stopniu do rozwiązywania
problemów komunikacyjnych miasta i nie ułatwi
poruszania się na dwóch kółkach po Lublinie. To
oczywiste – ma być obiektem sportowym. Mam
tylko nadzieję, że nie usłyszę od miejskich urzędników na jakimś kolejnym spotkaniu, żebym nie
marudził, że nie da się dojechać rowerem do pracy,
bo miasto „na rowery” wydało w tym roku kilka
milionów złotych...
Krzysztof Gorczyca

Forum
rowery
w Lublinie
W wyniku spotkań lubelskich środowisk
rowerowych utworzono nowe forum: Rowery
w Lublinie. Jego celem jest zwrócenie większej uwagi na problemy transportu rowerowego w naszym mieście.
Jeśli tylko masz jakieś ciekawe uwagi dotyczące stanu technicznego lubelskich ścieżek
lub zapotrzebowania na nowe w konkretnym
miejscu lub masz po prostu dobry pomysł:

http://www.forum.tnn.pl

rowerowych. W efekcie powstało Porozumienie
Rowerowe – grono aktywnych rowerzystów, rodzaj
społecznej quasi – reprezentacji, która stanie się
grupą nacisku i partnerem w dalszych kontaktach
ze strona samorządową.
Warto, aby te dwie inicjatywy – trolejbusy i rowery – współgrały ze sobą i uzupełniały
się, bo sukces obydwu może sprawić, że będziemy
mieli w Lublinie do czynienia z bardziej
zrównoważonym, czy
też po prostu
przyjaznym
transportem.
A jeśli
kampania
„Zielona
Komunikacja” ma
być czymś
więcej niż
tylko reklamową kampanią
MPK, to powinna obejmować
całość zagadnienia zwanego
zrównoważonym transportem w mieście
czyli zarówno
rozbudowę
komunikacji
publicznej (być
może z wykorzystaniem również
kolei – pewne
możliwości na
pewno istnieją)
wraz z systemem
zachęt, ograniczenie ru- chu samochodów
osobowych w centrum i stworzenie warunków do
masowego wykorzystania roweru w podróżach
miejskich. Jednym z kroków do tego może być
powstanie zespołu rowerowego przy Urzędzie
Miasta. Stwarza to nadzieję, że urzędnicy sięgną
po sprawdzone wzorce organizacyjne i techniczne.
Być może, zechcą skorzystać z unikatowej możliwości pozyskania środków na przedsięwzięcia stricte rowerowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. Dokument ten stwarza możliwości
finansowania rozwoju infrastruktury rowerowej
bez konieczności konkurowania z projektami drogowymi.
Dobrą wiadomością jest to, że tuż po ostatnim
rowerowym spotkaniu Forum Kultury Przestrzeni
prezydent ze sztabem urzędników udał się z wizytą
do partnerskiego Munster, gdzie gołym okiem widać,

Pisz i komentuj:

www.rowery.tnn.pl/forum
Kontakt: rowery@eko.lublin.pl

Dążymy do ziszczenia się hasła:

„Lublin miastem dla rowerów”. To, co dalej
będzie się działo ze ścieżkami w Lublinie,
zależy także od Ciebie!

Lublin
solidarny
z Doliną
Rospudy

D

olina rzeki Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych
w Europie. Występuje tu wiele rzadkich
i chronionych gatunków roślin, w tym jedyne
w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego.
Spotkać tu można również lipiennika Loesela,
brzozę niską, wielosiła błękitnego czy rosiczkę
długolistną. Gniazdują tu gatunki ptaków, m.in.
jarząbek, głuszec czy kropiatka. Obszar ten został
włączony do europejskiej sieci NATURA 2000.
Forsowany przez polskie władze projekt budowy drogi ekspresowej „Via Baltica” zakłada
przecięcie najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów w skali Europy. Należą do nich:
Biebrzański Park Narodowy, Puszczę Augustowską, Puszczę Knyszyńską oraz obrzeża Narwiańskiego i Wigierskiego Parku Narodowego. Projekt
ten spowoduje nieodwracalne skutki dla przyrody.
Ponadto inwestycja jest dłuższa i mniej efektywna
ekonomicznie. Minister Środowiska zezwolił na
budowę obwodnicy, biegnącej przez środek Doliny
Rospudy. Decyzja ta zapadła pomimo możliwości
budowy tańszej oraz bezpieczniejszej dla ludzi
i przyrody, alternatywnej lokalizacji trasy, oraz
przy wyraźnym sprzeciwie wielu tysięcy Polaków oraz Komisji Europejskiej, grożącej Polsce
sankcjami finansowymi.
W obronie Doliny Rospudy stanęło wiele organizacji, m.in.: Greenpeace, Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot, WWF, OTOP. W regionie największą aktywnością wykazuje się Towarzystwo
dla Natury i Człowieka. W dolinie powstał obóz
ekologów broniących ten niezwykły obszar przed
zniszczeniem. Z dala od domów, w temperaturze
poniżej zera, trwali, by ustrzec przed buldożerami
niepowtarzalny zakątek Polski. Bardzo wielu solidaryzowało się z nimi, we wszystkich miastach
naszego kraju zbierały się tłumy ludzi, aby pokazać
swoją solidarność z Obywatelami Rospudy. Lublin
nie pozostał obojętny. 26 lutego ok. 300 – 400
osób zebrało się na Placu Litewskim. Symbolem
solidarności z Doliną Rospudy stała się zielona wstążeczka, która była rozdawana podczas
pikiety. Następnie uczestnicy przemaszerowali
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fot. katarzyna niedzwiecka

pod Ratusz, gdzie miał miejsce swoisty Hyde
Park, czyli „wolny mikrofon”, którego uczestnicy
wypowiadali swoje opinie, nawiązując również
do innych zagrożeń dla przyrody (kolejka linowa
w Tatrach, lotnisko w Świdniku). Mogli je także
napisać na wielkiej, 20-metrowej, zielonej wstędze,
która pod koniec spotkania została podzielona na
pół. Jedna jej część trawiła do Ministra Środowiska, a druga pojechała do obozu protestujących
w Dolinie Rospudy. Miejmy nadzieję, że w dniu,
kiedy minister wycofa się z błędnej decyzji, obie
połówki znów się połączą, tylko czy nie będzie już
wtedy za późno na ratowanie doliny?
Walka o Dolinę Rospudy wciąż trwa, dlatego
warto zrobić wszystko, by nie dopuścić do zniszczenia tego niezwykłego miejsca. Akcja dotycząca
zachowania Doliny Rospudy pokazała, że dla
większości Polaków los przyrody nie jest obojętny.
Szkoda tylko, że w tej większości nie ma Ministra
Środowiska.
Katarzyna Niedźwiecka
Współpraca: Krzysztof Gorczyca

Wypisywanie opinii na zielonej wstędze

W ubiegłorocznym numerze naszego kwartalnika pojawił się artykuł Andrzeja Ginalskiego
„Chore drzewa czy pomysły urzędników” (Oikos, nr 3 (40) 2006). Jego publikacja wywołała reakcję Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, której list drukujemy poniżej (z dużym
opóźnieniem, co jest efektem cyklu wydawniczego pisma).

Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękujemy za przesłany nam artykuł Chore drzewa czy pomysły urzędników zamieszczony w biuletynie OIKOS nr 3(40)2006.
Po zapoznaniu się z tekstem stwierdzamy, że autor
artykułu, odnosząc się krytycznie do wielu przykładów usuwania drzew przydrożnych zarówno
w krajobrazie otwartym, jak i w mieście, wyraża
w odniesieniu do przykładu usuniętych warunkowo
11 drzew z ul. Kołłątaja w Lublinie (z uwagi na ich
pogorszony stan zdrowotny i techniczny) nadzwyczaj arbitralną, subiektywną opinię. Opinię te autor
opiera wyłącznie na jednostronnych, nie w pełni
sprawdzonych informacjach i ocenach powyższego
faktu, zamieszczonych w lubelskiej prasie wraz
z Listem otwartym Ligi Ochrony Przyrody Zarządu
Okręgowego w Lublinie.
Ze względu na niezapoznanie się „u źródła”,
przed napisaniem artykułu, ze wszystkimi przesłankami i dowodami, które stanowiły podstawę,wydania
przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Lublinie prawomocnego orzeczenia
administracyjnego w powyższej sprawie, stworzony
został fałszywy obraz zdarzenia, podważający jednocześnie wiarygodność, rzetelność i merytoryczne



Redakcja Kwartalnika OIKOS
przygotowanie pracowników służby konserwatorskiej. Taki sposób przekazywania w czasopiśmie
ekologicznym jednostronnie ukierunkowanych ocen
zdarzenia i określanie go mianem „afery”, bez rozpoznania wszystkich okoliczności towarzyszących
tejże sprawie, uznać można za manipulację medialną, niesłużącą rzetelnemu wyjaśnieniu całej prawdy
o niewątpliwie trudnej decyzji usunięcia drzew
z ulicy Kołłątaja w Lublinie. Dlatego też wyrażamy
stanowczy protest przeciwko wyartykułowanym
tendencyjnie poglądom autora, naruszającym dobre
imię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
i jego pracowników.
Korzystając ze sposobności, informujemy, że
decyzja LWKZ w Lublinie z dnia 6 lipca 2006 r. na
warunkowe usunięcie 11 drzew starszych (jesiony
pensylwańskie) z wprowadzeniem zamiennego
układu zadrzewienia ulicy, lepiej dostosowanego
do aktualnych, trudnych warunków siedliskowych
i funkcjonalno-przestrzennych w historycznym
wnętrzu urbanistyczno-architektonicznym ul.
Kołłątaja, została poprzedzona wnikliwą, dendrologiczną oceną dowodów o stanie zachowania drzew
przedstawionych przez Urząd Miasta Lublin. Ocena
– przeprowadzona przez specjalistę ds. zabytkowych

założeń ogrodowych WUOZ w Lublinie – wskazała
na poważne uszkodzenie systemów korzeniowych
drzew, zachwianą statykę, deformację koron oraz na
wzrastające zagrożenia dla użytkowników przyległej
trasy komunikacyjnej ze strony osłabionych drzew
i postępującą utratę dawnych walorów krajobrazowych i przestrzenno-kompozycyjnych (w załączeniu
kopia zdjęć). Ogólna ocena złego stanu zachowania
drzew w ul. Kołłątaja i słuszność decyzji została
potwierdzona na podstawie istniejących dowodów
przez rzeczoznawcę SN-TiiTO w zakresie dendrologii i ochrony drzew inż. Irenę Choroszczyńską
w części opisowej do projektu budowlano-wykonawczego zamiennego układu drzew (do wglądu
w archiwum WUOZ w Lublinie).
Przedstawiając powyższe stanowisko, Lubelski
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie
wyraża przekonanie, że wyjaśnienie pozwoli Redakcji Oikos-a na zweryfikowanie (przynajmniej
radykalnych) opinii formułowanych w omawianym
artykule.
Z wyrazami szacunku
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr inż. Arch. Halina Landecka
Lublin, 21.11.2006
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Od autora tekstu:

Pisząc tekst o wycince jesionów na ul. Kołłątaja,
oparłem się na ośmiu artykułach z lokalnych gazet:
„Kuriera Lubelskiego”, „Dziennika Wschodniego”
i lubelskiego dodatku do „Gazety Wyborczej” (mam
je w archiwum, mogę je udostępnić). Założyłem, że
ich autorzy kierowali się etyką dziennikarską i że są
one wiarygodne. Być może, rzeczywiście lepiej byłoby udać się do wszystkich zaangażowanych stron,
ale uważałem, że byłoby to po prostu powielanie
pracy wykonanej już przez dziennikarzy.
Jeśli chodzi o list od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, to chciałbym się
odnieść do dwóch spraw.
Po pierwsze, moja opinia na temat tego wydarzenia jest jak najbardziej subiektywna, bo takie są właś-

nie opinie – subiektywne. Na przykład ktoś, komu
zależy na jak największej przestrzeni do parkowania
w mieście mógłby wydać inną, to oczywiste.
Po drugie, pracownicy Urzędu Miasta nie
wspominali nic o zleconych badaniach dendrologicznych drzew. Mirosław Kalinowski stwierdził,
że ich stan określili pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej z wykształceniem ogrodniczym. Brak badań dendrologicznych potwierdził
też Andrzej Bałaban, z-ca dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej UM Lublin. W takiej
sytuacji albo badania te rzeczywiście nie zostały
wykonane, albo urzędnicy nie wiedzą, co się dzieje
w ich miejscu pracy.
I na koniec jeszcze kilka refleksji – zapowiedziane na jesień nasadzenia przeprowadzono do-

piero wiosną. Obawiam się, że gdyby nie medialny
rozgłos, w ogóle by ich zaniechano, tak jak w wielu
innych miejscach naszego miasta. Nowe drzewa
posadzono dokładnie tam, gdzie rosły stare – tak
więc argument o ich zbyt bliskim położeniu względem jezdni był absurdalny.
Dalej – argument WUOZ o odsłonięciu zabytkowej elewacji klasztoru już komentowałem
i aktualne zdjęcie ul. Kołłątaja to potwierdza. Poprzednie drzewa były wysokie – ich korony nie
zasłaniały klasztoru, w przeciwieństwie do nowo
posadzonych.
Zapowiadany zespół konsultacyjny do spraw zieleni miejskiej – jak dotąd – również nie powstał.
Andrzej Ginalski

„Suseł”

został w Lublinie
20 kwietnia w Trybunale Koronnym odbyło
sie uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie
Lubelskiej Nagrody Ekologicznej Suseł 2006. Lubelską Nagrodę Ekologiczną “Suseł 2006” została
przyznana Januszowi Wójciakowi, Waldemarowi
Biaduniowi, Tomaszowi Buczkowi i Małgorzacie
Piotrowskiej – redaktorom „Atlasu ptaków lęgowych Lubelszczyzny”. Trzy równorzędne wyróżnienia przyznano dla: Zofii Chrempińskiej, Dyrektorowi Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody
i Krajobrazu w Ministerstwie Środowiska; Kołu
Południowopodlaskiemu Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” z siedzibą w Białej Podlaskiej
i Czemiernickiemu Towarzystwu Regionalnemu.
Nagrodę przyznała kapituła w składzie:
Michał Chomiuk – Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda”
Czesław Dąbrowski - Polski Klub Ekologiczny
Okręg Środkowowschodni w Lublinie
Krzysztof Gorczyca – Towarzystwo dla Natury
i Człowieka
Ewa Kozdraj – Stowarzyszenie Dla Ziemi
Wiaczesław Michalczuk – Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze
Henryk Miszczuk, Olgierd Bielak – Stowarzyszenie Lokalna Akcja na rzecz Środowiska
Ziemi Chełmskiej
Janusz Szostakiewicz – Zarząd Okręgowy LOP
w Białej Podlaskiej
Krzysztof Wojciechowski – Ruch Ekologiczny
im. Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
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Nagroda jest przyznawana od 2005 r. Ma służyć wyróżnieniu konkretnych inicjatyw, działań
i postaw służących ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, które miały miejsce na
Lubelszczyźnie. Nagrodę mogą otrzymać zarówno
osoby, jak i instytucje, występujące indywidualnie
bądź grupowo.
Nagroda wzięła swoją nazwę od susła perełkowanego – jednego z najbardziej charakterystycznych dla Lubelszczyzny gatunków zwierząt, prawdziwej perły lubelskiej przyrody, nie
występującej w żadnym innym miejscu Polski.
Wyłoniony w konkursie otrzymuje w nagrodę
statuetkę susła. W tym roku została ona wykonana
przez Katarzynę Porczak.

