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Tak naprawdę,
nie lubię
fotografować
Z Grzegorzem Leśniewskim, fotografem przyrody
i przyrodnikiem, rozmawia Rafał Jasiński.

– Czym jest dla Ciebie dzika przyroda?

FOT. MAREK KOŁODZIEJCZYK

– Dzika przyroda to złożony ekosystem,
w którym większość procesów przebiega
w naturalny sposób, bez ingerencji człowieka. Takich miejsc jest coraz mniej na Ziemi.
Jednakże, aby czerpać radość z obcowania
z przyrodą, wcale nie trzeba jechać do Amazonii, czy na Syberię. Wokół nas są wciąż
jeszcze miejsca, gdzie człowiek nauczył się
żyć w harmonii ze swoim środowiskiem lub
których… nie zdążył jeszcze zniszczyć.
Patrząc z osobistego punktu widzenia,
przyroda to dla mnie przede wszystkim azyl,
ucieczka od codziennego zgiełku, miejsce,
gdzie mogę odnaleźć tak potrzebną mi
ciszę i wewnętrzny spokój. To jedyne
w swoim rodzaju tajemnicze misterium, którego mogę być
świadkiem.

– Jak definiujesz fotografię przyrodniczą?
Czy za taką można uznać fotografię zrobioną
oswojonenu zwierzakowi lub przebywającemu
w zoo?

– Niektórzy uważają, że fotografią przyrodniczą są zdjęcia modelek na plaży (śmiech),
co do pewnego stopnia jest prawdą (jeszcze
większy śmiech). A poważnie, zapewne dla
każdego to pojęcie oznacza coś trochę innego.
Dla mnie fotografia przyrodnicza to swoisty
obraz przyrody i procesów w niej zachodzących. Zwierzęta są tylko elementem pewnej
całości, dlatego ważne jest, aby je pokazać
w odpowiednim kontekście. W przypadku zwierząt tym kontekstem będzie
ich środowisko życia oraz spektrum
naturalnych zachowań, a to można osiągnąć jedynie fotografując
zwierzęta na wolności.

Podobnie jest ze światłem. Ono także jest
elementem przyrody. Dla mnie fotografia
przyrodnicza kończy się w momencie zastosowania sztucznego oświetlenia. Oczywiście nie
dotyczy to sytuacji, gdy chce się pokazać np.
zwierzę w nocy. Wtedy sztuczne oświetlenie
jest głównym źródłem światła i nie modyfikuje światła naturalnego. Natomiast, gdy
sztuczne światło stosuje się tylko po to, aby
odpowiednio sfotografować obiekt, jest to
przekraczanie pewnej granicy, której staram
się nie przekraczać.
– Czyli fotograf przyrody „jedynie” podgląda i utrwala rzeczywistość?

– Tak. Fotografia przyrodnicza jest swoistym dokumentem. Obrazem zdarzeń, których fotograf był świadkiem. Często subiektywnym, odzwierciedlającym jego własny
sposób patrzenia na świat. Jednak wciąż
obrazem ukazującym rzeczywistość, a nie
ją kreującym.

– Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o etyce
w fotografii przyrodniczej? Czy są zasady, jakimi
powinni kierować się fotografujący dziką przyrodę? Czy np. dozwolone jest płoszenie dzikich
gatunków po to, aby zrobić lepsze zdjęcie?

Ważne jest kierowanie się prostą zasadą:
Nigdy cel nie uświęca środków. Dla mnie
głównym celem jest obcowanie z przyrodą,
a dopiero potem fotografia. Zdjęcie nie powinno być celem samym w sobie. Jak wyjdziemy
z takiego założenia, to nabierzemy odpowiedniego dystansu. Robię zdjęcia dlatego, że chcę
być świadkiem pewnych zdarzeń. Dla mnie
aparat jest pretekstem do pójścia w teren.
Jednocześnie najlepszym sprzymierzeńcem
fotografa przyrody jest czas i konsekwencja.
Przy takim podejściu dobre zdjęcia często
wychodzą mimowolnie.
Wracając do zasad etycznych, to niezależnie
czy fotografujemy orła przy
g nie ździe
czy sarnę na
łące, ważne
jest, aby nie
przekraczać
pewnych
etycznych granic
oddziaływania na przyrodę. W wyznaczeniu tych granic na pewno pomagają
doświadczenie i wiedza oraz kodeksy etyczne, takie jak ten stworzony przez Związek
Polskich Fotografów Przyrody.
– Czy można być fotografem przyrody bez
bardzo dobrej znajomości fotografowanego
gatunku?

Tak naprawdę to zależy od indywidualnego podejścia fotografa do swojego rzemiosła. Znam osoby, które najpierw fotografują,
a później zastanawiają się co jest na zdjęciu
(śmiech) lub bazują na wiedzy i doświadczeniu innych. W moim przypadku, najwięcej
satysfakcji sprawiają mi sytuacje, w których
udało mi się wypracować temat samodzielnie od początku do końca. Fotografia jest
tylko końcowym efektem wieńczącym całe
przedsięwzięcie. Wspaniałym przeżyciem
jest wszystko to, co poprzedza powstanie
fotografii, czyli obcowanie z przyrodą i czas
spędzony w terenie. Odkrywanie nowych
miejsc, poznawanie biologii różnych gatunków czy próby skutecznego wtopienia się
w środowisko to tak naprawdę najciekawsza
strona pracy fotografa przyrody.
Wracając do znajomości fotografowanych
gatunków. W fotografii przyrodniczej niezbędną rzeczą jest duża doza szczęścia, aby
znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie.
Ale jak wiadomo, szczęściu trzeba pomagać.
Doświadczenie i wiedza pomagają nie tylko robić lepsze zdjęcia, ale też postępować
etycznie, tak aby w jak najmniejszym stopniu
oddziaływać w sposób nieprzemyślany na
życie zwierząt i ich środowisko.
– Twoim znakiem rozpoznawczym wydaje
się być zwierze poruszające się?

– Moim celem jest pokazywanie życia
zwierząt poprzez ciekawe zachowania, interakcje lub środowisko, w którym bytują. Największym wyzwaniem jest robienie zdjęć, które mają w sobie zamkniętą historię. Historię,
która opowiada się sama i nie wymaga żadnych dodatkowych słów komentarza. Zwierze
poruszające się może być jednym z elementów
takiej historii, ale wcale nie musi.
Bardzo dużo radości sprawia mi tworzenie
diaporam, które są swojego rodzaju kwintesencją oddziaływania na widza w fotografii przyrodniczej. Diaporama to historia opowiadana
obrazami „ubranymi w dźwięk”, która pozwala
przemawiać do widza poprzez pryzmat jego
emocji i doświadczeń. Pokazuje przyrodę bez
jednego słowa wytłumaczenia.
– A fotografowanie jakiego zwierzęcia
wymagało najwięcej przygotowań, czasu,
zaangażowania? Jakie wydarzenie związane
z fotografowaniem byś uznał za przygodę
życia?