Nominowani do nagrody

Janusz Wójciak, Waldemar Biaduń, Tomasz
Buczek i Małgorzata Piotrowska – redaktorzy
książki Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny – nominację zgłosił Krzysztof Wojciechowski
Atlas Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny to długo
oczekiwana, licząca ponad 500 stron monografia
poświęcona awifaunie Lubelszczyzny i jedna z najciekawszych (jeśli nie najciekawsza) przyrodniczych
pozycji książkowych wydanych w ubiegłym roku
o naszym regionie regionie. Wyróżnia się w stosunku
do innych monografii regionalnych o ptakach, m.
in. przystępnym językiem, obszerną bibliografią,
krótkim streszczeniem po angielsku oraz opisem
historii badań ornitologicznych. Nominowani wykonali także ogrom pracy przy zbieraniu materiałów
do książki. Ponadto napisali znaczną część opisów
poszczególnych gatunków. Książka została wydana
nakładem Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Jacek Mazurek oraz inni społecznicy zrzeszeni w Izbie Tradycji Kolejowej w Lubartowie
– nominację zgłosił Rafał Jasiński.
Działalność Jacka Mazurka i pozostałych
członków ITK w Lubartowie na rzecz promocji
kolejowego transportu pasażerskiego i zachowywanie dziedzictwa kulturowego w postaci pamiątek
kolejowych była kontynuowana w 2006 r. Polegała ona na zorganizowaniu przejazdu specjalnego
pociągu promocyjno-turystycznego ITK. Kursuje
on na linii kolejowej Łuków – Lublin. To jedyny
pociąg pasażerski, który pojawia się na torach tej
linii po wstrzymaniu regularnego ruchu pociągów
osobowych w 2000 r. Należy podkreślić, że to
jedyny w regionie turystyczny pociąg pasażerski na linii normalnotorowej. Każdy przejazd jest
poprzedzony rocznym mozolnym staraniem się
o jego uruchomienie. Gromadzenie i zachowanie
przed zniszczeniem pamiątek związanych z kolejnictwem to inna forma działalności ITK. Dzięki
zaangażowaniu społeczników udało się zachować
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przed zniszczeniem dziesiątki przedmiotów – lamp
naftowych, elementów semaforów, mundurów,
odznaczeń, dokumentów itp.
Zofia Chrempińska, Dyrektor Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
w Ministerstwie Środowiska – nominację zgłosił
w imieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dyrektor Marek Kamola.
Główną zasługą pani dyrektor było zaangażowanie się w działania mające na celu wygaśnięcie decyzji Ministra Środowiska, wyrażającej
zgodę na przeznaczenie 508 ha lasów ochronnych
wokół Białej Podlaskiej na cele inwestycyjne.
Zaangażowanie Zofii Chrempińskiej zakończyło
się sukcesem i od ubiegłego roku wspomnianemu kompleksowi leśnemu nie grozi wycięcie.
Gwoli przypomnienia należy podać, że na terenie
lasów ochronnych Białej Podlaskiej była planowana inwestycja „Lotnisko i Strefa Gospodarcza” przez Spółkę Epit&Korporację Rozwoju
Wschód-Zachód, reprezentowaną przez Vahapa
Toya. W 2002 r. pani Chrempińska doprowadziła
do wydania negatywnej opinii przez Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych. Pomimo tego
MŚ wydał decyzję pozwalającą na wycięcie lasu
pod Białą Podlaską, która, jak wyżej wspomniano,
wygasła w 2006 r.
Mariusz Nagadowski, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Mircze – nominację zgłosił w imieniu
Zespołu Szkół w Kryłowie dyrektor Jan Baryła.
Nominowany jest od lat zaangażowany w edukację ekologiczną i tym samym podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 2006 r. wielokrotnie prowadził zajęcia z dziećmi
w lesie (w szkółce leśnej, na ścieżce przyrodniczej)
i pogadanki w szkole. Jest także autorem licznych
konkursów przyrodniczych. Zorganizował również
akcję sprzątania lasu, sadzenia drzewek i ochrony
kasztanowców przed szrotówkiem.
Nadleśnictwo Sarnaki – nominację zgłosił
w imieniu Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom
Bugu” dyrektor Wojciech Duklewski.
Nadleśnictwo podejmuję wiele inicjatyw
i działań służących ochronie środowiska i zrównoważonego rozwoju, jednocześnie podnosząc
świadomość ekologiczną wśród społeczności
lokalnej. Szczególne zaangażowanie wyraża się
przez prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej,
budowanie zbiorników małej retencji oraz czynnej
ochrony przyrody. Szczególną opieką otoczono
płazy. Obok wspomnianych już zbiorników małej
retencji wzdłuż dróg przecinających szlaki wiosennych wędrówek płazów wybudowano specjalne płotki uniemożliwiające im przejście. W tym
okresie płazy są przenoszone przez pracownika
Nadleśnictwa.
Czemiernickie Towarzystwo Regionalne
z siedzibą w Czemiernikach – nominację zgłosił
w imieniu Gimnazjum w Czemiernikach dyrektor

Ireneusz Kaczorek.
Od założenia w 2000 r. stowarzyszenia wyróżnia się ono wieloma cennymi inicjatywami na
rzecz środowiska. W 2006 r. wydało album Dolina
Tyśmienicy promujący walory przyrodnicze i piękno
krajobrazu obszarów nad Tyśmienicą położonych
w gminie. Znalazły się w nim fotografie dwóch
członków towarzystwa, które zostały opatrzone
cytatami z wierszy poetki ludowej dawnej mieszkanki gminy.
Koło Południowopodlaskie Towarzystwa
Przyrodniczego „Bocian” z siedzibą w Białej
Podlaskiej – nominację zgłosił w imieniu bialskiej
delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Michał Wołosiuk, Starszy Inspektor Wojewódzki.
Bialskie koło terenowe Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” skupia grupę przyrodników (wśród
nich wyróżniają się Dominik Krupiński i Jarosław
Mydlak) działających na terenie powiatów: bialskich
(grodzkiego i ziemskiego) oraz łosickiego. Realizuje
kilka godnych odnotowania projektów: ochrona
błotniaka łąkowego, ochrona sowy płomykówki,
ochrona rusałki. Obok stale realizowanych programów na szczególną uwagę zasługuje ubiegłoroczna
inicjatywa polegająca na inwentaryzacji stanowisk
kilku rzadkich gatunków ptaków na terenie powiatu
łosickiego. Docenić należy także działania edukacyjne, wykonywane na obszarach ostoi ptasich
wchodzących w skład sieci Natura 2000.
Szkoła Podstawowa w Żulicach – nominację
zgłosił Wójt Gminy Telatyn.
Nominowany został zgłoszony do nagrody
ze względu na wieloletnią działalność w zakresie
edukacji ekologicznej. Szkoła podnosi świadomość
ekologiczną wśród dzieci, rodziców i całej społeczności lokalnej. Jest ona wykonywana na podstawie
„Szkolnego Programu Ekologicznego”, który jest realizowany na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Placówka oświatowa odnosi sukcesy w różnych
konkursach o środowisku naturalnym, w selektywnej
zbiórce odpadów. Brała udział w akcjach ogólnopolskich, m.in. „Sprzątanie świata”.
Zespołu Szkół w Kryłowie – nominację zgłosił
w imieniu Nadleśnictwa Mircze nadleśniczy Antoni
Michalczuk.
Proponowana do nagrody szkoła jest jedną
z najbardziej zaangażowanych w działania z zakresu
ochrony środowiska, położonych w granicach Nadleśnictwa. Szkoła angażuje się w akcje, m.in. „Sprzątanie Świata” (w jej ramach stale utrzymuje czystość
kilku uroczysk i brzegu Bugu), sadzenia drzewek
i ochrony kasztanowców. Uczniowie zajmują się
także opieką nad ptakami. Dla lepszego poznania
przyrody organizują liczne wyprawy na terenach
nadbużańskich. Ponadto biorą udział w licznych
konkursach ekologicznych. Te wszystkie działania
służą podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców.

Opracował Rafał Jasiński
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Rosnąć można tylko z ziemi…

OIKOS 1/2007

fot. ze zbiorów rodziny riabininów

W

dniu 20 czerwca 2007 r. minęła dokładnie dekada od śmierci docenta dr hab.
Sergiusza Riabinina – naukowca, humanisty, literata, bibliofila i społecznika, a przede
wszystkim człowieka niesamowicie wrażliwego
na piękno przyrody i jej zagrożenia. Chciałbym
przybliżyć tę postać szerszemu gronu Czytelników,
gdyż wydaje się, że mimo swych niekwestionowanych osiągnięć postać Riabinina na rodzinnej
Lubelszczyźnie jest nieco zapomniana.
Historia rodziny docenta jest barwna i ciekawa,
bowiem miał wśród swoich niedalekich przodków
Niemców, Francuzów i Rosjan – i wydaje się, że
tylko jego babka czuła się Polką. Poza tym łączyły
się w jego rodzinie trzy wyznania chrześcijańskie:
prawosławie, protestantyzm i katolicyzm. Wszystko to wywarło wielki wpływ na jego patrzenie na
świat, „szerokość” myśli i poglądów. Sam urodził
się w Mariupolu na Ukrainie w 1917 r., dokąd
jego rodzice wyjechali z Moskwy, uchodząc przed
rewolucją. Studia przyrodnicze podjął w 1936 r. na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wojna
je przerwała. Dokończył je już po wojnie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
Doktoryzował się (1949 r.) w Poznaniu, tam też
się habilitował. Po powrocie do Lublina pracował na UMCS jako docent. I to właściwie koniec
awansów naukowych S. Riabinina. Mimo że
opublikował ponad 150 prac naukowych, ponad
70 literackich, a jego prace otrzymywały same
pozytywne recenzje, mimo że recenzował prace
doktorskie, habilitacyjne, wypromował 81 magistrów – profesorem nigdy nie został. Zaważyły
na tym względy polityczne i zapewne religijność
naukowca, do której otwarcie w mowie, piśmie
i uczynkach się przyznawał. Sam docent Rabinin
raczej żartował sobie z tej całej sytuacji, pisząc
w jednym z wierszy: „ta myśl wprost z nóg mnie
ścina/żem ciągle docencina/ przez myśl tę jestem
chory/żem nie wszedł w profesory”, zaś o komisji
kwalifikacyjnej pisał: „wszak rzeczą jest wiadomą/ oddolnie i odgórnie/że przez jej mądre sito
przechodzą także durnie”. Tymczasem w Lublinie
Riabinin prowadził nowatorskie badania w wielu
dziedzinach. Jako jeden z pierwszych badał ptaki
Lublina i Polesia Lubelskiego. W swych pracach
dotyczących ornitologii miasta kładł szczególny
nacisk na ochronę ptaków. Zalecał m.in. zostawianie dużych otwartych trawników jako niezastąpionych miejsc żerowania ptaków. Poza tym prowadził badania z faunistyki, urbanistyki i ochrony
przyrody. Był prekursorem w Polsce i regionie
nauki o sezonowej zmienności przyrody – feno-

Sergiusz Riabinin
logii. Inny znany fenolog prof. Jan Sokołowski
napisał o nim: „Nie może być większej pochwały
dla naukowca, jak stwierdzenie, że wytycza nowe
drogi i kształtuje zręby nowej nauki.”
Działalność naukowa Riabinina przenikała
się ściśle z działalnością dydaktyczną, społeczną i na polu ochrony przyrody. W 1955 r. jego
staraniem został utworzony Lubelski Oddział
Zakładu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii
Nauk. W 1962 r., w ramach porozumień PAN
z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, terenowe oddziały Zakładu Ochrony Przyrody zostały
przejęte przez UMCS. Lubelski Oddział został
przyłączony do Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
UMCS i przyjął nazwę Zakład Ochrony Przyrody
i Fenologii. W 1973 r. wrócił do pierwotnej nazwy
Zakładu Ochrony Przyrody. Doc. Riabinin pełnił
funkcję jego kierownika przez 30 lat (1955–85).
Prowadził szeroką działalność dydaktyczną. Motywował ją w ten sposób: „Po to poznajemy przyrodę, by się od niej uczyć i by uczyć innych, jak
unikać zgrzytów niepotrzebnych ani człowiekowi,
ani przyrodzie”. I dlatego edukował nie tylko
studentów, ale wszystkich, od dzieci w szkołach
podstawowych, po słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ba, nawet w latach 80. głosił rekolekcje wielkopostne w kościele akademickim KUL,
co było wydarzeniem bez precedensu w owych
czasach. Wraz z żoną Danutą oraz z Małgorzatą
Olearnik prowadził edukację przyrodniczą niewidomych. W 1983 r. wydali wspólnie, bodaj czy
nie pierwszy, podręcznik pt: „Szkolne wycieczki

przyrodnicze dla niewidomych”. Prócz tego zapraszał do Lublina wielkie osobistości (jak Walery
Goetel) z okolicznościowymi odczytami.
Idea pracy społecznej przejawiała się m.in.
w działalności w Lidze Ochrony Przyrody. Mimo
że prezesem Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie był zaledwie trzy lata (1956–59), to
jednak jemu ów zarząd zawdzięcza reaktywowanie
działalności. W czasie jego prezesowania zorganizowanych zostało 11 oddziałów terenowych
oraz podwojona została ilość kół (22), zaś liczba
członków LOP wzrosła do 1500. Publikował również artykuły w „Przyrodzie Polskiej”. Poza tym
Riabinin pełnił wiele innych społecznych funkcji:
przewodniczącego oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Lublinie, członka Komisji Ochrony Przyrody PAN oraz Wojewódzkiego
Komitetu Ochrony Przyrody w Lublinie. Swoistym
zwieńczeniem społecznego zaangażowania było
przekazanie w 1996 r. na rzecz miasta rodzinnej
kamienicy przy ulicy Złotej 3 (dom ten pozostawał
we własności Riabininów 120 lat) – obecnie mieści
się tam Muzeum. Za swą działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami: Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką honorową LOP.
Klamrą, spoiwem, „medium” łączącym wszystkie sfery działalności Riabinina, a jednocześnie
i motywacją i inspiracją do niej był wielki humanizm wypływający z głębokiego przeświadczenia,
że świat jest tworem bożym. Docent podkreślał to
nieustannie i wszędzie. Wystarczy wziąć jakikolwiek tomik jego wierszy, a już same tytuły mówią:
Rosnąć można tylko z ziemi, Ekumeniczne strofki
wierzącego przyrodnika, Bo świat jest bożym
listem…itd. Paradoksalnie to z prac literackich,
a nie naukowych może zaczerpnąć największy
haust motywacji każdy miłośnik przyrody. Choć
z pewnością tym wierzącym będzie łatwiej. Riabinin pisał bowiem: „W botanicznych ogrodach
mniej jest botaniki, więcej religii. Botanika – tylko na tabliczkach! Religia – z każdej rośliny/z
każdego liścia/z każdego kwiatu”, „Mocniejsze
są dowody na istnienie Boga/w botanicznych
ogrodach, niż w rozprawach teologów! Bo tutaj sam Stwórca złożył swój podpis autorski na
każdej roślinie.” Niekiedy Riabinin z właściwą
sobie uszczypliwością podrwiwa z tych, którzy nie
wierzą w boską genezę przyrody, pisał: „Według
niektórych ścisłych umysłów/ (bardzo logicznych)/ tylko motor, fabryka, dom/muszą mieć
swych konstruktorów... Cały Wszechświat jakoś
zlepił się sam!”. Zawsze jednak jego twórczość
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Krzysztof Wojciechowski
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Sprawiedliwy handel – gra fair

fot. Michał Wolny

ma głębokie przesłanie dydaktyczne, wręcz moralne: „Nie samym chlebem człowiek żyje/Nie
sprzedawaj wiec całej przyrody/za materialną
potęgę/bo zbankrutujesz/Będziesz żałosnym, wciąż
głodnym karłem!” i dalej „Chronisz przyrodę bo
musisz/bez niej nie będziesz miał życia/(to już
zaczynasz rozumieć)/lecz czy odczuwasz każdą
jej ranę/jak kaleczenie bożego dzieła!?”. Wydał
kilkanaście tomików poezji ekologicznej, ekumenicznej i maryjnej, pięknie ilustrowanych pracami
dr Zbigniewa Jóźwika.
Znane są również liczne humorystyczne
opowieści jego studentów o tym, jak to np. nad
wielkim krowim „plackiem”, na którym żerowały
roje owadów, zachwycał się jakiż to wspaniały
i skomplikowany ekosystem.
W dobie, kiedy autorytety odchodzą lub same
się dezawuują, warto spojrzeć wstecz. Sięgnąć
po dawnych mistrzów i czerpać z ich dorobku
– jednym z nich był również docent Sergiusz
Riabinin.
***
23 marca br. w Muzeum Czechowicza w Lublinie, ulokowanym w dawnej kamienicy Riabininów,
miała miejsce promocja książki pt.: Rosnąć można
tylko z ziemi …Duchowość świata według Sergiusza Riabinina. Publikacja ta została wydana przez
Ruch Ekologiczny Świętego Franciszka z Asyżu,
z którym Riabinin był przez wiele lat związany.
Książeczka zawiera wybór pism wielkiego humanisty oraz cykl referatów osób z nim związanych.
Całość ukazuje sposób widzenia przyrody przez
docenta oraz stanowi materiał do rozważań nad
stanem środowiska przyrodniczego, miejscem człowieka w przyrodzie itp. Do książeczki dołączony
został zeszyt z konspektami zajęć inspirowanych
poezją i pracami naukowymi S. Riabinina.
Spotkanie zgromadziło wiele osób znających
lub, w jakiś sposób związanych z docentem i jego
rodziną. Obecna byłą również małżonka Riabinina
– Danuta. Na spotkaniu czytano jego wiersze połączone z refleksjami nad nimi. Autorami wystąpień
byli duchowni (o. prof. Celestyn Napiórkowski,
o. dr Stanisław Jaromi), naukowcy (dr Zbigniew
Jóźwik, dr Janusz Stochlak, dr Anna Kalinowska i dr Anna Cwener) oraz wiele innych osób.
Niewątpliwie ciekawa była historia przekazania
kamienicy miastu, którą pokrótce przedstawił p.
Grzyb. Zwrócona została również uwaga na ciągle
nie do końca uregulowany status kamienicy oraz
brak tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci
doc. Riabinina na jej frontonie.
Gorąco zachęcam do zapoznania się z obiema
wspomnianymi publikacjami, można je otrzymać,
pisząc na mój adres:
Krzysztof Wojciechowski, Katedra Ochrony
Środowiska KUL JP II, ul. Konstantynów 1H,
20-708 Lublin, lub na e-mail: corax@wp.pl.

Prezentacja wystawy „Ziemia w koszyku na zakupy”
W ostatnim kwartale ub. r. Towarzystwo dla
Natury i Człowieka kontynuowało temat etycznej,
sprawiedliwej konsumpcji. Od kilku lat prowadzimy
edukacyjną kampanie pt. „Kupuj odpowiedzialnie”,
której konsekwencją był realizowany na przełomie
listopada i grudnia 2006 r. projekt „Sprawiedliwy
handel – gra fair”.
Sprawiedliwy handel jest oddolnym ruchem
społecznym, który ma wspierać rozwój drobnych
wytwórców Trzeciego Świata tworząc niezależną,
alternatywną sieć handlową o zasięgu globalnym.
Wytwórca produktu dostaje za towar uczciwą cenę,
która umożliwia jemu i jego rodzinie utrzymanie,
godne życie i szanse na dalszy rozwój oraz przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnych. Jakościowa poprawa sytuacji opiera się na stworzeniu
partnerstwa w globalnym handlu, która ma na celu
większą równość. Przez zakup produktów z certyfikatem Fairtrade można ograniczać takie zjawiska
jak praca dzieci, niewolnictwo, głód i nędza. Logo
Sprawiedliwego Handlu gwarantuje również przestrzegane w procesie produkcji podstawowych zasad
prawa pracy i ochrony środowiska.
Początek projektu miał miejsce w Liceum
Ogólnoksztalcącym im. Paderewskiego w Lublinie
w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Była tam
eksponowana wystawa pt. „Ziemia w koszyku na
zakupy”. Jej otwarcie połączono z warsztatami dla
młodzieży oraz pokazem filmów poświęconych
etycznej konsumpcji.
Kolejnym etapem było przeszkolenie kilkunastu
edukatorek-wolontariuszek z zakresu m.in. wpływu
zrównoważonej konsumpcji na stan środowiska
i przestrzegania praw człowieka. W efekcie cyklu
zajęć stworzono zgrany, merytorycznie przygotowany zespół edukacyjny, przekazujący wiedzę w kolejnych szkołach. Warsztaty dla młodzieży „Kupuj

odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat”
odbyły się w kilku miastach woj. lubelskiego, m.in
w Kazimierzu Dolnym, Lublinie, Biłgoraju, Zamościu, Kraśniku, Łęcznej, Lubartowie, Krasnymstawie.
Często były łączone z wystawą „Ziemia w koszyku
na zakupy” lub wystawą Polskiej Akcji Humanitarnej „Milenijnym Celom Rozwoju”. Konsekwencją
zajęć były inicjowane przez uczniów maratony
pisania listów z okazji Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka w obronie konkretnych przypadków naruszeń praw człowieka, współorganizowane
z lubelską grupą Amnesty International. W ramach
Maratonu na terenie województwa lubelskiego napisano ponad 2 000 listów.
Dobrym sposobem na dotarcie do środowiska
studenckiego okazały się imprezy muzyczne, które
posiadały także walor edukacyjny: koncert Fair Trade Gig oraz zorganizowana na zakończenie projektu
FairTrade Party w klubie Tektura. Podczas drugiej
imprezy odbyło się także spotkanie z Wojciechem
Ziębą, prezesem Stowarzyszenia Sprawiedliwego
Handlu „Trzeci Świat i My”, z Gdańska pt. „ABC
Sprawiedliwego Handlu” połączone z wystawą,
projekcją filmów oraz prezentacją multimedialną
i dyskusją, która przyciągnęła spore grono zainteresowanych. Po spotkaniu – impreza DJ-ska- warszawski duet Like Orient Soundsystem, prezentujący
muzykę orientalną. Występ był ilustrowany slajdami
-scenkami rodzajowymi z krajów Bliskiego Wschodu.. Dodatkowo prezentowana była wystawa „Ziemia w koszyku na zakupy. Kupuj odpowiedzialnie
- Twoje pieniądze kształtują świat”, stoisko ekonsument.pl oraz lokalna inicjatywa Jedzenie Zamiast
Bomb, która wspiera osoby potrzebujące rozdając
cotygodniowo posiłki w Lublinie.
Michał Wolny
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Cmentarze
Pogranicza

i Kryłowie, zorganizowanych przez miejscowych
uczestników z Młodzieżowego Ruchu Odnowy
Grabowca i Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa
i Okolic.

Pieśni Bagien

Sekcja Ornitologiczna
Studenckiego Koła Biologów
UMCS

Obóz
„Ratowników Pamięci”

Sekcja Przyrodnicza Koła
Naukowego Biologów
i Hodowców Zwierząt AR
w Lublinie

fot. Archiwum OIKOS

Fot. Paweł Królikowski

W dniach 7–13 maja br. odbył się obóz szkoleniowo- roboczy „Cmentarze Pogranicza – ratownicy pamięci”. Uczestnicy – Polacy i Ukraińcy
– obok zajęć teoretycznych, dotyczących pozyskiwania funduszy, możliwości współpracy, zasad
inwentaryzacji, w ramach zajęć praktycznych
kontynuowali prace porządkowo-remontowe na
cmentarzu w Kosyniu (gm. Wola Uhruska).

Wystawy, spotkania

W ramach programu „Cmentarze pogranicza”
główny nacisk położony jest na praktyczne działania ratujące obiekty dziedzictwa kulturowego.
Jednak ze względu na ogrom zadań równie ważne jest budowanie społecznego zainteresowania,
animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych i
angażowanie do współpracy różnorodnych instytucji, grup, organizacji. W tym celu w ostatnich
miesiącach zorganizowany został cykl lokalnych
spotkań poświęconych możliwości współpracy na
rzecz ochrony i ratowania zabytkowych cmentarzy.
Miały one miejsce we Włodawie, Tomaszowie Lubelskim i Hrubieszowie z udziałem przedstawicieli
gmin i starostw, parafii prawosławnych, lokalnych
stowarzyszeń oraz działaczy turystycznych. Odbyły
się także kolejne prezentacje wystawy „Cmentarze
pogranicza”: w Zamościu (podczas festiwalu „Sacrofilm”), Grabowcu i Kryłowie. Te dwa ostatnie
stały się okazją do spotkań z mieszkańcami, żywej
dyskusji o lokalnej historii i jej pamiątkach. Jednym
z efektów tych spotkań był udział mieszkańców
w akcjach porządkowania cmentarzy w Bereściu
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OBóZ
ORNITOLOGICZNy
KALISZANY ‘07

W dniach 23–24 kwietnia br. odbyła się tegoroczna edycja koncertu „Pieśni Bagien” pod
hasłem: „Żywa tradycja, stare pieśni, zapomniane
cmentarze.” Kilkunastu uczestników wzięło udział
w dwudniowych warsztatach polskich tańców tradycyjnych (polki, oberki). W ramach właściwego
koncertu zaprezentowane zostały filmy dotyczące działań podejmowanych w ramach programu
„Cmentarze Pogranicza”: „Rano, rano” Jacka
Zachodnego oraz „Dębowe krzyże” Krzysztofa
Butryna. Głównym punktem był koncert zespołu
rodziny Czudynowiczów ze wsi Swarycewicze
z ukraińskiego Polesia. Po koncercie część gości do
późnego wieczora bawiła się na pograjce – zabawie
tanecznej w „całkiem starym stylu”. W imprezie
wzięło udział ok. 300 osób.
„Pieśni bagien” to zapoczątkowany w 2004
roku cykl koncertów i warsztatów, których założeniem jest jak najbardziej bezpośrednie spotkanie
z żywą tradycją muzyczną polsko-ukraińskiego
pogranicza kulturowego, w szczególności Polesia
– bagiennej krainy, do której nawiązuje nazwa
programu. Głównymi „bohaterami” tych spotkań
są wybitni wiejscy muzycy i śpiewacy, dzięki
którym najpełniej możemy poznać piękno i siłę
tej muzyki.
Krzysztof Gorczyca
Agnieszka Szokaluk

Działanie powyższe zrealizowane zostały
przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś
– Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz
Budżetu Państwa.

Zakład Ochrony Przyrody
UMCS
Zespół Parków Krajobrazowych
Wyżyny Lubelskiej z/s
w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne
zapraszają na:

XV EDYCJĘ OBOZU
ORNITOLOGICZNEGO
„Kaliszany 2007”
w terminie 12 sierpnia
– 21 października
Prace terenowe prowadzone są koło
miejscowości Kaliszany Kolonia w gminie
Józefów nad Wisłą (21048’E, 51005’N) na
jednej z wysp wiślanych. 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. http://
www.seen-net.eu/
Więcej informacji o obozie można znaleźć na stronie LTO:
http://www.lto.most.org.pl/index.
php?go=kaliszany
Tam znajduje się do pobrania zgłoszenie
na tegoroczny obóz.
Kontakt i szczegóły pobytu:
Robert Rudolf tel.: 0 663 58 56 34,
e-mail: robertrudolf@interia.pl
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dzika przyroda

Obrączkowanie ptaków
Obrączkowanie polega na znakowaniu ptaków metalowymi obrączkami zakładanymi na nogę (łabędzie
i gęsi znakowane są również kolorowymi obrożami zakładanymi na szyję, umożliwiającymi odczytanie
z większej odległości). Każda obrączka posiada wytłoczony, skrócony adres centrali obrączkowania oraz
niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, który niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala
go zidentyfikować przy powtórnym schwytaniu lub obserwacji nawet po wielu latach.
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fot. Paweł Szewczyk

O

brączkowanie ptaków stosowane jest na
całym świecie w celu poznania tras oraz
terminów wędrówek, miejsc zimowania,
powrotów do miejsc lęgowych, długości życia
i wielu innych szczegółów biologii życia ptaków.
W ostatnich latach obrączkowanie ma też coraz
większe znaczenie ochroniarskie. Umożliwia poznanie miejsc koncentracji ptaków – np. podczas
jesiennych i wiosennych wędrówek – i w konsekwencji ochronę tych miejsc. Przy obecnym
stanie degradacji środowiska naturalnego jest to
szczególnie istotne, ponieważ obszary przyrodniczo
cenne, zapewniając spokój i odpowiednią bazę
pokarmową, mają często kluczowe znaczenie dla
przeżycia wędrujących ptaków.
Obrączkowanie do celów naukowych zostało
zainicjowane w roku 1899 przez duńskiego nauczyciela Christiana Mortensena. Od tego czasu
zaobrączkowano wiele milionów ptaków. W ostatnich latach, w samej tylko Europie, każdego roku
znakowanych jest przeszło 3,8 miliona ptaków,
z których uzyskuje się około 90 000 wiadomości
powrotnych.
Polska Centrala Obrączkowania Ptaków została
założona w 1931 roku. Początkowo znajdowała
się w Warszawie, obecnie mieści się w Zakładzie
Ornitologii PAN w Gdańsku. Zakład Ornitologii
stosuje obrączki i znaczki skrzydłowe z napisem
„St. Ornit. Gdańsk Poland” lub „Gdańsk Poland”.
Zakład Ornitologii pełni funkcję krajowej centrali
obrączkowania ptaków na mocy zezwolenia Ministra Środowiska. Jest bankiem danych, gromadzącym i wymieniającym informacje pomiędzy
osobami obrączkującymi ptaki na terenie całego
kraju a mniej lub bardziej przypadkowymi znalazcami obrączkowanych ptaków. Tutaj też docierają
informacje o naszych ptakach schwytanych poza
granicami kraju.
Wszystkie europejskie centrale obrączkowania
ptaków współpracują ze sobą w ramach Europejskiej Unii Obrączkowania Ptaków (tzw. EURING,
www.euring.org), m.in. wymieniając informacje
o obrączkowanych ptakach. Dlatego wiadomości
o ptakach zagranicznych najlepiej jest przesyłać do
wspomnianego Zakładu. Zostaną one dostarczone
do odpowiedniej centrali, a otrzymane od niej dane