– Na przygodę życia to ciągle czekam
(śmiech). Do tej pory największą przygodą było fotografowanie dzikiego wilka na
wolności w Polsce. Podkreślam – w Polsce.
Nie sfotografowanie samego wilka, którego
dość łatwo „uwiecznić”, np. na Alasce. Fotografowanie w biały dzień gatunku, który od
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Wilk

niepamiętnych czasów był prześladowany
i eksterminowany przez człowieka, jest wielkim wyzwaniem i ogromnym przeżyciem.
Z tym przedsięwzięciem wiąże się długi
cykl przygotowań uwieńczonych sukcesem.
Wprawdzie po spotkaniu z wilkiem pozostało
poczucie niedosytu, ale to dobrze rokuje na
przyszłość.
– Czyli nie niedźwiedź, a wilk?

– Bo wilk był pierwszy, a niedźwiedź drugi. Prawdę powiedziawszy miałem w tym
roku bardzo dużo szczęścia, bo w przeciągu
12 miesięcy sfotografowałem trzy duże drapieżniki, żyjące w Polsce na wolności – wilka,
niedźwiedzia i rysia. Samo zaobserwowanie
tych gatunków na wolności, nie wspominając o zrobieniu zdjęcia, to wielkie szczęście.
Jeden z leśników w Puszczy Białowieskiej
opowiadał, że rysia na wolności widzi się raz
na 20 lat. Dzieje się to w miejscu, gdzie one
stale przebywają. Ze wszystkimi zrobionymi
zdjęciami tych gatunków wiążą się ogromne
emocje. (zmienionym głosem), które opisuję
na stronie www.grzegorzlesniewski.pl w formie fotorelacji (śmiech). Polecam wszystkim
zainteresowanym. (powrót do „normalnego”
głosu).
Wracając do fotografowania dzikiego wilka, warto wspomnieć o przygotowaniach do
tej wyprawy. Ta cała otoczka jest czymś wspaniałym, stwarza pewien pretekst do obcowania
w przyrodą, a poprzez skalę zaangażowania,
nakręca atmosferę. Dla sfotografowania dzikiego wilka musieliśmy się (z Markiem Kołodziejczykiem) solidnie przygotować. Po nieudanych
próbach na Polesiu, „na zdjęcia” wyruszyliśmy
w Bieszczady. Ważnym argumentem za wy-

braniem tego miejsca było występowanie tam
wszystkich trzech gatunków dużych drapieżników. Poza tym tam jest największe zagęszczenie
wilka w kraju. Przez rok przygotowywaliśmy
się do tego przedsięwzięcia. Skalę przygotowań
aż trudno opisać. Najpierw rozpracowanie rewirów wilczych watach, ustalenie miejsc, gdzie
odpoczywają, gdzie najczęściej polują, po których ścieżkach chodzą. Wiązało się to z długim
czasem przebywania w terenie i tropieniami.
Następnie był wybór miejsc na czatownie i ich
przygotowanie (w Bieszczadach mamy dwie).
Musiały być na tyle solidnie zbudowane, żeby
nas zabezpieczały przed niedźwiedziem (w
sumie zabezpieczenie to niedźwiedź mógłby
z powodzeniem zniszczyć, ale dzięki takiemu,
jakie było, i tak czuliśmy się lepiej...), tłumiły
dźwięki na zewnątrz i stanowiły dobrą izolację
termiczną i zapachową. Z tym problemami
zmierzył się Marek Kołodziejczyk. Skonstruował i wykonał w sposób niezwykle precyzyjny
(z domu wyniósł tradycję zegarmistrzowską...)
mały domek. Budynek waży ponad tonę. Składa się z dwudziestu kilku elementów, które
po złożeniu w terenie perfekcyjnie do siebie
pasują. Nie ma w nich szczelin, przez które
zapach wydostawałby się na zewnątrz. Nieprzepuszczanie zapachu jest bardzo ważne, bo
żaden ssak drapieżny nie zbliży się, wyczuwając
człowieka. To nie dotyczy ptaków, względem
których wystarczy się dobrze ukryć przed ich
wzrokiem. Innym problemem był transport
elementów w terenie, w którym nie było dróg.
Z Markiem na własnych plecach nosiliśmy je
przez las ponad kilometr.
Kulminacją całego przedsięwzięcia było
zamknięcie się podczas zimy w tak skon
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Mysz polna

struowanej budce. W ukryciu przebywaliśmy
13 dni bez wychodzenia na zewnątrz. Przez
większość czasu nic się nie działo. Wydarzeniem było złamanie się gałązki albo poruszenie się źdźbła trawy. Pomimo to przez
cały czas trzeba być skoncentrowanym, bo
w każdym momencie mógł się pojawić wilk.
Wbrew pozorom takie patrzenie jest cholernie
męczące. To wysiłek wszystkich zmysłów.
Z zewnątrz praktycznie nie dochodzą żadne
głosy, bo budynek je izoluje. W takim warunkach docenia się rolę dźwięków. Często
one są wyznacznikiem, czy coś zaczyna się
dziać czy nie. Obserwowanie niewielkiego
wycinka rzeczywistości trochę przypomina
prowadzenie samochodu. Jadąc trzeba być
stale skoncentrowanym. Z fotografią jest podobnie. Najciekawsze sytuacje trwają ułamki
sekund i w tym momencie fotograf musi być
gotowy do uruchomienia migawki. Zachować
pełną koncentrację przez 13 dni, patrząc na
niewielki skrawek przestrzeni, to była jedna
z najtrudniejszych rzeczy. W takich sytuacjach najbardziej docenia się dobrego kumpla,
z którym dzieli się uwagę. Przez cały czas
jeden obserwował, a drugi odpoczywał.
W ciągu tego czasu pierwszy raz wilki
pojawiły się trzeciego dnia. To była wadera
z młodym. W takich momentach pojawia się
pytanie – zrobić zdjęcie czy jeszcze wyczekać
do momentu, kiedy wilk poczuje się pewniej?
Zaryzykować wypłoszenie przez naciśnięcie
spustu migawki? Obserwując wilka przez
wizjer zastanawiasz się, czy może lepiej jeszcze
zaczekać. Może wadera tylko rozpoznaje teren,
a za nią wyjdzie cała wataha. Takie sytuacje są najtrudniejsze dla fotografa przyrody,
który stara się sfotografować w naturalnych