Sieci na wyspie
obrączkowania ptaka będą przekazane znalazcy.
Tylko niewielka część zaobrączkowanych ptaków dostaje się ponownie w ręce ludzi, którzy informują o tym odpowiednią centralę. W przypadku
ptaków łownych uzyskuje się zwykle kilka wiadomości powrotnych na każde sto zaobrączkowanych
osobników. W przypadku ptaków małych, na które
nie poluje się i które zimują w okolicach o małym
zaludnieniu, aby uzyskać jedną wiadomość powrotną niezbędne czasami jest zaobrączkowanie kilku
tysięcy osobników. Powodzenie prowadzonych
badań zależy w bardzo dużym stopniu od tego, jak
wiele osób, które zetknęły się z zaobrączkowanym
ptakiem, powiadomi o tym krajową centralę obrączkowania.
Z ptaka martwego należy zdjąć obrączkę i przesłać wraz z listem do Zakładu Ornitologii celem
weryfikacji numeru. Po rozpłaszczeniu najlepiej
przylepić ją taśmą samoprzylepną lub plastrem do

tekturki (często zdarza się, że obrączka włożona
do koperty przerywa ją i ginie w trakcie przesyłki).
Niezależnie od tego numer obrączki należy podać
w liście. Przesłana obrączka jest zwracana znalazcy,
jeśli on sobie tego zażyczy.
Gdy zobaczysz ptaka z obrączką, to jeżeli ptak
jest żywy, należy dokładnie przepisać z obrączki
cały napis, wszystkie pojedyncze litery i cyfry,
a ptaka wypuścić. Pozostawienie obrączki na nodze
wypuszczonego ptaka umożliwia niekiedy śledzenie
jego losów przez dłuższy czas, bowiem zdarza się,
że ptak taki dostaje się wielokrotnie w ludzkie
ręce. Przepisując napis i numer z obrączki, trzeba
pamiętać, że pomyłka w odczytaniu lub zapisaniu
choćby jednej cyfry spowoduje wprowadzenie fałszywych danych do zebranych materiałów naukowych. Dlatego też poprawność przepisania napisu
wytłoczonego na obrączce musi być sprawdzona.
Informacje o obrączkowanym ptaku można zgła-
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szać nie tylko listownie, ale też z wykorzystaniem
poczty elektronicznej na adres ring@stornit.gda.pl
, telefonicznie, a także przy pomocy specjalnego
formularza na stronie internetowej www.stornit.
gda.pl/formobr.html. Bez względu jednak na to,
jaką formę zgłoszenia znalazca wybierze, należy
pamiętać, aby podać następujące dane:
• tekst i numer widoczny na obrączce, jeśli ptak jest
martwy, należy dołączyć obrączkę, jej odcisk lub
zdjęcie (na żądanie obrączka zostanie zwrócona),
• datę znalezienia, schwytania lub obserwacji,
• miejsce znalezienia, schwytania lub obserwacji,
• stan ptaka w chwili stwierdzenia (np. zdrowy,
ranny, świeży martwy, martwy w rozkładzie),
• przyczynę śmierci lub zranienia ptaka, jeśli można
ją określić,
• los ptaka po schwytaniu (np. wypuszczony, przetrzymywany do następnego dnia),
• gatunek ptaka, jeśli znalazca potrafi określić,
• imię, nazwisko i adres kontaktowy znalazcy
w celu poinformowania o okolicznościach zaobrączkowania ptaka.
W ostatnich latach do krajowej centrali obrączkowania ptaków w Gdańsku trafia średnio 13–15
tysięcy wiadomości powrotnych rocznie, a cała
baza danych zawiera obecnie ponad 170 tysięcy
stwierdzeń. Tym niemniej dla bardzo wielu gatunków liczba uzyskanych wiadomości powrotnych
jest jeszcze zbyt mała, aby przeprowadzić bardziej
szczegółowe analizy. Dlatego apel z 1938 roku
skierowany przez ówczesnego kierownika Stacji prof. Władysława Rydzewskiego do starostw
powiatowych, urzędów gmin, policji, leśników,
myśliwych i nauczycieli, brzmiący: ,,Jeśli znajdziesz ptaka z obrączką, powiadom o tym Stację”
jest nadal aktualny.

Kto może obrączkować ptaki do celów naukowych?

Aby uzyskać licencję obrączkarską, uprawniającą do zakładania obrączek Zakładu Ornitologii PAN,
należy przejść trudny kurs obrączkarski. Na kursie,
obok wykładów i ćwiczeń związanych z oznaczaniem wieku i płci ptaków, odbywają się także zajęcia
terenowe, podczas których oznaczane są chwytane
wówczas ptaki. Kandydat musi wykazać się również
dbałością o ich bezpieczeństwo. Całość kończy się
egzaminami, których wyniki decydują o wydanych
uprawnieniach obrączkarskich. Obecnie w Polsce
zezwolenie na obrączkowanie ptaków posiada około
280 osób. Więcej informacji udziela Zakład Ornitologii PAN tomok@stornit.gda.pl.
Zakład Ornitologii Polskiej Akademii
Nauk, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk 40
tel. (0-58) 308-07-59, fax (0-58) 308-09-82
e-mail: ring@stornit.gda.pl, www.stornit.gda.pl

Obóz obrączkarski w regionie

Od 1993 r. w Małopolskim Przełomie Wisły
odbywa się obóz obrączkarski. Jest zakładany na wyspie wiślanej koło Kaliszan, niedaleko Józefowa nad
Wisłą. Co roku w pracach obozu uczestniczy około
80–100 osób, głównie z terenu Lubelszczyzny, ale
także z innych części Polski. Uczestnikami są ornitolodzy, przyrodnicy, amatorzy i profesjonaliści, osoby
niezwiązane bezpośrednio z ptakami, mężczyźni,
kobiety i dzieci. Organizatorami obozu są: Lubelskie
Towarzystwo Ornitologiczne, Sekcja Przyrodnicza
Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt
AR w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna Studenckiego
Naukowego Koła Biologów UMCS, Zakład Ochrony
Przyrody UMCS, Zespół Parków Krajobrazowych
Wyżyny Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.

Wyspa Kaliszańska została „odkryta” w latach
80. Wtedy pojawili się pierwsi ornitolodzy, którzy
zafascynowani obecnością ptaków i krajobrazem
nastawiali się głównie na obserwacje, dopiero później na obrączkowanie. Początki były trudne, mieli
kilka sieci, a pułapki na ptaki siewkowate tkali
sami. Ptaków chwytano niewiele i nieregularnie.
W sposób ciągły prace w Kaliszanach trwają od
1993 roku. Przez pierwsze 4 lata chwytano przeważnie ptaki wodno-błotne i w mniejszej ilości wróblowate. W dalszych latach zmieniło się siedlisko.
Łachy i wyspy porośnięte niewielką roślinnością
pozarastały, zaczęło pojawiać się mniej ptaków
siewkowych. W związku z tym przesunięto czas
trwania obozu na sierpień–październik i zaczęto
chwytać więcej wróblaków – tak to wygląda
obecnie. Teraz chwyta się 40-60 ptaków w sieci
ornitologiczne o łącznej długości ponad 500 m rozmieszczone wzdłuż ścieżek o długości ponad 1 km
oraz w pułapki tunelowe o metalowej konstrukcji,
powleczone siatką. Sieci rozstawiane są głównie
w zakrzewieniach, zadrzewieniach i na otwartych
przestrzeniach na wyspie, ale też na pobliskich
wysepkach i łachach piaszczystych. Obozowisko
również zmieniło swoje miejsce, ze środka wyspy
na jej brzeg. Nie ma tu stałych budowli ani żadnych
udogodnień cywilizacyjnych. Każdego roku niezbędny sprzęt przewozi się i instaluje na wyspie, aby
po zakończeniu zwinąć go i złożyć w bezpiecznym
miejscu. Na kolejny rok zostają tylko drewniane
konstrukcje i niektóre przedmioty niszczone czasem
przez rzekę. Mieszka się w namiotach, korzysta
z kuchenki gazowej i ogniska, a wodę do picia
przynosi z pobliskiej miejscowości. Pomimo tych
spartańskich warunków na wiślaną wyspę koło
Kaliszan przybywa do 100 osób.  Robert Rudolf

Występowanie tygrzyka paskowanego
w powiecie chełmskim
Wśród zwierząt ochroną ścisłą objęte są
następujące gatunki pająków:
- wszystkie gatunki gryzieli;
- tygrzyk paskowany z rodziny krzyżakowatych;
- poskocz krasny z rodziny poskoczowatych;
- strojniś nadobny z rodziny skakunowatych;
- Bathyphantes eumenis i Mughiphantes pulcher
(dotychczas bez polskich nazw) z rodziny osnuwikowatych.
Pająk tygrzyk paskowany Argiope bruennichi pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego. Jest
światło- i ciepłolubnym gatunkiem zasiedlającym,
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łąki, torfowiska, kserotermiczne murawy, nasłonecznione stoki i wierzchołki wzniesień oraz obszary graniczące z lasami i zagajnikami. Preferuje
tereny z bogatą roślinnością zielną. Żywi się drobnymi owadami, głównie z rzędu prostoskrzydłych.
Owady łowi przy pomocy pionowej sieci rozpiętej
najczęściej na trawach tuż nad ziemią. Od środka
pajęczyny w dół biegnie charakterystyczna dla
gatunku zygzakowata nić.
Postacie dorosłe tygrzyka paskowanego występują w okresie od lipca do września. Samice
osiągają ok. 20 mm długości i posiadają niezwykle
charakterystyczne żółto-biało-czarne ubarwienie

odwłoka i kończyn. Żółte poprzeczne pasy górnej
części odwłoka i podłużne żółte pasy dolnej jego
części uniemożliwiają przy oznaczaniu pomyłkę
z innymi gatunkami. Samce są znacznie mniejsze
– ok. 6 mm długości. Są niepozorne, brązowawe.
Samica wabi samca przed kopulacją poprzez poruszanie biodrem i uderzanie w nić. Po kopulacji
najczęściej zjada samca. Na przełomie sierpnia
i września pojawiają się kokony zawierające
300–400 jaj pająka, zawieszone przez samice
najczęściej między trawami obok pajęczyny.
Najwięcej stanowisk występowania tego pięknie ubarwionego pająka wykryto w zachodniej
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części Polski – na Pomorzu, Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Dolnym Śląsku, oraz na Górnym Śląsku. Notowany
jest również w południowo-wschodniej Polsce.
Występuje m. in. na Podlasiu, na Polesiu Lubelskim, a ponadto między Łęczną a Łańcuchowem,
w Lublinie, w Stoczku Koloni przy granicy Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, Wilkołazie koło
Kraśnika oraz na obszarach przyległych do Bugu
w okolicy Hrubieszowa, Horodła i Skryhiczyna,
w rezerwacie „Stawska Góra” k. Chełma, a także
w Kosobudach - Borze, w Józefowie Roztoczańskim, w Hrebennem, Dziewięcierzu na Roztoczu
Południowym oraz w miejscowości Kornie na
pograniczu Roztocza i Pobuża.
W latach 2005 - 2006 tygrzyk paskowany
był przez autorów opracowania obserwowany
w Janowie k. Chełma (Pagóry Chełmskie) oraz
między Majdanem Nowym a Wojsławicami na
terenie Działów Grabowieckich (Grabowiecko
- Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu).
W Janowie koło Chełma tygrzyka paskowanego obserwowano:
– Przy ul. Sienkiewicza na byłej plantacji winogron – południowy stok wzniesienia w pobliżu
zagajnika, nieopodal lasu, w odległóści. ok. 1,8
km od szosy Chełm – Lublin. Wśród winogron
rosną nieliczne młode sosny zwyczajne, jastrzębiec kosmaczek, kocanki piaskowe, poziomka
pospolita, jasieniec piaskowy, dziurawiec zwyczajny i inne zioła oraz trawy. Na powierzchni
ok. 2 arów stwierdzono występowanie 5 samic
tygrzyka paskowanego na sieciach rozpiętych
wsród traw (obserwacja 15 sierpnia 2005 r.). Na
plantacji obserwowano występowanie dużej ilości
owadów z rzędu prostoskrzydłych.
– Między Janowem I i Janowem II – w murawie pod lasem w północnej części wzniesienia

fot. Krzysztof Wojciechowski
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Tygrzyk paskowany
w pobliżu drogi łączącej wymienione miejscowości, w odległości ok. 1,5 km od szosy Chełm–Lublin. Głównym komponentem murawy jest życica
trwała. Niewielki udział w jej składzie stanowią:
kupkówka pospolita, wiechliny i stokłosy. Zaobserwowano pojedyncze samice tygrzyka paskowanego
na sieciach rozpiętych na życicy trwałej (obserwacje 15 sierpnia 2005 r. i 20 sierpnia 2006 r.)
– Na wzniesieniu pod lasem na ugorze silnie
porośniętym roślinnością w tym trawami. Stwierdzono 2 samice wymienionego gatunku pająka na
sieciach rozpiętych na trawach w pobliżu drogi
i nieopodal wieży służącej do celów łączności
oraz cmentarza ewangelickiego (obserwacja 4
września 2006 r.).
Między miejscowościami Pohulanka – Nowy
Majdan i Wojsławice (ul. Uchańska) wymieniony
gatunek pająka obserwowano na polach o podłożu
lessowym usytuowanych na wzniesieniu powyżej
wąwozów przy drodze polnej łączącej wymienione miejscowości. Pola zasiedlone tygrzykiem

paskowanym są odległe o ok. 1 km od Pohulanki
– Nowego Majdanu i o ok. 2 km od ul. Uchańskiej w Wojsławicach. Wymienionego pająka
obserwowano
4 września 2005 r. na polach silnie opanowanych przez jedno- i dwuliścienne gatunki roślin:
– na młodej plantacji porzeczki czarnej i aronii
rosnącej na wierzchołku wzniesienia zaobserwowano 7 samic wymienionego gatunku pająka na
sieciach rozpiętych na chwastnicy jednostronnej,
która tworzyła na polu zwarte duże skupiska;
– na polu odległym o ok. 60 m na północny
zachód od plantacji porzeczki i aronii stwierdzono
występowanie ok. 30 samic i nieliczne samce
tygrzyka paskowanego na sieciach rozpiętych
głównie na chwastnicy jednostronnej, a ponadto
na bylicy pospolitej oraz na rdeście plamistym
– najwięcej pająków zaobserwowano w pobliżu
drogi.
– na polu odległym o dalsze ok. 50 m usytuowanym tuż powyżej ciągnącego się na północny wschód w kierunku Wojsławic wąwozu
zaobserwowano 11 samic tego gatunku pająka na
sieciach rozpiętych na chwastnicy jednostronnej
i rdestach.
Na wszystkich trzech stanowiskach obserwowano również kokony tygrzyka paskowanego.
Występowanie w Pagórach Chełmskich i Działach Grabowieckich licznych wzniesień z bogatymi
florystycznie i faunistycznie murawami pozwala
przypuszczać, że na wymienionym terenie miejsc
występowania tego gatunku jest więcej, niż dotychczas udało się ustalić.
Tadeusz Suski, Andrzej Suski

Od redakcji: Autorzy artykułu w części opisującej
gatunek i rozmieszczenie w kraju oparli się na
dostępnej literaturze naukowej.

Ukazem Prezydenta Białorusi
Brześć został ogłoszony najbardziej słowiczym miastem
w kraju…

R

okrocznie społeczna organizacja „Ochrona Ptaków Ojczyzny” (Ахова птушак
Бацькаўшчыны (АПБ) prowadzi kampanię „Ptak roku”. W tym roku takim ptakiem
ogłoszono słowika. Wśród różnych inicjatyw
i akcji organizowanych w ramach tej kampanii
w maju przeprowadzono także liczenie słowików
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w miastach. Zrobiono to, aby zobaczyć, jakie miasto jest najbardziej słowiczym na Białorusi.
W Brześciu to przedsięwzięcie zorganizował
i przeprowadził Zachodniopoleski Oddział APB.
Mieszkańcy Brześcia dość aktywnie wzięli udział
w liczeniach słowików (otrzymaliśmy ponad 40
telefonów). Słowiki liczyli miłośnicy przyrody
i specjaliści ornitolodzy, birdwatcherzy i zwykli
obywatele. Każdy zainteresowany mieszkaniec
miasta, który zadzwonił pod wskazany numer telefonu i poinformował, gdzie słyszał słowika mógł
wziąć udział w tej akcji. Później zaś ornitolodzy
uszczegóławiali i potwierdzali te dane. W sumie

fot. W. Prokopczuk

Wieści z Białorusi

Uczniowie i nauczyciele dla ptakow i ludzi
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na wschód od bugu
w miejskiej części Brześcia naliczono 214 słowików, a z okolicznymi zamieszkałymi terenami około 300! I nie
byłby Brześć najbardziej słowiczym
miastem w naszym kraju, bo według
metodyki zaliczano tylko ptaki śpiewające w granicach administracyjnych
miasta, gdyby nie Ukaz Prezydenta!
Zgodnie z Ukazem Prezydenta nr 255
„O niektórych zagadnieniach struktury administracyjno-terytorialnej
miasta Brześcia i rejonu brzeskiego”
z 1 czerwca 2007 r. do Brześcia przyłączono następujące miejscowości:
Arkadia, Bernady, Wyczółki, Gierszony, Kozłowicze, Kotelnia Bojarska,
Mitki, Moszczenka, Nowe Zadworce,
Płoska i Stare Zadworce oraz terenów
położonych w rejonie brzeskim.
Dzięki temu liczba słowików,
które „trafiły” w granice miasta,
zwiększyła się do 270 i Brześć
stał się najbardziej słowiczym
miastem w naszym kraju!
Nasi najbliżsi „rywale” to: Słuck
– 258 śpiewających ptaków,
w Mińsku naliczono ich 252,
w Szumlinie – 224.
Liczba ptaków w mieście
to przecież jest świadectwo stanu
jego przyrody. Brześć jest jeszcze
całkiem czysty i zielony. I głównie od mieszkańców zależy, czy
Brześć dalej zostanie na stałe najbardziej słowiczym miastem
Białorusi! Oczywiście nie
Ukaz Prezydenta sprawił, że
Brześć jest najbardziej słowiczym miastem, ale aktywność
jego zwykłych mieszkańców
i miłośników ptaków!
Źródło: Zachodniopoleski
Oddział APB
Tłumaczenie:
Krzysztof Wojciechowski

fot. M. Czerkas

Nocni
mieszkańcy lasów

Puszczyk mszarny
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Pod takim tytułem w okolicach
słynnego bagna „Dzikie” miał miejsce
obóz terenowy dla uczniów starszych
klas i studentów. Obóz był zorganizowany przez członków Zachodniopoleskiego Regionalnego
Oddziału organizacji Ochrona
Ptaków Ojczyzny APB przy
wsparciu Szwedzkiego To-

warzystwa Ornitologicznego (SOF) i Szwedzkiej
Agencji Rozwoju (SIDA).
Cel obozu – obserwacja i badanie tajemniczego
świata nocnych zwierząt, w szczególności ptaków
z rzędu sów oraz budowa i rozwieszanie sztucznych platform gniazdowych dla tych ptaków.
Obóz odbywał się w czasie ferii szkolnych od
28 marca do 1 kwietnia. Przez pięć dni uczniowie i studenci badali tajemniczy świat nocnych
ptaków, odbywali wycieczki na bagno „Dzikie”,
a także w okoliczne lasy i wioski. W tym czasie
jego uczestnikom udało się zaobserwować 6 z 9
gniazdujących na południu Białorusi sów, z których większość to rzadkie i wpisane do Czerwonej
Księgi Białorusi: sóweczka, włochatka, pójdźka,
uszatka i puszczyk mszarny. A na jednej z wysepek
na bagnie w gnieździe czarnego bociana znaleziono lęg puchacza!
Podobne przedsięwzięcie członkowie Zachodniopoleskiego Oddziału APB organizowali już po
raz trzeci i stało się to już tradycją. W poprzednich
latach obóz był organizowany na południu Puszczy
Białowieskiej w okolicach wsi Dziadówka. W tym
roku zorganizowano obóz nad bagnem „Dzikie”,
po to, aby jego uczestnicy mogli poobserwować
w naturze jednego z najrzadszych ptaków Białorusi – puszczyka mszarnego. Bagno „Dzikie” to
jedno z niewielu miejsc w naszym kraju, gdzie
ten gatunek gniazduje. Jego populacja liczy 1015 par. Jednak w czasie pięciu dni obozu tylko
jednemu uczestnikowi udało się zobaczyć tego
bardzo rzadkiego ptaka.
Oprócz obserwacji ptaków oraz wypraw na
bagna i do lasu uczestnicy obozu zajmowali się
też przygotowaniem i rozwieszaniem sztucznych
skrzyń gniazdowych dla sów. Zrobiono 20 skrzyń
dla małych sów (pójdźka, włochatka, sóweczka)
i puszczyków: mszarnego i zwyczajnego. Ponad
połowę z nich rozwieszono w okolicznych lasach
i na wysepkach wśród bagien. Jest nadzieja, że
niejedna ptasia rodzina ma zapewnione „miejsce
zamieszkania”, a to znaczy, że wyrosną młode
puszczyki, inne sowy czy też młode innych gatunków. I nasi potomkowie będą je kiedyś mogli
w przyszłości spotkać w naturze. A uczestnicy
obozu nigdy nie zniszczą gniazda ptaka czy innej
żywej istoty, rozumiejąc i pamiętając swój bezpośredni udział w ich ochronie i obronie!
Andrej Abramčuk

Prezes Zarządu Zachodniopoleskiego
Regionalnego Oddziału APB
Tłumaczenie:
Krzysztof Wojciechowski
Galerię zdjęć z obozu można obejrzeć pod
linkiem: http://www.ptushki.org/index.php?area=1
&p=gallery&action=showimages&galid=30
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na wschód od bugu

Edukacja ekologiczna cyrylicą
• M.M. Nazaruk,
I.B. Kojnowa,
Zarządzanie
ekologiczne,
pytania
i odpowiedzi,
Wydawnictwo
„Enej”, Lwów
2004 (М.М.
Назарук, І.Б.,
Екологiчний
менеджмент, запитання та вiдповiдi,
Видавництво «Еней», Львив 2004)
To podręcznik napisany przez dwoje
doktorów z Katedry Racjonalnego Wykorzystania
Zasobów Przyrodniczych i Ochrony Przyrody
Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Ma
formę leksykonu, pytanie-odpowiedź. Zakres
tematyczny jest bardzo szeroki. W 6 rozdziałach
przedstawiono obszerne zagadnienia z zakresu
zarządzania środowiskowego. A w szczególności:
zarządzanie ekologiczne jako kierunek działań
dotyczących ochrony przyrody, przyrodnicze
czynniki zarządzania środowiskowego,
zarządzanie procesami antropogenicznych zmian
w środowisku, system zarządzania systemem
obszarów chronionych na Ukrainie, medyczne
aspekty zarządzania środowiskowego oraz
jego prawne podstawy. Mimo, iż autorzy we
wstępnie skromnie przyznają, iż publikacja
nie pretenduje do miana wyczerpującej temat,
to trzeba zaznaczyć, że Czytelnik znajdzie
w niej mnóstwo informacji. Począwszy od
wiedzy o obszarach chronionych Ukrainy
czy podstawowych zagadnieniach z zakresu
ekologii i nauk pośrednich, po charakterystyki
międzynarodowych aktów prawnych. Bardzo
praktyczny jest sposób przekazu wiedzy
w formie pytań i krótszych lub dłuższych na
nie odpowiedzi. Publikację uzupełnia spis
literatury pomocniczej zawierającej kilkadziesiąt
pozycji.
Książka w sposób szczególny rekomendowana
jest studentom kierunków przyrodniczych oraz
innych, w których porusza się zagadnienia
zarządzania środowiskowego. Fakt, że Autorzy
są wieloletnimi nauczycielami akademickimi
pozwala mieć pewność, że książka istotnie będzie
studentom przydatna. Jednak z powodzeniem
może on służyć każdemu, kto interesuje się
przyrodą Ukrainy i szeroko pojętym zarządzaniem
nią. Każdemu, komu nieobcy jest język ukraiński,
w takim bowiem została napisana.
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• E. Winczewski,
I.I. Byszniow,
W.A. Fenczuk,
Po co potrzebne
zapowiedniki ?
albo 129 pytań
o obszarach
chronionych
na Białorusi,
„Starprint”,
Mińsk 2006 (А.Е.
Винчевский, И.И. Бышнев, В. А. Фенчук,
Зачем нужны заповедники? или 129 вопросов
об особо охраняемых природных территориях
Беларуси (ООПТ), «Старпринт», Минск 2006)
Jest to jedna z najnowszych publikacji
organizacji Ochrona Ptaków Ojczyzny. Jej autorami
są wieloletni jej pracownicy. Adresowana jest
głównie do dzieci w wieku szkolnym (szkoła
średnia). W formie pytań zadawanych przez
dwoje dzieci: Kolę i Lubę, i odpowiedzi na nie,
zawarto w niej szereg wiadomości dotyczących
obszarów chronionych Białorusi, historii ochrony
przyrody w tym kraju, zagrożeń. Starano
się pokazać przyczyny tworzenia obszarów
chronionych. Zagadnienia ułożono tematycznie
w zależności od rodzaju obszaru chronionego
– od zapowiednika do pomnika przyrody. Osobny
dział został poświęcony Poleskiemu Radiacyjno
– Ekologicznemu Zapowiednikowi. Interesującym
jest sposób przedstawiania trudnych problemów
z zakresu ochrony przyrody w Białorusi, wyrażany
w naiwnych pytaniach zaciekawionych dzieci
np. „A ja widziałem reklamę parkietu dębowego
z Prypeckiego Parku Narodowego. To czym on
się zajmuje: produkcją parkietu czy ochroną
przyrody?”, lub pytanie związane ze statusem
i rolą wilka w parku narodowym, „Przecież można
zaprosić myśliwych aby odstrzelili zbędne jelenie
i sarny w parku? Oni przecież, w odróżnieniu od
wilków, będą płacić.”
Bardzo cennym uzupełnieniem publikacji
jest obszerny zbiór załączników. Zawierają one
m.in. międzynarodową klasyfikację obszarów
chronionych, tabelaryczne zestawienie ostoi ptasich
na Białorusi, dziesięć najciekawszych obszarów
i pomników geologicznych w tym kraju, słowniczek
itp. Należy podkreślić staranną szatę graficzną
książki. Uroku dodają jej liczne, piękne zdjęcia
i rysunki Igora Byszniowa.
Publikacja została sfinansowana ze środków
UE w ramach programu TACIS. Napisana jest
w języku rosyjskim.

• Wołoszyn,
Wszystko co żyje
bije na trwogę,
Wydawnictwo
„Podręczniki
i poradniki”,
Tarnopol 2007
(И. Волошин,
Усе живе б’є
на сполох, Видавництво «Пiдручники
i посiбники», Тернопiль 2007)
• Wołoszyn,
Ekologiczne
przygody zwierząt,
Wydawnictwo
„Podręczniki
i poradniki”,
Tarnopol 2004
(И. Волошин,
Екологiчнi
пригоди тварин,
Видавництво
«Пiдручники i посiбники», Тернопiль 2004)
Dwa tomiki bajek ekologicznych Iwana
Wołoszyna to propozycja dla najmłodszych.
Poruszono w nich w formie niedługich opisów
przygód różnych zwierząt i roślin ważne problemy
dotyczące ochrony środowiska na Ukrainie:
zanieczyszczenia jezior (Tragedia Żabiego jeziora,
Bobrzyca i kot Murko) i rzek (Czemu jęczy siwy
Dniestr), kłusownictwa na obszarach chronionych
(Spotkanie w parku narodowym), kwaśnych deszczy
(Skarga wiewiórki i ślimaczka), wielkoobszarowych
wyrębów lasów w Karpatach (Niedźwiedzi barłóg)
czy też problemowi zmniejszenia się przepływu
wody w górskich rzekach (Bunt karpackich
rzek). Prócz tego czytając bajki dzieci zapoznają
się z obyczajami zwierząt, ich zachowaniami,
miejscem bytowania, pokarmem itp. Książeczki
mają jednak zdecydowanie szerszy zasięg niż tylko
Ukraina, bowiem problemy ekologiczne w wielu
krajach są bardzo podobne. Ozdobą książek są
kolorowe rysunki autorstwa Wiktora Steciuka,
które nieodparcie przypominają te z dzieciństwa
z cyklu książek „Poczytaj mi mamo”. Maja również
tę zaletę, że zwracają uwagę dzieci na różne cechy
zwierząt i roślin. Książeczki polecane są dla
uczniów klas początkowych szkoły podstawowej
a nawet przedszkolaków oraz dla ich rodziców
i nauczycieli, jako bardzo przydatny i przystępny
materiał do zaznajomienia dzieci z podstawowymi
problemami ochrony środowiska.
Krzysztof Wojciechowski
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Ścieżki Chełma
Szlakiem chełmskich pomników przyrody

Ścieżka spacerowa o długości ok. 6 km prowadzi z zachodniej części miasta przez centrum do
jego wschodnich krańców. Pokazuje osobliwości
przyrodnicze miasta, jakimi są pomniki przyrody
ożywionej oraz pomnik przyrody nieożywionej
„Wysoka Górka”. Na krótkim stosunkowo odcinku można zobaczyć aż 12 drzew pomników
rosnących w sąsiedztwie zabytków lub w parku
leśnym. Chronione okazy stanowią reprezentację
gatunków rodzimych (wiąz szypułkowy, jesion
wyniosły, modrzew europejski) oraz gatunków
obcych. Te ostatnie przywieziono z Azji (miłorząb dwuklapowy, aljant gruczołowaty) i Ameryki
(iglicznia trójcierniowa). Przy każdym pomniku
znajduje się tablica, na której można znaleźć
informacje o biologii gatunku i historii okazu.
Trasa jest wykonana i oznakowana przez Chełmski
Ośrodek Informacji Turystycznej.

Szlakiem chełmskich zabytków architektury

Druga ścieżka spacerowa wytyczona po
mieście liczy ok. 2 km. Zrobiono ją w taki sposób, aby turysta mógł zobaczyć najcenniejsze
zabytki położone w centrum. Należą do nich
świątynie różnych obrządków – pounicki zespół
katedralny na Górze Chełmskiej, odznaczający
się cenną polichromią barokowy kościół parafialny czy pięknie odnowiony kościół Franciszkanów (wszystkie obiekty wzniesione wg
projektu Pawła Fontany), XIX-wieczna cerkiew
i XX wieczna synagoga. Godny uwagi jest także

OIKOS 1/2007

odrestaurowany rynek, pochodzące z przełomu
XIX i XX w. Pałac Kretzschmarów i Chełmska
Szkoła Techniczna. Trasa prowadzi także obok
wejścia do Zabytkowej Kopalni Kredy. Została
wykonana przez Chełmski Ośrodek Informacji
Turystycznej, ma oznakowania oraz tablice informacyjne.