warunkach ekstremalnie płochliwy gatunek.
Nigdy nie wiadomo, kiedy wyzwolić migawkę.
W tym przypadku wilki cofnęły się do lasu,
a ja nie odważyłem się wykonać zdjęcia. Wtedy
jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że na następną okazję będę musiał czekać 9 kolejnych
dni. Kiedy w końcu udało mi się wykonać
pierwszą, wymarzoną fotografię wilka, emocje
sięgnęły zenitu. W takich momentach głowę
drąży myśl, czy się spłoszą czy nie? Drżą ręce,
wizjer jest zaparowany od przyspieszonego
oddechu. Tego nie da się opisać – trzeba coś
takiego przeżyć.
Często wracam myślami do tamtych wydarzeń. Myślę o fotografowanych zwierzętach.
Zastanawiam się, co niegdyś obserwowany
wilk czy niedźwiedź teraz robi, jakie są jego
losy.
– Wiele fotografii wykonujesz wspólnie ze
wspomnianym Markiem Kołodziejczykiem. Jak
narodziła się Wasza dość wyjątkowa współpraca
(zwykle fotograficy działają samodzielnie)?

– W byciu fotografem przyrody niezwykle
ważne jest okiełznanie własnej ambicji. Jeżeli
traktujemy fotografię jako rywalizację, np.
chcemy wygrywać konkursy, to wcześniej
lub później wyeliminujemy kolegę, który siedzi obok i robi takie same zdjęcia. Bo wtedy
chwałą trzeba będzie podzielić się.
Mnie z Markiem połączyło całkowicie
inne podejście do fotografii. Zdjęcia nigdy dla
nas nie były i nie są celem samym w sobie.
Są tylko pretekstem do kolejnej wyprawy
w teren, wspólnego tam bytowania, chęci
przeżycia przygody. Nasza współpraca zaczęła
się od bielików. Jeździliśmy wspólnie przez
kilkanaście lat na jedne stawy. Marek przy
okazji napisał pracę magisterską z ekologii

behawioralnej bielika, a mnie udało się wykonać kilkaset zdjęć dokumentujących różne
aspekty ich życia. Wiele osób zadawało mi
nieustannie pytanie – po jaką cholerę tam jeździsz tyle lat? Ile lat można robić zdjęcia tych
samych bielików? Może pojechałbyś w inne
miejsce, jelenia byś zrobił (śmiech). Jednak
zawsze odpowiadałem, że lubię te stawy. Może
konsekwencja, trzymanie się danego tematu,
pomaga poznać gatunek, lepiej pokazać jego
życie. A upór i wiedza to klucz do sukcesu
w fotografii przyrodniczej. To, co było i dla
nas „męczeniem materiału”, w konsekwencji
dało wspaniały efekt zdjęciowy.
I ta współpraca trwa. Obecnie Marek od
prawie roku kręci filmy przyrodnicze. Dzięki
temu świetnie uzupełniamy się. Z naszych wyjazdów powstaje materiał zdjęciowy i filmowy.
To rokuje bardzo dobrze na przyszłość.
Nasza przyjaźń jest nieoceniona. Razem
można zrobić więcej. Chociażby ze względów
logistycznych, ale i finansowych, jedna osoba nie udźwignęłaby operacji fotografowania bieszczadzkich drapieżników. Być może
dlatego nikt inny nie próbuje fotografować
drapieżników w Bieszczadach na taką skalę
jak my. W naszym przypadku było to możliwe
dzięki pomocy całego sztabu ludzi.
– Jak pod względem wykonywania fotografii przyrodniczej postrzegasz Lubelszczyznę
w stosunku do innych regionów?

– Odpowiadając zupełnie szczerze to
uważam, że Lubelszczyzna jest na pewno
pod wieloma względami wyjątkowa, co wcale jednak nie oznacza, że jest ciekawsza lub
atrakcyjniejsza od innych regionów. Nie przez
to, że mi się ona nie podoba. Na pewno lasy
Roztocza czy bagna Polesia są wyjątkowe i nie
zobaczymy ich w innych rejonach kraju. Należy jednak pamiętać, że prawie każde miejsce
jest na swój sposób niepowtarzalne i piękne.
Czy to będzie Biebrza czy Lubelszczyzna,
Mazowsze czy nawet Śląsk. Najważniejsze
jest to, ile sobie trudu zadamy, aby to piękno
w danym miejscu odkryć.
Obecnie uczestniczę w projekcie „Wild
Wonders of Europe”. Ideą tego zadania jest
pokazanie piękna przyrody europejskiej. Pomysł ten zrodził się pod wpływem rosnącego
trendu w społeczeństwach Europy na poznawanie przyrody Afryki, Ameryki Północnej
czy Antarktydy, przy powszechnej niewiedzy na temat przyrody Europy. Największy
wpływ na zachowanie naszego dziedzictwa
przyrodniczego mamy w miejscach gdzie
sami mieszkamy. Dlatego tak ważnym zadaniem jest pokazywanie piękna przyrody
wokół nas.
– Jakie są największe zagrożenia dla przy-
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rody w dzisiejszych czasach? Czy tworzona
bardzo powoli sieć Natura 2000 może przyczynić się do ochrony przyrody?

– Moim zdaniem, największym zagrożeniem dla Natury 2000 to bardzo ograniczona – bądź nawet znikoma – świadomość
ekologiczna, uzasadniająca potrzebę ochrony
tych terenów. Brak świadomości ekologicznej
może spowodować niekontrolowany rozwój
gospodarczy. Polskie społeczeństwo jest nadal
na etapie pewnego zachłyśnięcia się dobrobytem i pogoni za pieniądzem. Trudno się
temu dziwić, skoro Polacy są dość ubogim
materialnie narodem. Inaczej jest w Europie
Zachodniej – tam świadomość ekologiczna
jest większa i przyrodę (w większym stopniu
zniszczoną i dużo uboższą niż nasza) chroni
się bardziej z potrzeby niż z zaniedbań. Musimy tak działać, aby wykreować w ludziach potrzebę ochrony przyrody. To bardziej pomoże
przyrodzie niż zakazy zawarte w ustawach.
Obok edukacji społeczeństwa niezbędna jest
skuteczniejsza praca organów powołanych
do egzekwowania prawa ochrony przyrody.
Za wykroczenia przeciwko środowisku sądy
zwykle umarzają sprawy, ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynów. Przepisy
prawne są martwą literą.
W poprawie świadomości ekologicznej
widzę wielką rolę fotografii przyrodniczej.
Osobiście bardzo często staram się pokazywać
przyrodę Polski w wielu kręgach społecznych
i zawodowych, niekoniecznie związanych
z przyrodą. Najczęstszą reakcją po pokazie
jest zdziwienie, że mamy w Polsce tak piękne
krajobrazy, zwierzęta. Zwykłego człowieka
raczej nie zainteresuje suche zdanie, że jakiś
ginący gatunek chomika żyje na jakiejś łące.
Ale jego podejście może zmienić się, gdy
zobaczy chomika i jego świat z perspektywy
tego zwierzaka.
Dlatego pokazanie przyrody w sposób
ciekawy może zmienić podejście do przyrody samych ludzi. Zasadniczo nazywanie
przyrody ma wartość tylko dla naukowców.
Jednak, aby ludzie zainteresowali się przyrodą, to trzeba im ją pokazywać, pokazywać,
i jeszcze raz pokazywać. To ważne zadanie
powinni wykonywać wspólnie fotografowie
i przyrodnicy. Boleję nad tym, że nie docenia
się roli obrazu w szerszym przekazie.

Grzegorz
Leśniewski
Urodzony w 1972 roku w Lublinie. Absolwent
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS na
kierunku biologia środowiskowa – praca
magisterska z zakresu herpetologii. Obecnie
pracownik dużej firmy farmaceutycznej
w Warszawie.
Od 1985 związany z ruchem ornitologicznym
i ekologicznym. Aktywny członek wielu
organizacji takich jak: Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne, Sekcja Ornitologiczna
PTZool, Kuling, Akcja Bałtycka, Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków, Liga Ochrony
Przyrody, Straż Ochrony Przyrody.
Na początku lat dziewięćdziesiątych
rozpoczął regularną współpracę z biurem
Bird Service, jako pilot wycieczek
zagranicznych o tematyce ornitologicznej
i ogólnoprzyrodniczej. W 1998 r. został
przyjęty do Związku Polskich Fotografów
Przyrody – początkowo w Okręgu Lubelskim,
a od 2003 w Okręgu Mazowieckim.
Swoje prace publikował w wielu
czasopismach, przewodnikach, albumach
krajoznawczych i kalendarzach oraz
w książkach i wydawnictwach popularnonaukowych.
Autor cyklu diaporam zatytułowanych
„Przez Puszcze i Bagna”, stanowiących
barwną opowieść o przyrodzie Polski i jej
osobliwościach.
Najważniejszym sukcesem w dotychczasowej
karierze fotograficznej jest zdobycie tytułu
Fotograf Roku 2005 Związku Polskich
Fotografów Przyrody.
Kontakt: tel. 605 743 164,
http://www.GrzegorzLesniewski.pl

nach. Chroniąc miejsca i gatunki musimy
ludziom pokazać, dlaczego tak ważne jest
ich zachowanie. Sama Natura 2000, która
ma odkryć i pokazać walory przyrodnicze,

jest bardzo ważna. Nikt do tej pory na taką
skalę nie inwentaryzował polskiej przyrody
(niezależnie od różnego poziomu jej wykonania) pod kątem jej walorów. Wykonano
kawał roboty, dzięki której wiadomo co i gdzie
należy chronić.

– Czy wyobrażasz sobie zaprzestanie fotografowania dzikiej przyrody? Przecież bardzo
ciekawym tematem mogą być też ludzkie
twarze lub obiekty architektury...

– Nie! Jak już wspomniałem, dla mnie
fotografia przyrodnicza jest przed wszystkim
pretekstem do obcowania z naturą. Ja tak naprawdę nie lubię fotografować (śmiech). A jak
już fotografuję, to tylko to, co kocham i co
wyzwala we mnie pozytywne emocje. Kiedyś
próbowałem fotografować architekturę, kulturę ludową do przewodnika turystycznego,
ale nie dawało mi to radości i przestałem
to robić.
– Jakie masz plany na przyszłość bliższą
i dalszą?

– Ostatnio mam coraz mniej czasu na
uprawianie mojego ukochanego hobby. Podpatrując od wielu lat intymne życie innych
stworzeń, postanowiłem w końcu sam zadbać
o własne. Śmiałym krokiem wszedłem więc
w jeden z najbardziej ekscytujących i czasochłonnych etapów w życiu – okres prokreacji,
budowy nowego gniazda i wychowu młodych
. Pomimo natłoku nowych obowiązków staram się jednak nie tracić kontaktu z przyrodą
i fotografią.
Co do planów terenowych to na pewno
pozostanę wierny przyrodzie Polski. Im dłużej
fotografuję polską przyrodę tym wyraźniej
dostrzegam, jak wiele jeszcze przede mną.
Tematów i wrażeń na pewno wystarczy mi
do końca życia!
– Dziękuję za rozmowę.

– Oczywiście, tylko muszą być robione
z lokalnymi społecznościami, a nie obok ludzi czy wbrew ich woli. Obok ochrony wyznaczonych miejsc należy pokazywać szansę
związaną z ochroną przyrody na tych tere-

OIKOS 3(47)2008

Fot. Grzegorz Leśniewski

– Ale czy wielkie, ponadnarodowe projekty
mają szansę wyrobić bardziej proekologiczne
podejście całego społeczeństwa?