Ścieżki powiatu chełmskiego
Ścieżka przyrodnicza „Bachus”

Trasa została wytyczona w północno-zachodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego.
Początek ścieżki znajduje się w odległości ok. 3
km na północny zachód od Sawina, przy drodze
asfaltowej prowadzącej do miejscowości Chutcze. Z Sawina do ścieżki można także dotrzeć
żółtym szlakiem PTTK oraz Poleskim Szlakiem
Konnym (oba oznakowane). Trasa o długości
4,5 km została wyposażona w pięć przystanków
z tablicami informacyjnymi i oznakowania kierunkowe. Można ją pokonać pieszo, konno lub
na rowerze. Umożliwia poznanie różnorodnych
siedlisk leśnych z interesującą fauną i florą. Odcinek ścieżki przecina rezerwat przyrody „Bachus”. Godny szczególnej uwagi jest starodrzew
z imponującymi okazami dębu bezszypułkowego
(występuje tutaj na granicy zasięgu), szypułkowego oraz sosny zwyczajnej. Zamieszkują
tu chronione gatunki nietoperzy oraz ptaki, np.
orlik krzykliwy i dzięcioł białogrzbiety. W obniżeniach terenu zachowały się olsy. Sąsiadują
one z wertebami krasowymi – rzadkimi formami

fot. rafał jasiński

Ścieżki Ziemi Chełmskiej
krasu kredy piszącej. Nieopodal znajduje się
pokaźny głaz narzutowy „Kamień Powstańców”
– pomnik przyrody nieożywionej. Ścieżka została
wykonana dzięki staraniom Zarządu Chełmskich
Parków Krajobrazowych (obecnie Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia) we współpracy
z Nadleśnictwem Chełm i Gminą Sawin.

Ścieżka przyrodnicza „Bagno Serebryskie”

To kolejna trasa wyznaczona na terenie
Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Położona
jest w południowej części parku, około 4 km na
północny wschód od centrum Chełma. Pokonywanie ścieżki można rozpocząć w miejscowościach
Koza Gotówka (przy drodze Okszów – Srebrzyszcze) lub Nowiny (przy szosie Chełm – Ruda
Huta). Z Chełma można do niej dotrzeć także po
niebieskich znakach PTTK. Liczy ok. 4,5 km.
Przebiega przez rezerwat przyrody „Bagno Serebryskie”. Wyposażona została w sześć tablic
informacyjnych i wieżę widokową. Infrastruktura
turystyczna pozwala na lepsze poznanie unikalnego w skali Europy torfowiska niskiego typu
węglanowego z rzadkimi gatunkami roślin (m.in.
ogromne łany kłoci wiechowatej) i zwierząt (m. in.
zagrożona wyginięciem w skali świata wodniczka,
duża kolonia błotniaka łąkowego). Osobliwością
przyrodniczą jest także występowanie obok siebie
roślin ciepłolubnych (rosnących na niewielkich
wyniesieniach terenu) i torfowiskowych. Krajobraz urozmaicają torfianki (wypełnione wodą
zagłębienia stanowiące pozostałość po wydobywaniu torfu) otoczone przez wierzby. Ścieżka
została wykonana przez ZChPK.
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Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Bolko”

Ta krótka ścieżka spacerowa o długości 1200
m jest położona w Hniszowie (gmina Ruda Huta),
na północno-wschodnim krańcu powiatu. Początek
ścieżki znajduje się kilkaset metrów na wschód
od szosy wojewódzkiej zwanej „Nadbużanką”
pomiędzy Dorohuskiem a Wolą Uhruską (zjazd
na Hniszów). Z Rudy Huty do ścieżki można dotrzeć żółtym szlakiem PTTK, zaś z Dorohuska
po czerwonych znakach. Ścieżka przebiega przez
jeden z najciekawszych parków podworskich Ziemi Chełmskiej z zachowanym układem wodnym
i licznym, wielogatunkowym pomnikowym starodrzewem. Jego ozdobą jest najpotężniejszy na
Lubelszczyźnie dąb szypułkowy „Bolko” o prawie
9 metrowym obwodzie pnia i wysokości niemal 30
m. Trasę wyposażono w osiem tablic informacyjnych i przygotowano miejsca do odpoczynku. Autorem trasy jest Joanna Moskwa, zaś wykonawcą
Gmina Ruda Huta. W parku bierze swój początek
ścieżka przyrodnicza „Meandry Bugu”.

Ścieżka przyrodnicza „Meandry Bugu”

To druga trasa dydaktyczna położona w miejscowości Hniszów. Ma swój początek w opisanym
wyżej parku podworskim. Została wyposażona
w cztery tablice informacyjne, nie ma jednak
oznakowania kierunkowego. Prowadzi przez dolinie Bugu, którego odcinek został włączony do
ostoi ptasiej „Dolina Środkowego Bugu” wchodzącej w skład sieci Natura 2000. Gruntowymi
drogami turysta może poruszać się pieszo lub na
rowerze. Trasa biegnie przez mozaikę naturalnych
łąk, pastwisk, starorzeczy i kęp drzew. Odcinek
ścieżki biegnie nad Bugiem – rzece o pięknym,
naturalnym i silnie meandrującym korycie. Niewątpliwą atrakcją trasy są punkty widokowe na
dolinę i rzekę, które stanowią także doskonałe

miejsce obserwacji ornitologicznych. Również
wieś Hniszów jest wyjątkowa – zachowały się
w niej urokliwe drewniane domy położone wzdłuż
szerokiej, piaszczystej drogi. Trasę wykonała Gmina Ruda Huta z pomocą merytoryczną ZChPK.

Ścieżka przyrodniczo-historyczna
„Kotlina Pawłowa”

Utworzona w 2006 r. ścieżka jest położona na
terenie Gminy Rejowiec Fabryczny, w południowo- zachodniej części powiatu. Trasę wytyczono
dookoła Pawłowa m.in. skrajem Pawłowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ma ok. 6 km
długości i została wyposażona w 7 tablic informacyjnych. Pozwala na zapoznanie się z walorami
historyczno-kulturowymi miasteczka. Najciekawsze wydają się izby garncarska i bednarska, które
są miejscem pamięci i kultywacji długich tradycji
rzemieślniczych Pawłowa. Godne uwagi są też
obiekty sakralne oraz zabudowa małomiasteczkowa. Ścieżka oprowadza także po okolicznych stawach i lasach. Można tam zobaczyć wiele rzadkich
i chronionych prawem gatunków roślin, grzybów
i zwierząt. Trasę wykonała Gmina Rejowiec Fabryczny z pomocą merytoryczną ZChPK.

Ścieżka przyrodnicza „Lasy Strzeleckie”

Trasa zlokalizowana jest w gminie Białopole,
w południowo-wschodniej części powiatu i centralnej części Strzeleckiego Parku Krajobrazowego
i ostoi ptasiej „Lasy Strzeleckie” wchodzącej do
sieci Natura 2000. Zaczyna się przy zabytkowym
pałacu myśliwskim Zamoyskich w miejscowości
Strzelce, w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Strzelce.
Ścieżka prowadzi przez zróżnicowane ekosytemy
leśne. Pozwala na poznanie różnych typów siedlisk
leśnych, ciekawych gatunków roślin i zwierząt oraz
zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Lasach
Strzeleckich. Kończy się przy szkółce leśnej. Na
długości ok. 3 km ustawiono osiem tablic informacyjnych. Ścieżka została wykonana przez
ZChPK i Nadleśnictwo Strzelce.

Ścieżka przyrodniczo-historyczna
„Spacerkiem po okolicach Sielca”

Trasa została wytyczona
przez Gminę Leśniowice.
Ścieżka ma pięć przystanków. Można ją pokonać
pieszo lub na rowerze.
Przebiega przez bogato
rzeźbiony i zróżnicowany
pod względem przyrodniczym obszar Działów
Grabowieckich. Podczas
przemierzania ścieżki turysta wejdzie do pięknego Lasu Kumowskiego,
którego ozdobą są dorod-
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ne dęby oraz stanowiska buczyny – na północ od
tego miejsca juz nie występuje. Ponadto napotka on
wiele zabytków kultury m.in. otoczone wspaniałym
parkiem (rosną w nim uznane za pomniki przyrody dwa jesiony wyniosłe i klon) XVII-wieczne
ruiny zamku, dwór z XIX w. w Sielcu, barkowy
kościół w Kumowie Plebańskim, nieopodal którego stoi XIX-wieczny młyn wodny, oraz park
w Dębinie.

Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Stańków”

To już trzecia ścieżka położona na terenie
Chełmskiego Parku Krajobrazowego. W miejscowości Nowiny łączy się ze ścieżką „Bagno
Serebryskie”. Z centrum Chełma do ścieżki można dotrzeć po niebieskich znakach PTTK (ok. 3
km). Liczy ok. 6 km (istnieje również wariant
o długości 2 km), jest oznakowana i wyposażona
w kilkanaście tablic informacyjnych oraz ławki.
Rozpoczyna się w centrum miejscowości Stańków,
nieopodal malowniczego zbiornika retencyjnego
o tej samej nazwie. Jest to ostoja ptactwa wodnego
(m. in. żyje tam duża kolonia śmieszki), można też
spotkać zagrożonego wyginięciem żółwia błotnego. Zachowały się także ciekawe zabytki – letnia
rezydencja biskupów prawosławnych z XIX wieku
i nieco młodsze drewniane budynki Lasów Państwowych (leśniczówka, wyłuszczarnia nasion).
Ścieżka jednak została wytyczona głównie w celu
przedstawienia różnych typów siedlisk leśnych
– np. grądów o składzie gatunkowym przypominającym pierwotne lasy liściaste. Nie zapomniano
także o opisaniu zasad racjonalnej gospodarki
leśnej. Ścieżka powstała dzięki zaangażowaniu
ZChPK i Nadleśnictwa Chełm.

Ścieżka przyrodnicza „Starorzecze Bugu”

Trasa prowadzi doliną Bugu na terenie gminy
Dubienka w północno-wschodniej części Strzeleckiego Parku Krajobrazowego oraz ostoi ptasiej „Dolina
Środkowego Bugu” wchodzącej w skład sieci Natura
2000. Początek ścieżki znajduje się na południe od
osady gminnej, przy szosie wojewódzkiej zwanej
„Nadbużanką”. Z Dubienki można dotrzeć czerwonym szlakiem PTTK. Ścieżka o długości ok. 5 km
ma swój początek i koniec przy ośrodku wypoczynkowym w Starosielu. Wyposażona została w pięć
tablic informacyjnych i oznakowania kierunkowe.
Wytyczono ją po gruntowych drogach pomiędzy
bajecznie ukwieconymi łąkami i siecią starorzeczy.
Stanowią one miejsce bytowania licznych gatunków
zwierząt, w szczególności ptaków i motyli. Trasa
doprowadza nas do Bugu – ostatniej naturalnej dużej
rzeki nizinnej Europy o silnie meandrującym korycie,
która corocznie wylewa, tworząc bezkresne jezioro.
Przy ścieżce znajduje się stanowisko groszka szerokolistnego – gatunku zagrożonego wyginięciem.
Trasa została wykonana przez ZChPK.

Opracował: Rafał Jasiński
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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Towarzystwa dla Natury i Człowieka za rok 2006
W roku 2006 działalność statutowa Towarzystwa dla Natury i Człowieka była realizowana
w szczególności poprzez następujące wyodrębnione działania (projekty):

dla ok. 20-osobowej grupy warsztaty teatralne oraz
dwie trzydniowe sesje wyjazdowe w Guciowie
i Zawieprzycach (łącznie ok. 130 godzin zajęć).

PRZYRODA

Działanie to miało na celu włączenie w działania na rzecz ochrony najciekawszych fragmentów
Doliny Wieprza uczniów i nauczycieli z miejscowości nadwieprzańskich poprzez „odkrywanie”
w swojej okolicy miejsc wartych ochrony w formie
użytku ekologicznego oraz podjęcie ewentualnych starań o powołanie takiej formy ochrony.
Zorganizowane zostały 2 spotkania informacyjne
(Lublin, Zamość) oraz jednodniowe szkolenie dla
15 nauczycieli zainteresowanych tworzeniem na
swoim terenie użytków ekologicznych. Dla nauczycieli przygotowany został poradnik tworzenia
lokalnych form ochrony przyrody. Przedstawiciele
Towarzystwa prowadzili zajęcia terenowe nad
Wieprzem, brali udział w organizowanych przez
szkoły obchodach „Dnia Ziemi”.
We współpracy ze Stowarzyszeniem „Zielona
Swoboda” oraz młodzieżą ze szkół przygotowano
i złożono do władz gminnych wnioski o utworzenie 4 użytków ekologicznych.

1. Kampania „Wieprz – żywa rzeka”

Kampania na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju Doliny Wieprza.

Wystawa „Wieprz – Żywa rzeka”

Wykonana została przenośna ekspozycja
ujmująca na 20 planszach formatu B1 walory
przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe doliny
Wieprza, wybrane gatunki roślin i zwierząt, działania na rzecz ochrony przyrody oraz zagadnienia
ochrony przeciwpowodziowej. Od maja do grudnia
wystawa miała 8 prezentacji w różnych miastach
regionu (m.in. Zamość, Zwierzyniec, Chełm, Lubartów, Krasnystaw). Otwarcia wystawy były
okazją do spotkań z udziałem lokalnych władz
i społeczników oraz dyskusji na temat m.in. kontrowersji w ochronie przed powodzią.

Wydawnictwa

Opracowano i wydano w nakładzie 1000 egz.
pakiet ośmiu 6-stronicowych folderów szczegółowo opisujących poszczególne aspekty ochrony
przyrody i ekorozwoju terenów nadwieprzańskich
(flora i fauna, obszary chronione, tworzenie lokalnych form ochrony przyrody, dziedzictwo kulturowe, zrównoważona ochrona przeciwpowodziowa, tradycyjne i ekologiczne rolnictwo), a także
w nakładzie 12 tys. egz. ulotkę promocyjną.

Projekt teatralny „Żywa rzeka”

W wyniku kilkumiesięcznej pracy ok. 20
uczestników powstał barwny, dynamiczny korowód z muzyką na żywo, inspirowany przyrodniczym i kulturowym bogactwem Doliny
Wieprza, oraz dedykowany jej ochronie. Akcja
tego ulicznego spektaklu oparta została m.in. na
nadwieprzańskich legendach. Inspiracją były także
występujące w różnych zamieszkujących niegdyś
te ziemie kulturach obrzędy i zwyczaje ukazujące
rolę rzeki w życiu mieszkańców.
Przedstawienie prezentowane było w sezonie
letnim sześciokrotnie na ulicach Lublina, Zamościa,
Chełma, Krasnegostawu i Zwierzyńca. W ramach
projektu od marca do czerwca prowadzone były
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Szkolne użytki ekologiczne nad Wieprzem

Serwis internetowy „Dolina Wieprza”
www.wieprz.org.pl

Prowadzona od 2005 roku strona zyskała nową
oprawę graficzną, została gruntownie rozbudowana i wzbogacona. Znajdują się na niej galerie,
artykuły, Atlas Inicjatyw Ekorozwojowych, fotografie, mapy.

2. Budowa społecznego poparcia dla
ochrony przyrody w obszarze Natura 2000
Dolina Tyśmienicy.
Ścieżka dydaktyczna

Zaprojektowano i wykonano ścieżkę dydaktyczną „Dolina Tyśmienicy”. Wytyczono ją na
obszarze Natura 2000 Dolina Tyśmienicy. Wzdłuż
ścieżki zostało ustawionych 6 tablic informacyjnych. Wydano też kolorowy folder (1000 egz).

Spotkania dla rolników

W Czemiernikach, Siemieniu, Kocku i Ostrowie Lubelskim odbyły się spotkania dla rolników,
w których wzięło udział 137 osób. Podczas spotkań
przedstawiciele TdNiCz, Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego Zespołu Parków Krajobrazowych

oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego omawiali walory przyrodnicze OSO Dolina
Tyśmienicy, korzyści i ograniczenia w gospodarowaniu związane z ustanowieniem ostoi ptasich
oraz zagadnienia związane z Krajowym Programem Rolnośrodowiskowym – jako dodatkowym
źródłem dochodu rolników.
Wydano również w nakładzie 1000 szt. ulotkę
dotyczącą Programów Rolnośrodowiskowychw
dolinie Tyśmienicy i gospodarowania na obszarach Natura 2000. Szersze informacje obejmował
przeznaczony dla liderów społeczności lokalnych
z „Ekorozwój Doliny Tyśmienicy”.