Płonące trzciny na stawach w Siemieniu
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Ochrona
Kuraków Leśnych
W Polsce żyje sześć gatunków kuraków: jarząbek, cietrzew, głuszec, kuropatwa, przepiórka i introdukowany bażant. Głuszec i jarząbek to gatunki borealne, związane ściśle z ekosystemami
leśnymi. Cietrzew natomiast preferuje pogranicze lasu i terenów otwartych. Ponad 90% krajowej populacji jarząbka, 80% głuszca i około 40% cietrzewia występuje na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

J

arząbek jest gatunkiem monogamicznym,
łownym, o dość stabilnej liczebności.
W niektórych rejonach Lubelszczyzny jego
liczebność w ostatnich latach rośnie. Natomiast
poligamiczne gatunki głuszec i cietrzew należą
do ginących. W Polsce od ponad pół wieku
wykazują one spadek liczebności, połączony
z ograniczaniem zasięgu i wymieraniem izolowanych populacji. Podobna sytuacja istnieje
na Lubelszczyźnie. Do tej pory należy ona
do tych wyjątkowych regionów kraju, gdzie
występują jeszcze wszystkie gatunki krajowych
kuraków, także te dwa najrzadsze.
Do połowy lat 1990. głuszec i cietrzew
były gatunkami łownymi. Objęcie ochroną gatunkową oraz strefową w 1995 r. nie
spowodowało ograniczenia spadku ich liczebności.
Najważniejsze przyczyny wymierania
głuszca i cietrzewia to m.in.: drapieżnictwo,
antropopresja i zmiany środowiskowe powodowane działalnością człowieka. W skali kraju,
jak również w naszym regionie podejmowane są działania z zakresu aktywnej ochronny
i restytucji tych gatunków. Takie działania są
bardzo ważne, chociaż mają różną skuteczność.
Na Lubelszczyźnie aktywna ochrona głuszca
była finansowana przez: Fundację EkoFundusz, Wojewodę Lubelskiego i Lasy Państwowe.
W Poleskim Parku Narodowym prowadzono
wsiedlenie cietrzewia z Białorusi i Ukrainy.
Jak dotąd w Polsce widoczny jest niedostatek naukowych podstaw prowadzonych
działań ochronnych. Ponadto ciągle brak
zorganizowanego, jednolitego systemu monitoringu najrzadszych kuraków.
Jednym z działań służących ochronie jest


również wymiana wiedzy o tych rzadkich
gatunkach. Mając to na uwadze w dniach
16-18 października 2007 r. zorganizowano
I Międzynarodową Konferencję „Ochrona
Kuraków Leśnych”. Organizatorem były Lasy
Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Lublinie i Radomiu wspólnie
z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym.
Patronat honorowy objęli: Minister Środowiska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa
Lubelskiego. Spotkanie odbyło się w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Janów
Lubelski. Głównym celem konferencji było:
– stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń na temat ekologii i ochrony kuraków leśnych w Polsce,
– integracja środowisk, organizacji i instytucji odpowiedzialnych i zainteresowanych
ochroną kuraków w Polsce,
– podsumowanie dotychczasowych efektów prac badawczych i działań ochronnych,
– nawiązanie współpracy międzynarodowej,
– opracowanie założeń krajowych programów ochrony, monitoringu i restytucji,
– przeprowadzenie warsztatów dla służby
leśnej i służb ochrony przyrody.
W konferencji uczestniczyło ponad 100
osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa
Środowiska, naukowcy z wielu ośrodków
w kraju, Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody z Krakowa, Lublina i Olsztyna, pracownicy ogrodów zoologicznych, parków
narodowych i krajobrazowych, członkowie
organizacji społecznych, EkoFunduszu, Pol-

skiego Związku Łowieckiego, leśnicy z całego
kraju i inni goście.
Ważną grupę stanowili goście zagraniczni
z Białorusi, Czech, Litwy, Niemiec i Ukrainy,
którzy przedstawiali sytuację kuraków leśnych
i badania nad nimi w swoich krajach.
W kilku sesjach plenarnych zaprezentowano prawie 20 referatów. Ich tematyka była
bardzo szeroka i dotyczyła rozmieszczenia
i liczebności kuraków, ich zagrożeń, sposobów
ochrony, hodowli i restytucji, badań genetycznych i badań pokarmu. Po każdym referacie
lub ich bloku wywiązywała się merytoryczna,
żywa dyskusja. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się sesja posterowa.
Niezwykle interesującymi punktami programu były warsztaty przygotowane przez
Dariusza Anderwalda i Zbigniewa Bonczara
oraz pokaz filmów z hodowli głuszca i cietrzewia Andrzeja Krzywińskiego, jak również diaporama Grzegorza Leśniewskiego
o przyrodzie Polski wschodniej. Zarówno
warsztaty, jak i pokazy cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, ze względu na wysoki profesjonalizm i wartości artystyczne.
Referaty w języku angielskim były symultanicznie tłumaczone na język polski. Referaty
wygłaszane po czesku i ukraińsku były tłumaczone bezpośrednio przez osoby z Polski.
Ostatnim punktem programu był wyjazd na teren lasów w nadleśnictwach Janów
Lubelski i Biłgoraj, gdzie miejscowi leśnicy
i ornitolodzy prezentowali dotychczasowe
działania dotyczące aktywnej ochrony i zagrożenia głuszca. W trakcie wycieczki wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja wśród
uczestników.
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Uczestnicy otrzymali zestaw gadżetów,
w tym specjalnie przygotowany na tę okazję
folder „Ochrona kuraków leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
i w Radomiu”, który został sfinansowany przez
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Na zakończenie Konferencji zespół
wybranych osób sporządził spis wniosków
z I Międzynarodowej Konferencji „Ochrona
Kuraków Leśnych”.
W opinii uczestników, jak i organizatorów
Konferencja była bardzo owocna i potrzebna,
była ona platformą do dyskusji, prezentacji
problemów i wniosków na przyszłość dla
ratowania zagrożonej grupy zwierząt, jaką są
kuraki leśne w Polsce i w Europie.
I Międzynarodowa Konferencja „Ochrona
Kuraków Leśnych” podjęła próbę stworzenia krajowej i międzynarodowej płaszczyzny wymiany doświadczeń i zorganizowania
współpracy wszystkich podmiotów i zainteresowanych stron. Ważna była obecność na
niej prawie wszystkich osób zajmujących się
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Tokujący głuszec

ochroną kuraków, mających realny wpływ
na kształtowanie środowisk ich bytowania.
Jest nadzieja, że w przyszłości przyczyni się
to do lepszej ochrony tych gatunków i będzie

Związek Stowarzyszeń Polska
Zielona Sieć wraz z Towarzystwem dla Natury i Człowieka
zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „NAJLEPSZE
PROJEKTY”. Celem konkursu jest
promocja projektów wykorzystujących Fundusze Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły się
do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym
i lokalnym.
W konkursie zostanie wyłonionych 16 projektów (po jednym z każdego województwa). Zwycięskie projekty zostaną
zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej „Najlepsze Projekty”. Wystawa prezentowana będzie w całej Polsce,
w przestrzeni miejskiej 16 miast wojewódzkich wiosną 2009 r.
Dodatkowo, wszystkie projekty, które uzyskają ponad 50%
dostępnych punktów, będą promowane na portalu www.ekoprojekty.pl.
Konkurs skierowany jest do beneficjentów Funduszy Europejskich, głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów
lokalnych i biznesu.
Przy wyborze „Najlepszych Projektów” wzięte zostaną pod
uwagę:
• efektywność projektu;
• modelowość i innowacyjność projektu;
• współpraca i partnerstwo międzysektorowe w trakcie realizacji projektu;
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stanowić pomoc w działaniach Ministerstwa
Środowiska i Wojewódzkich Konserwatorów
Przyrody.
MAłgorzAtA piotrowskA

• realizacja zasad zrównoważonego rozwoju oraz celów polityk horyzontalnych – w szczególności ochrona środowiska.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi
materiałami o projekcie należy nadsyłać na adres:
Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 26a, 31-014 Kraków,
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Najlepsze Projekty”
oraz
drogą mailową na adres: europejskie@zielonasiec.pl (tylko
formularz zgłoszeniowy).
Termin upływa: 31 października 2008 r.
(decyduje data stempla pocztowego)
Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem konkursowym.
Formularz zgłoszeniowy oraz informacje nt. konkursu znajdują się na stronie www.ekoprojekty.pl.
Kontakt:
Małgorzata Krzystkiewicz
email: g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl
tel: 012 431 28 08
Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo rozwoju regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach
Programu operacyjnego Pomoc Techniczna.
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Rezerwat za 10 tysięcy
Jest już projekt rozporządzenia wojewody lubelskiego w sprawie utworzenia faunistycznego
rezerwatu przyrody „Wisła pod Zawichostem” oraz projekt zarządzenia w sprawie ustalenia
zadań ochronnych.

P

Łacha wiślana



rojekt rezerwatu zakłada objęcie ochroną gruntów (należących wyłącznie do
Skarbu Państwa) w strefie korytowej
oraz po obu stronach Wisły położonych
w czterech gminach trzech województw:
Dwikozy i Zawichost w woj. świętokrzyskim,
Radomyśl nad Sanem w woj. podkarpackim
i gm. Annopol w woj. lubelskim. Obszar chroniony będzie się rozciągał od wsi Szczytniki
w woj. świętokrzyskim do wsi Opoka w woj.
lubelskim na długości ok. 18 km. Na północ
od Zawichostu będzie się częściowo pokrywał
z potencjalnym Specjalnym Obszarem Ochrony „Przełom Wisły w Małopolsce” w ramach
sieci Natura 2000.
W obrębie naszego województwa rezerwat
będzie mieć powierzchnię 313 ha, ogółem
będzie zajmował 1264 ha. Nadzór nad rezerwatem będą sprawować wojewodowie – każdy
w obrębie swojego województwa.
Celem ochrony ma być zachowanie ze
względów społecznych, naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych, miejsc żerowania
i odpoczynku podczas wędrówek rzadkich,

charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych – rybitwy rzecznej i białoczelnej,
sieweczki rzecznej i obrożnej, mewy pospolitej, brodźca piskliwego. Również bogata jest
awifauna terenów nadbrzeżnych – występuje tu dudek, turkawka, dzięcioł białoszyi
i pokrzewka jarzębata.
Jednocześnie funkcjonowanie rezerwatu
przyczyni się do ochrony tego odcinka doliny
Wisły, która została uznana za jeden z 10
rzecznych korytarzy ekologicznych o znaczeniu europejskim – jak dotąd fragment ten
nie był objęty żadną krajową formą ochrony.
Jest to trasa migracji licznego ptactwa wodnobłotnego, m.in. czajki, rybitwy wielkodziobej,
rybołowa, biegusów, brodźców oraz wspomnianych już siewek. Jest to także ważne
zimowisko np. traczy, czterech gatunków
mew i kaczek, w tym gatunków morskich.
Łącznie, w ostatniej dekadzie obserwowano
tu 146 gatunków ptaków, w tym około 80
lęgowych, 70 zimujących i 50 migrujących.
Z bytowaniem tak wielu gatunków wiąże
się oczywiście kolejny walor tych terenów
– różnorodne i dobrze zachowane ekosystemy
nadrzeczne.
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O powołanie rezerwatu zabiegało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym „Gaja”, które wykonały dokumentację
rezerwatu. Zawarły również porozumienie
z administratorem gruntów, którym jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (Zarząd Zlewni Wisły Sandomierskiej
w Sandomierzu). Na podstawie tej umowy
administrator ma prowadzić konsultacje społeczne w zakresie wyboru wariantów koniecznych do wykonania prac hydrotechnicznych,
z uwzględnieniem minimalizacji ich oddziaływania na siedliska ptaków. Powołanie rezerwatu zostało także pozytywnie zaopiniowane
przez Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły, działającą przy Dyrektorze
RZGW w Krakowie, oraz przez powstałą przy
niej Stałą Komisję ds. Udziału Społeczeństwa.
OTOP we współpracy z krakowskim RZGW
zobowiązał się do opracowania projektu zadań
ochronnych w terminie trzech miesięcy oraz
stworzenia projektu planu ochrony w terminie
trzech lat od powołania rezerwatu.

Dotychczasowe wykorzystanie terenu, obejmujące m.in. funkcjonowanie przeprawy promowej w Zawichoście, kontynuację gospodarki
rybackiej, eksploatację wikliny, pobór piasku
z dna rzeki w ramach utrzymania jej wód,
a także wykonywanie prac utrzymaniowych
przy budowlach wodnych, zostanie dopuszczone i sprecyzowane. Utworzenie rezerwatu
nie powinno więc utrudniać wykonywania
ochrony przeciwpowodziowej, ale spowoduje,
że będzie ona prowadzona z poszanowaniem
interesów przyrody. Będzie to praktyka zgodna
z postanowieniami sformułowanymi 8 kwietnia 2004 r. na seminarium „Zrównoważona
gospodarka wodna w dolinach rzek Lubelszczyzny”, zorganizowanym przez Wydział
Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego (o seminarium pisaliśmy w nr
2 (33) „OIKOS-a” z 2004 r.).
Co więcej, przewodniczący Wojewódzkiej
Rady Ochrony Przyrody prof. M. Harasimiuk
uważa, że utworzenie rezerwatu może być
przyczynkiem do popularyzacji ekoturystyki
– fotografowanie ptaków jest coraz bardziej

popularnym zajęciem. Przewiduje się jednak wprowadzenie zakazu zbliżania się do
rezerwatu na odległość mniejszą niż 100 m
w okresie lęgowym ptaków.
Udział organizacji społecznych spowoduje, iż utworzenie i opracowanie wymaganych
dokumentów (zadania ochronne, plan ochrony) nie pociągnie za sobą wydatków z budżetu
centralnego. Jedyne koszty, związane głównie
z instalacją tablic informacyjnych, szacuje się
na 10 tys. zł.
Cieszy powstanie nowego rezerwatu,
zwłaszcza, że położony jest na pograniczu
trzech województw, a przeszkody administracyjne często bywają trudne do pokonania. Jest
to również lekcja, którą w Europie Zachodniej
przerobiono już jakiś czas temu – ekologiczne organizacje pozarządowe mogą bardzo
efektywnie odciążać państwo w obowiązkach
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zarówno organizacyjnie jak i finansowo, z korzyścią
dla wszystkich.
tekst i zdjęCie
Andrzej ginAlski