Edukacja w szkołach

Odbyło się 12 warsztatów ornitologicznych,
z myślą o młodzieży wydana została Ulotka pomocna w rozpoznawaniu ptaków (1500 egz.).
Kolejnym działaniem adresowanym do lokalnych szkół był konkurs na gazetkę szkolną dotyczącą ptaków występujących na terenie
doliny. W konkursie wzięło udział 5 szkół (60
uczniów).
W ramach działania wydany został ponadto
Kalendarz na rok 2007 (nakład 800 szt.) oraz
3 rodzaje pocztówek promujących walory przyrodnicze obszarów Natura 2000: Dolina Tyśmienicy, Izbicki Przełom Wieprza oraz Dolina Dolnego
Wieprza (łącznie 4 tys. sztuk).

3. Działalność strażnicza – udział w podejmowaniu decyzji i kontrola inwestycji

Prowadzony był stały monitoring procesów
decyzyjnych związanych z inwestycjami na
terenach cennych przyrodniczo. Podjęto kroki
prawne w kilkunastu sprawach, wpływając na
podejmowane decyzje administracyjne. Udało
się wpłynąć m.in. na decyzje dotyczące powstania wielkopowierzchniowej fermy zwierząt oraz
składowania odpadów przemysłowych w dolinie
rzecznej. Spowodowano wszczęcie kilku postępowań prokuratorskich i policyjnych.
Opracowano 5 szczegółowych „studiów przypadku” dla postępowań w sprawach administracyjnych.
Dla wsparcia potencjału „strażniczego” organizacji lokalnych zorganizowano dwa dwudniowe
szkolenia prawne (marzec i sierpień) w których
wzięło udział ok. 30 uczestników.
Powstała strona internetowa www.ekolublin.
pl/interwencje.
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30 października w Lublinie odbyło się seminarium otwarte „Społeczna ekokontrola
inwestycji”, na którym przedstawiono społeczne uprawnienia „strażnicze” oraz doświadczenia
organizacji z regionu lubelskiego.

Czynna ochrona przyrody

W Lasach Sobiborskich wykonano i zamontowano 25 budek lęgowych dla nietoperzy oraz 2
budki dla sów (na wieżach cerkiewnych).

ETYCZNA KONSUMPCJA
– KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE!
Szkolenie dla edukatorów – wolontariuszy

Przeprowadzono 20-godzinny cykl szkoleń
dla grupy 12 edukatorek. Dodatkowo 15 grudnia
odbyły się 3-godzinne warsztaty prowadzone przez
Wojciecha Ziębę ze Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”. Efektem jest stworzenie zgranego, przygotowanego merytorycznie
zespołu edukacyjnego, który może multiplikować
swoją wiedzę w kolejnych szkołach. Wydano także
zeszyt z materiałami szkoleniowymi.

Warsztaty w szkołach

Uczestniczki grupy przeprowadziły w szkołach średnich całego regionu 114 godzin zajęć
z młodzieżą – w sumie ok. 1800 osób wzięło udział
w warsztatach w 8 miastach.
Podczas zajęć edukatorki rozdawały ulotki
„Kupuj odpowiedzialnie” oraz zainteresowanym
– poradniki „Dobre zakupy”. Ogłaszano w trakcie
zajęć także konkursy wiedzy o sprawiedliwym
handlu. Po zajęciach edukatorki na gazetkach
ściennych wywieszały Pilne Akcje Amnesty International, na podstawie których uczniowie mogli
napisać list w obronie więźniów sumienia.

Fair Trade Party oraz Fair Trade Gig – edukacyjne imprezy muzyczne

Muzyczna impreza edukacyjna Fair Trade
Gig, która odbyła się w ramach projektu w klubie
Rugby Pub. Wystąpiły 4 zespoły, w tym 2 zagraniczne.
W ramach koncertu prezentowana była wystawa „Ziemia w koszyku na zakupy”, wyświetlono 3
filmy dotyczące idei sprawiedliwego handlu.
Na stoisku ekonsument, można było otrzymać
ulotki „Kupuj odpowiedzialnie” i poradniki „Dobre zakupy”. Koncertowi towarzyszyła lokalna
inicjatywa Food Not Bombs.
Fair Trade Party: DJ-ska edukacyjna impreza
muzyczna, odbyła się w klubie Tektura. W jej ramach: godzinne spotkanie „ABC Sprawiedliwego
Handlu” z Wojciechem Ziębą, prezesem Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
z Gdańska, ilustrowane materiałami wizualnymi.
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Po spotkaniu wystąpił Like Orient Soundsystem
z Warszawy. Występ był ilustrowany slajdami
z krajów Bliskiego Wschodu. Podczas imprezy
prezentowana była wystawa „Ziemia w koszyku
na zakupy”, plakaty i kalendarze. Były również
stoiska z materiałami kampanii „Kupuj odpowiedzialnie” prowadzono sprzedaż produktów
Sprawiedliwego Handlu, rozdawano materiały
Amnesty International, Komitetu „Wolny Kaukaz”,
a także lokalna inicjatywa Jedzenie Zamiast Bomb.
Łączna liczba uczestników: ok. 450 osób.

Wystawa „Ziemia w koszyku na zakupy”

Prezentowana była w kolejnych 4 miejscach,
liceach województwa lubelskiego oraz edukacyjnych imprezach muzycznych: Fair Trade Gig oraz
Fair Trade Party. Dodatkowo eksponowaliśmy
mniejszą wystawę na temat Milenijnych Celów
Rozwoju, przekazaną nam bezpłatnie przez Polską
Akcję Humanitarną. Wystawa MCR prezentowana
była w 4 szkołach projektu.

Maraton Pisania Listów

Maraton Pisania Listów Amnesty International został zorganizowany w 8 miejscach w 5
miastach. Łącznie wzięło w nim udział ponad 300
osób. Został przygotowany wspólnie z lubelską
grupą Amnesty International. W ramach Maratonu napisano ponad 2000 listów z województwa
lubelskiego. Listy zostały wysłane do adresatów
20 grudnia 2006 r.

Wydawnictwa:

– kalendarz 2007 „Sprawiedliwy handel – gra
fair”, wydano 700 sztuk (kolor A2),
– przypinki „Sprawiedliwy handel – gra fair”,
200 sztuk,
– ulotka „Kupuj odpowiedzialnie – Twoje
pieniądze kształtują świat!”, 2000 sztuk.

DZIEDZICTWO
KULTUROWE WSI
CMENTARZE POGRANICZA

Program ratowania zaniedbanych zabytkowych cmentarzy wschodniej Lubelszczyzny (głównie nekropolii obrządków wschodnich).

Promocja i edukacja

W marcu zorganizowane zostało otwarte
spotkanie dyskusyjne, w którym wzięło udział
ok. 40 osób.
Wykonana została w polskiej i ukraińskiej
wersji językowej wystawa edukacyjna (łącznie
35 plansz). Prezentowana była łącznie 11 razy
(m.in. Sokal, Lublin, Festiwal „Tabor Lubelski”
w Kocudzy, Olsztyn, Wrocław, Lubartów).

Utworzony został nowoczesny i bogaty serwis internetowy: www.cmentarzepogranicza.pl,
prezentujący artykuły etnograficzne, historyczne,
dział przeznaczony dla inicjatyw „ratowniczych”
i przede wszystkim rozrastają się bazę informacji
i fotografii cmentarzy prawosławnych i grekokatolickich regionu. Obecnie obejmuje ona już ok.
60 rekordów.

Wspieranie inicjatyw lokalnych

W czerwcu w Lublinie we współpracy z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza odbyła się
konferencja „Cmentarze pogranicza” z udziałem ok. 40 konserwatorów, duchownych różnych
wyznań, urzędników.
We wrześniu w Woli Uhruskiej odbył się obóz
szkoleniowy dla 10 osób skupionych w organizacjach zainteresowanych pracą na rzecz ochrony
cmentarzy i innych obiektów dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę na
temat prawnych ram działalności, instytucji wspierających, źródeł finansowania, tworzenia partnerstw
oraz umiejętności metodologii inwentaryzacji i dokumentacji. Wzięli także udział w trzydniowych
warsztatach praktycznych – pracach remontowych
na cmentarzu pod kierunkiem kamieniarzy.
W grudniu w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i Włodawie odbyły się 3 spotkania
robocze z udziałem ok. 40 reprezentantów samorządów, duchownych, organizacji społecznych.
Wnioski z tych spotkań posłużą rozwijaniu kilku
inicjatyw współpracy.

Prace porządkowe i remontowe

Odbyły się 2 obozy robocze w Woli Uhruskiej,
w których wzięło udział 25 wolontariuszy. Uczestnicy oczyścili z wieloletnich zarośli i zakrzaczeń
znaczną część cmentarzy w Uhrusku, Kobylicach i Zbereżu, a we współpracy z kamieniarzami
z Grupy Magurycz poddali pracom remontowym
20 zabytkowych uszkodzonych nagrobków w Uhrusku i Kosyniu. Na cmentarzu w Kosyniu zrekonstruowanych lub wzmocnionych zostało 12
monumentalnych drewnianych krzyży.
Przeprowadzono ogólną inwentaryzację 50
cmentarzy na terenie całego województwa lubelskiego. Wyniki tej pracy posłużą do planowania
przyszłych prac.

Muzyka Niejednej Wsi

Warsztaty śpiew tradycyjnego:

Przeprowadzone zostały w dniach 12–30
czerwca 2006 r. w Lublinie. Odbyło się łącznie
14 godzin warsztatów.

Koncert i zabawa „Muzyka niejednej wsi”

Koncert i zabawa taneczna odbyły się
15.06.2006 r. w Sali Czarnej Centrum Kultury
w Lublinie.
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Wystąpił kobiecy zespół śpiewaczy ze wsi
Łukowa I oraz uczestniczki rocznego projektu
„Muzyka niejednej wsi”, uczące się śpiewu tradycyjnego od śpiewaczek z Łukowej.

ZIELONE FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
Promocja wykorzystania funduszy unijnych
dla zrównoważonego rozwoju

Wystawa „Najlepsze praktyki”

Uliczna wystawa prezentująca na wielkopowierzchniowych banerach 10 wybranych modelowych projektów „ekorozwojowych” z terenu województwa. Wystawa prezentowana była w centrach
5 miast regionu – Lublin, Zamość, Chełm, Biała
Podlaska, Kazimierz Dolny.

Seminarium „Najlepsze praktyki”

Odbyło się 24 listopada w Lublinie. Zaprezentowano 4 modelowe projekty oraz perspektywy

finansowe na lata 2007–2013. Udział wzięło 30
osób z samorządów i organizacji pozarządowych.
TdNiCz brało udział w projekcie „Zazielenić
Fundusze” Polskiej Zielonej Sieci. Wspólnie z innymi organizacjami z regionu wypracowano m.in.
wspólną propozycję zmiany zasad finansowania
edukacji ekologicznej i ochrony przyrody przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Reprezentant Towarzystwa, z nominacji
wojewody, brał w 2006 roku udział w pracach
Lubelskiego Komitetu Monitorującego Programy
Rozwoju Regionalnego.

Portal www.ekolublin.pl wraz ze stroną Towarzystwa dla Natury i Człowieka
Portal stał się najpopularniejszym źródłem
informacji w naszym regionie. Co miesiąc notował
40–60 tys. odwiedzin. Był aktualizowany codziennie, przekazując informacje z prasy, urzędów i od
organizacji ekologicznych.
Portalowi towarzyszy rozsyłany drogą e-mail
biuletyn,który trafia co tydzień do ok 200 adresatów.

INFORMACJA EKOLOGICZNA

Nagroda „Suseł”

Ośrodek Informacji Ekologicznej

Ośrodek wraz z biblioteką czynny był w omawianym okresie 30 godzin tygodniowo (pn.-pt.
w godz. 10-16). W tym okresie udzielono ok. 600
konsultacji.

Kwartalnik „Oikos. Ekologia i współdziałanie”
Wydano 4 numery kwartalnika w nakładzie
1000 egzemplarzy każdy.

TdNiCZ jest inicjatorem i koordynuje proces
wyłaniania laureatów Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Suseł”, przyznawanej przez kapitułę
organizacji ekologicznych z regionu. Uroczystość
wręczenia nagrody Suseł 2005 odbyła się w czerwcu 2006 w Trybunale Koronnym w Lublinie.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA DLA NATURY I CZŁOWIEKA W 2006 ROKU
LP Kategoria kosztów
I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
1
2
III
1
2
3
4
5
6
7
8
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KOSZTY ADMINISTRACYJNO – LOKALOWE:
Czynsz za lokal (w tym energia, ogrzewanie)
Telefon
Internet
Koszty administracyjne (opłaty sądowe, skarbowe)
Składki członkowskie
wynagrodzenia administracyjne:
Ksiegowość
Wewnętrzne - zarządzanie i administracja
Wynagrodzenie żołnierza słuzby zastępczej
ZAKUP SPRZĘTU BIUROWEGO I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
Modernizacja zaplecza sprzętowego (sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe)
Oprogramowanie komputerowe
KOSZTY OSOBOWE REALIZACJI PROJEKTÓW MERYTORYCZNYCH:
Koordynacja i realizacja projektów (wynagrodzenia wewnętrzne):
Honoraria artystów (np. wykonawców muzycznych), projekty graficzne, zdjęcia, kostiumy itp.
Tłumaczenia, opracowania obcojęzyczne
Prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, zajęć edukacyjnych
Eksperci zewnętrzni (konsultacje, opracowania, czynna ochrona przyrody)
Usługi informatyczne i opracowanie stron internetowych
Fundrising
Zlecenia rzemieslnicze (np prace kamieniarskie, naprawy, montaż budek dla ptaków)
KOSZTY RZECZOWE REALIZACJI PROJEKTÓW MERYTORYCZNYCH
Książki i prenumerata pism (biblioteka ekologiczna)
Przygotowanie do druku i druk (kwartalnika OIKOS i wkładek do kwartlnika, wystawy, plakaty, ulotki, naklejki, wydawinctwa zwarte)
Tablice informacyjne/oznaczenia ścieżek dydaktycznych
Systemy wystawiennicze
Usługi kserograficzne, druki niskonakładowe riso
Podróże służbowe pracowników i wolontariuszy TdNiCz
Zwroty kosztów podróży
Wynajem usług transportowych (przewóz osób, transport wystaw)
Noclegi i wyżywienie, catering itp.
Ubezpieczenia wolontariuszy
Wynajm sal i sprzętu na spotkania, konferencje, szkolenia, imprezy, itp.
Materiały biurowe oraz koszty eksploatacji urządzeń biurowych (tusz, toner)
Koszty utrzymania domen internetowych
Poczta (znaczki, koperty, usługi kurierskie)
Inne zlecane usługi: plakatowanie, ochrona imprez, itp.
Narzędzia i materiały budowlane
Materiały scenograficzne do przedstawienia „Wieprz – żywa rzeka”
Inne wydatki związane z realizacją projektów
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Koszt
9 321,80
5 030,02
787,00
904,50
360,00
5 918,83
8 674,91
8 856,84
1 555,84
589,00
76 299,05
12 952,31
1 696,36
9 782,80
9 503,59
8 433,95
1 800,00
5 490,38
1 813,79
37 826,70
5 174,89
8 000,00
696,51
3 486,25
1 450,84
3 586,13
9 579,71
334,00
2 425,50
2 276,74
489,10
4 559,58
658,00
6 035,45
1 334,84
1 606,70
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Źródła finansowania działalności Towarzystwa dla Natury i Człowieka w 2006 roku.
LP