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Punkt Doradczy – Fundusze Unijne dla Zrównoważonego Rozwoju
Zapraszamy organizacje pozarządowe, lokalne samorządy oraz Lokalne Grupy Działania z terenu całego kraju zainteresowane realizacją projektu na rzecz zrównoważonego rozwoju*, w ramach Funduszy Unijnych na lata 2007 – 2013 (szczególnie w ramach PO KL, PROW i Regionalnych
Programów Operacyjnych) do skorzystania z usług punktu doradczego, prowadzonego przez Łącznika Branżowego ds. Funduszy Strukturalnych
w ramach realizowanego przez Polską Zieloną Sieć projektu Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce, finansowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich.
Punkt oferuje swoją pomoc w:
• określeniu możliwych źródeł finansowania projektów,
• doradzaniu na etapie tworzenia aplikacji konkursowych,
• rozwiązaniu problemów pojawiających się podczas realizacji projektu.
Pomoc doradcy jest bezpłatna
Jak się z nami skontaktować?
⇒ Doradca – Paweł Antoniewicz;
⇒ preferowany kontakt mailem – p.antoniewicz@eko.org.pl;
⇒ poniedziałek - piątek w godzinach 10 – 17 – skype: paweldfe;
⇒ poniedziałek w godzinach 11 – 15 - tel.(071) 3430849, 3445948, 3436035, 508801850;
⇒ osobiście, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w siedzibie Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, ul. Białoskórnicza 26 we Wrocławiu.
*Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego,
wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez m.in. ograniczanie szkodliwego
wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, ochronę zasobów przyrodniczych.

Więcej informacji na stronach:
www.zielonasiec.pl, www.ekoprojekty.pl, www.eko.wroc.pl
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Edukacja ekologiczna

w Poleskim Parku Narodowym
Według raportu Ośrodka Badania Opinii Publicznej TNS OBOP, opublikowanego w ubiegłym
roku, dla większości Polaków głównym źródłem wiedzy na temat zagrożeń środowiska naturalnego i możliwości jego ochrony są programy telewizyjne. Liczne informacje o dewastacji środowiska i próbach przeciwdziałania im, które docierają z mediów, najczęściej ukazują zagrożenia w kontekście globalnym, pomijają zaś problemy mające wpływ na życie małych społeczności i pojedynczych osób. W efekcie, według raportu, statystyczny Polak wie więcej na temat
globalnego ocieplenia (i to ono, zdaniem większości z nas, najbardziej zagraża środowisku), niż
o sposobach racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych własnej okolicy.

S

posobem na uzupełnienie tego braku wiedzy jest edukacja ekologiczna
prowadzona na poziomie lokalnym.
W rodzimych warunkach prowadzą ją przede wszystkim parki narodowe, parki krajobrazowe, jak również nadleśnictwa Lasów
Państwowych i organizacje pozarządowe.
Jej realizacji sprzyja z pewnością obecność
bogatej przyrody.
Statutowym celem parków narodowych
jest prowadzenie edukacji ekologicznej, która
ma formować wiedzę o środowisku przy-

rodniczym, kształtować pozytywne nawyki
i postawy sprzyjające ochronie środowiska,
wzbudzać chęć działania na rzecz zachowania
walorów środowiska naturalnego, uświadamiać społeczeństwu istniejącą współzależność
między ludźmi a przyrodą oraz – być może
przede wszystkim – zyskiwać akceptację
i zrozumienie społeczności lokalnej dla działań ochronnych podejmowanych przez park
narodowy. Poleski Park Narodowy prowadzi
działalność edukacyjną od kilkunastu lat.
Niniejszy artykuł przedstawia metody „ekolo-

gicznego edukowania” stosowane w Poleskim
PN i próbę oceny ich efektywności.
Edukacja ekologiczna w Poleskim PN,
który jest także ostoją „ptasią” i potencjalnie
„siedliskową”, wchodzącą w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, prowadzona jest wśród trzech grup odbiorców:
Terenowe zajęcia edukacyjne na temat ptaków
Poleskiego PN prowadzone przez Andrzeja
Różycki

fot. Anna Myka-Raduj

AKTUALNOŚCI

fot. Izabela Harasymiak-Krzyżanowska

Aktorzy biorący udział w przedstawieniu RECYKLING ŚMIECI festyn ekologiczny w Urszulinie