Źródło finasowania

Nazwa projektu

Numer umowy

Kwota finansowania

„Wsparcie instytucjonalne dla Towarzystwa dla Natury i Człowieka”

2006-023621

20 970,40 PLN
5 500,00 euro

„Rozwój strukturalny Towarzystwa dla Natury i Człowieka”

540/2005/Wn-50/EE-BS/D

13 846,95 PLN

„Rozwój strukturalny Towarzystwa dla Natury i Człowieka”

616/2006/Wn-50/EE-BS/D

13 177,07 PLN

Projekt edukacyjny „Dolina Wieprza – przyrodnicza oś Lubelszczyzny”

184/2006/D/E

2 200,00 PLN

Wydawnictwo czasopisma Oikos. Ekologia i współdziałanie

185/2006/D/E

7504,48 PLN

„Biblioteczka ekologiczna”

398/2006/D/E

897,89 PLN

Opracowanie, wydanie i dystrybucja kwartalnika „Oikos. Ekologia i współdziałanie”
Spotkania z pieśnią – tradycyjna muzyka i taniec pogranicza polsko – ukraińskiego
Lubelszczyzny
Cmentarze pogranicza – czynna ochrona zabytkowych nekropolii ukraińskich na
wschodniej Lubelszczyźnie
Budowa społecznego poparcia i edukacja ekologiczna na obszarze Natura 2000
Dolina Tyśmienicy.
„Sprawiedliwy handel – gra fair”
„Wzmocnienie społecznej kontroli nad procesami decyzyjnymi dotyczącymi terenów
cennych przyrodniczo i dolin rzecznych województwa lubelskiego”
„Sacrum, przyroda, dziedzictwo – ochrona różnorodności przyrodniczej oraz walorów
kulturowych zabytkowych cmentarzy regionu Lasów Sobiborskich”

4/oś/13/2006

1 000,00 PLN

Umowa zlecenie nr 634/2006

1 400,00 PLN

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu
14
„Bug”

„Cmentarze pogranicza – świadectwo dla przyszłości”

Projekt nr: 11

14 853,62 PLN

15 Program PHARE 2003

„Kampania WIEPRZ – ŻYWA RZEKA – wsparcie dla uczestnictwa społecznego
w ochronie środowiska i edukacji ekologicznej w dolinie Wieprza”

84 048,17 PLN
19 926,52 euro

16 Wojewódzki Urząd Pracy

Refundacja żołdu żołnierza służby zastępczej

PL2003/004 – 379.01.01.03/
os/48/34
Umowa o wykonywanie pracy
przez poborowego skierowanego
do odbycia służby zastępczej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prowincja Gelderland
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Miasto Chełm
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

10 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
11 Fundacja Edukacja dla Demokracji
12 Fundacja im. Stefana Batorego
13 Fundusz Partnerstwa

17 Darowizny 1% podatku dochodowego
18 Pozostałe darowizny od osób prywatnych
19 Odpłatna działalność statutowa

Umowa nr 196

23 038,18 PLN

Umowa nr 224

20 889,51 PLN

Umowa dotacji nr ER/2006-20

12 718,32 PLN

Nr wniosku: 16478/05

28 271,86 PLN

PG - 798

6 724,69 PLN

6 720,00 PLN
582,18 PLN
4 250,00 PLN
12 370,00 PLN

Report on activity of society for nature and man in 2006
In 2006 statutory work of Society for Nature and Man
was carried out particulary within the following activities
(projects):
NATURE

1. „Wieprz – living river” campaign
Campaign for nature conservation and sustainable development of the Wieprz Valley
„Wieprz – Living river” exhibition
The exhibition was prepared in a form of 20 displays of
B1 scale. It presents natural, landscape and cultural values
of the Wieprz valley, some flora and fauna species, activities
for nature conservation and problems with flood control.
Since May till December the exhibition was shown in eight
different towns of our region (e.g. in Zamość, Zwierzyniec,
Chełm, Lubartów and Krasnystaw). Meetings with local
authorities and voluntary individuals organized on the occasions of presenting the exhibitions in those places resulted
in discussions on some hot and important issues like e.g.
controversies regarding flood control.

Valley and dedicated to their protection, a colourful, dynamic procession with live music was prepared as a result
of several-month work of about 20 people. Plot of the
performance was based partially on the Wieprz riverside
legends. Another inspiration were rites and customs of past
generations with emphasize put on the river’s significant
role in their lives.
The performance was presented in summer time six
times in the streets of Lublin, Zamość, Chełm, Krasnystaw
and Zwierzyniec.
From March till June regular theatre workshops for about
20 people were carried out as well as two three-day field
sessions in Guciów and Zawieprzyce as a part of the project
(about 130 hours all together).

Publications
A package of eight 6-page leaflets was prepared and
published in 1000 copies. It describes details of particular
nature conservation and eco-development problems within Wieprz riverside – flora and fauna, protected areas,
establishing local forms of nature conservation, cultural
heritage, sustainable flood control, traditional and ecological agriculture. A promotional leaflet in 12 000 copies
was also released.

School ecological arable lands in the Wieprz riverside
This activity was aimed at encouraging pupils and teachers
from the Wieprz river area to join the work for protection of
the most precious fragments of the river. They were meant to
“discover” such places in their neighbourhood and to take up
some efforts to establish there ecological arable lands. Two
information meetings were organized (Lublin, Zamość) as
well as one-day workshops for fifteen teachers interested in
establishing such forms of nature conservation within areas
they live in. A booklet for teachers about creating local forms
of protection was also prepared. Society’s representatives
led field workshops at the Wieprz riverside, they took part
in Earth Day celebrations organized at schools.
Together with the Society “Green Freedom” and school
youth, four proposals regarding creating new ecological arable
lands were prepared and submitted to local authorities.

Theatre project „Living river”
Inspired by the natural and cultural wealth of the Wieprz

Internet website „Wieprz Valley” www.wieprz.org.pl
Led since 2005, the website gained new graphic design.
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It was also enriched in new resources – many galleries,
articles, Atlas of Initiatives for Eco-development, photographs and maps.

2. Building society’s support for nature conservation
within Nature 2000 site “Tyśmienica Valley”.
Educational path
Educational path „Tyśmienica Valley” was designed
and constructed within Natura 2000 site. Six information
displays were placed along the path. Colourful leaflet in
1000 copies was also printed.
Meetings for farmers
137 people took part in meetings that were organized for
farmers in Czemierniki, Kock and Ostrów Lubelski. During
the meetings the representatives of Society for Nature and
Man, Voivodhsip Office, Landscape Parks’ Authorities and
Agricultural Support Centre described natural values of
Tyśmienica Valley Natura 2000 site, benefits and limits for
human activity within the site and State Agri-Environmental
Programme as an additional source of farmers’ income.
A leaflet about Agri-Environmental Programmes
in Tyśmienica Valley and activity within Natura 2000
sites was released in 1000 copies. More comprehensive
information was included in a booklet “Eco-Development
of the Tyśmienica Valley”, that was designed for local
communities’ leaders.
Education at schools
Twelve ornithological workshops were carried out.
A leaflet helping in recognizing bird species was prepared
particularly for the youth. Another activity addressed to
schools was a contest on a display about birds of the valley
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– five schools (60 pupils) took part in it.
Within the project, a calendar for 2007 (800 copies)
and three different postcards promoting natural values of
Natura 2000 sites: Tyśmienica valley, Wieprz gorge near
Izbica and Valley of lower Wieprz were printed (4000
copies all together).
WATCHDOG ACTIVITY – participation in decision
making process and control of projects
Continuous monitoring of making decisions regarding
new projects within naturally valuable areas was carried
out. Legal proceedings were applied in over a dozen cases,
with influence on administrative decisions taken – e.g. on
a decision regarding setting up a large-scale animal farm
or deposition of industrial waste in a river valley. Taking
proceedings by public prosecutor and police was initiated
in several cases.
In order to strengthen “watchdog” potential of local activists
two two-day legal trainings were organized (in March and
August) with about 30 participants together.
A new webiste www.ekolublin.pl/interwencje was set
up.
An open seminar “Social control of investments” took
place on 30th October. It included presentation of social
“watchdog” powers and experience of local Lublin region
organizations.
Active nature conservation
25 nesting boxes for bats and two boxes for owls (on
orthodox church towers) were built and places in Sobibór
Forests.
ETHICAL CONSUMPTION
BUY RESPONSIBLY!
Training for educators – volunteers
Twenty-hour training cycle was carried out for a group of
twelve female educators. Additionally, on 15th of December,
three-hour workshops were led by Wojciech Zięba from Fair
Trade Society “Third World and Us”. As a result, a good,
well prepared educational team was formed with ability to
spread their knowledge in other schools. A booklet with
workshop materials was also released.
Workshops at schools
The educational team members led 114 hours of lessons
with youth at schools in the region – about 1800 students
took part in workshops in eight cities all together.
During the lessons the educators distributed leaflets
“Buy responsibly” and “Good shopping” guides to those
who were interested. Contests of knowledge of fair trade
were announced, as well. After the lessons, the educators
put Amnesty International’s urgent actions on school displays – students could write letters in defence of prisoners
of consciousness.
Fair Trade Party and Fair Trade Gig – educational
music events
Educational music event Fair Trade Gig took place as
a part of the project in Rugby Pub – four bands played,
including two foreign ones.
An exhibition “Earth in a shopping basket” was presented during the event, as well as three films about the idea
of fair trade.
At the eco-consumer stall people could receive leaflets
“Buy responsibly” and “Good shopping” guides. Local
initiative Food Not Bombs accompanied the whole event.
Fair Trade Party: DJ educational music event took
place in Tektura club. It included an hour meeting “ABC of
fair trade” with Wojciech Zięba, the president of Fair Trade
Society “Third World and Us” from Gdańsk, plus visual
materials that illustrated the issue.
After the meeting, Like Orient Soundsystem from Warsaw played at the party. Their music was enriched with
slides from Near East. The exhibition “Earth in a shopping
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basket”, posters and calendars were also presented. Stalls
with materials of a campaign “Buy responsibly”, Fair
Trade products, Amnesty International publications, “Free
Caucasus” Committee and local initiative Food Not Bombs
were present, too.
Exhibition „Earth in a shopping basket”
It was presented in four places, colleges and educational
music events: Fair Trade Gig and Fair Trade Party. Additionally, a smaller exhibition on Millennium Development
Goals, given to us for free from Polish Humanitarian Organization, was also demonstrated. The latter exhibition was
shown in four schools of the project.
Writing Letters Marathon
Amnesty International Writing Letters Marathon was
organized in eight places, five cities. Over 300 people took
part in it all together. It was prepared in a cooperation with
AI local Lublin group. More than 2000 letters were written
in Lublin Voivodship during the marathon and they were
sent out on 20th December 2006.
Publications:
- calendar 2007 „Fair trade – fair play”, 700 copies (in
colour, A2 size),
- badges “Fair trade – fair play”, 200 pieces,
- leaflet “Buy responsibly – Your money influence the
world!”, 2000 copies.
CULTURAL HERITAGE OF THE COUNTRYSIDE
BORDERLAND CEMETERIES
A programme of saving neglected monumental cemeteries in eastern Lublin region (chiefly eastern religions’
cemeteries).
Promotion and education
An open discussion meeting was organized in March and
gathered about 40 people.
An educational exhibition was prepared in two language
versions – Polish and Ukrainian (35 displays all together).
It was presented 11 times (e.g. in Sokal, Lublin, Olsztyn.
Wrocław, Lubartów and at “Lublin camp” festival).
Interesting up-to date internet website was set up: www.
cmentarzepogranicza.pl, which presents ethnographic and
historical articles, “rescue” initiative section and, above
all, growing database of information and photographs of
Orthodox and Greek Catholic cemeteries in the region. Until
now, it includes about 60 cemetery descriptions.
Support for local initiatives
A conference “Borderland cemeteries” took place in
June in Lublin. It was organized together with Spiritual
Culture of Borderland Foundation and gathered about 40
conservators, priests of different religions, officials.
A training camp was organized in September in Wola
Uhruska – it was designated for ten people and organizations
interested in work for saving cemeteries and other objects of
cultural heritage importance. Participants received practical
knowledge about legal aspects of the activity, supporting
institutions, financial sources, creating partnerships, about
methodology of cataloguing and documentation. They also
took part in practical three-day workshops – conservation
works in cemeteries under a supervision of monumental
masons.
In December, in Tomaszów Lubelski, Hrubieszów and
Włodawa three training meetings happened and gathered
about 40 representatives of local authorities, non-governmental organizations and priests. Conclusions from those
meetings will be helpful in developing further cooperation
in several cases.
Tidying up and conservation works
Two work camps took place in Wola Uhruska with
participation of 25 volunteers. They cleaned most of the
areas of cemeteries in Uhrusk, Kobylice and Zereż from

many years’ thickets and bushes. Together with stone masons
from Magurycz Group they renovated twenty monumental
damaged tombstones in Uhrusk and Kosyń. Additionally,
twelve monumental wooden crosses were reconstructed or
strengthened on the cemetery in Kosyń.
General cataloguing of 50 cemeteries was carried out
within the area of Lublin voivodship. Its results will let
plan future works.
Music of many a village
Workshops of traditional singing
They were carried out in Lublin between 12th and 30th
June 2006 and comprised of 14 hours of workshops all
together.
Concert and festivity „Music of many a village”
Concert and dancing festivity were organized 15.06.2006
in Black Hall of The Centre of Culture in Lublin. A female
singing group from Łukowa I had a performance, as well as
participants of a year’s project “Music of many a village”,
learning traditional singing form the Łukowa singers.
GREEN EUROPEAN FUNDS
Promotion of EU’s funds’ use for sustainable development
„Best practices” exhibition
Street exhibition presenting ten chosen model „eco-development” projects from our voivodship on large-scale banners.
It was shown in core places of five cities – Lublin, Zamość,
Chełm, Biała Podlaska and Kazimierz Dolny.
„Best practices” seminar
It took place on 24th November in Lublin. Four model
projects and financial perspectives for the period 2007-2013
were demonstrated gathering about 30 people from local
authorities and NGOs.
Society for Nature and Man took part in a Polish Green
Network’s project „Let’s make the funds green”. Together
with other organizations a common proposal of changing
ecological education and nature conservation’s financing
process by The Voivodship Fund for Environmental Protection was worked out.
A representative of our Society, by the appointment of
a voivode, joined Lublin Monitoring Committee for Regional
Development Programmes in its work in 2006.
ECOLOGICAL INFORMATION
Centre of Ecological Information
The Centre, together with its library, was open for public
30 hours a week (Mon-Fri 10am-4pm). About 600 consultations were given within 2006.
The website www.ekolublin.pl with the website of The
Society for Nature and Man
The website became the most popular source of ecological
information in our region. Every month it was browsed 40-60
thousand times. It was updated daily delivering news from
press, offices and ecological organizations.
Electronic e-mail bulletin accompanies the website and
is sent to about 200 addressees every week.
„Oikos. Ecology and cooperation” quarterly
Four issues of the magazine were released, in 1000
copies each.
Award „Souslik”
Our Society is an initiator of the Regional Ecological Award
“Souslik” and coordinates the process of candidate selecting.
The award is granted by the chapter consisting of regional
ecological organizations and the ceremony of its announcing
was held in the Lublin Crown Tribunal in June 2006.

25