społeczności lokalnej zamieszkującej okolice
parku, turystów indywidualnych i zorganizowanych grup odwiedzających park. Wydaje
się oczywiste, że spośród wszystkich osób,
do których adresowane są działania edukacyjne parku, najbardziej „podatne” na przyswajanie nowych informacji i kształtowanie
„życiowych postaw” są dzieci. Stąd Poleski
Park Narodowy większość swoich działań
edukacyjnych kieruje do najmłodszych. Realizowane zadania mają nie tylko wzbudzić
w dzieciach i młodzieży potrzebę kontaktu
z naturą i aktywnego spędzania czasu w jej
otoczeniu, ale także wyrobić w nich szacunek
dla otaczającej przyrody. Pracownicy parku
starają się osiągnąć to za pomocą różnych
form edukacji czynnej i biernej, począwszy od
edukacji na ścieżkach przyrodniczych, przez
wydawnictwa, które stanowią uzupełnienie
wiedzy szkolnej, aż po najbardziej barwne
i widowiskowe formy edukacji jakimi są: zajęcia podczas „Zimy w Parku”, rajdy zadaniowe
„Żółwik” i „Nałęcz”, konkursy: wiedzy o PPN,
fotograficzny „Klik-klak”, literacki „Poleskie
rymowanki” oraz organizowany od tego roku
konkurs plastyczno-literacki na komiks lub
opowiadanie o Poleskim PN.
Tradycją działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych stały się rajdy zadaniowe: odbywający się wiosną Rajd Pieszy „Szlakami żółwia” (tzw. „Żółwik”) oraz jesienny
Rajd Rowerowy „Nałęcz”. Celem rajdów jest
zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
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spędzania czasu pośród poleskich mokradeł.
Trasy rajdów prowadzą przez szlaki turystyczne wyznaczone w najciekawszych (choć
„suchych”!) fragmentach parku. W trakcie ich
pokonywania uczestnicy rozwiązują zadania
związane z ochroną przyrody w Poleskim
Parku Narodowym. Oba rajdy są bardzo popularne wśród uczniów okolicznych szkół,
którzy pod opieką nauczycieli biorą w nich
udział w 10–12 osobowych grupach. Choć
rywalizacja w trakcie wykonywania zadań
na trasie rajdu jest zacięta, ostatecznie nie ma
przegranych – wszyscy kończą zmagania nie
tylko z nagrodą w dłoni, ale i ze wspomnieniami świetnej zabawy.
Nieco inny charakter mają organizowane
przez park konkursy. Najbardziej prestiżowym
z nich jest kilkuetapowy, organizowany od
ośmiu lat, „Konkurs wiedzy o Poleskim PN”.
Biorą w nim udział uczniowie z całego województwa, którzy muszą wykazać się nie tylko
dużą znajomością parku i jego przyrody, ale
też zagadnień z dziedziny ekologii. Od 2007
roku organizowane są dodatkowo otwarte
konkursy: konkurs fotograficzny „Klik-klak
– z aparatem przez Park” oraz konkurs na
wiersz lub piosenkę „Poleskie rymowanki”.
Prawdopodobnie największym wyzwaniem dla pracowników parku jest coroczna
organizacja zajęć edukacyjnych podczas ferii
zimowych, znanych jako „Zima w Parku”.
Przez okres dwóch tygodni starają się oni
poprzez gry i zabawy edukacyjne wypełnić

czas młodych mieszkańców najbliższych
okolic Poleskiego PN, pamiętając przy tym,
że najistotniejszą kwestią jest park i jego
przyroda.
Zorganizowanie edukacji ekologicznej
w Parku wymaga znacznych nakładów sił
i środków. W ciągu kilkunastu lat w działalność edukacyjną Poleskiego Parku Narodowego było zaangażowanych wiele osób – dzięki
nim udało się stworzyć solidne podstawy, na
których opierają się obecne działania.
Reasumując, musimy zauważyć, że pracownicy parku nie mają możliwości dokładnego sprawdzenia efektywności podejmowanych działań. Z pewnością jednak możemy
uznać, że świadomość ekologiczna mieszkańców rejonu parku przez ostatnich kilkanaście
lat wyraźnie się poprawiła. Ponieważ działania
Poleskiego PN nie pozostają w izolacji od
wpływu szkoły i rodziny na dzieci, końcowy efekt dydaktyczny jest wypadkową wielu
czynników. Stała współpraca ze szkołami
i zaangażowanie nauczycieli oraz rodziców
dzieci w prowadzone przez park działania
decydują, jak przypuszczamy, o dużej skuteczności podejmowanych wysiłków.
Wszystkich zainteresowanych aktualnymi
wydarzeniami z zakresu edukacji ekologicznej
organizowanymi w Poleskim Parku Narodowym zapraszamy do odwiedzenia strony
www.poleskipn.pl
Agnieszka Chudaś, Elżbieta Kowalik
Autorki są pracownikami Poleskiego Parku Narodowego.
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Dolny Wieprz
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060051 „Dolny Wieprz” obejmuje dolny odcinek trzeciej co do wielkości rzeki Lubelszczyzny. W ramach ostoi Natura 2000 ochroną objęto tereny nadrzeczne, tworzone przez średniej wielkości rzekę o silnie meandrującym korycie. Tworzy ona fascynujący krajobraz, w którym występują liczne gatunki roślin i zwierząt. Dotychczas jedynymi formami ochrony na tym terenie są: Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” (ostoja w całości znajduje się w jego granicach) oraz Rezerwat Przyrody „Piskory”, obejmujący ważny dla fauny
śródleśny zbiornik. Dolina Wieprza jest także korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.
Krajobraz

Pradolina Wieprza przecina niziny mazowiecko-podlaskie. Na krajobraz okolic ostoi
składają się łagodne, lekko faliste, czasem
zdenudowane równiny morenowe z ostańcowymi wzniesieniami. Rzeka wije się, leniwie meandrując po piaszczysto-żwirowym
podłożu. Szerokość doliny osiąga 4-6 km,
a koryto ma średnio około 50 m szerokości
(choć w niektórych miejscach dochodzi do
200 m). Przez wieki utworzyła bardzo liczne
starorzecza (czasem wypełnione wodą, czasem suche), a w okresie wiosennym oraz po
intensywnych opadach wody rzeki występują z brzegów i zalewają najniższe tereny. Na

wyższych poziomach obszaru można zobaczyć efekt działalności wiatru – wydmy. Na
nich wytworzyły się słabe gleby, na których
dominują bory sosnowe. Całość krajobrazu uzupełniają dość liczne stawy oraz coraz
rzadziej użytkowane łąki i pastwiska. Cechą
charakterystyczną jest północna krawędź
doliny, wyraźnie wyższa (wchodzi w skład
Wysoczyzny Żelechowskiej) od położonej po
południowej stronie, stanowiącej fragment
Wysoczyzny Lubartowskiej.

Przyroda ożywiona

W ostoi zachowały się różnorodne siedliska
przyrodnicze, z których siedem stanowi przedmiot ochrony przez prawo unijne. Największą

powierzchnię, ok. 20% całej ostoi, zajmują użytkowane ekstensywnie łąki. One wydają się być
najbardziej zagrożone, co jest spowodowane
zanikiem tradycyjnej gospodarki rolnej. Inne,
chronione przez dyrektywę siedliska zajmują
zdecydowanie mniejszą powierzchnię. Należą
do nich ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, zwykle ulokowane w wyżej położonych fragmentach doliny. Więcej chronionych
siedlisk jest związanych z wodą. Są to zalewane,
muliste brzegi rzek, starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion, nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk. Szczególną ochroną objęto również ekosystemy leśne – łęgi i olsy.
Ujściowy odcinek Tyśmienicy koło Górki Kockiej
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AKTUALNOŚCI
Na omawianym obszarze występują liczne
gatunki roślin. Na szczególną uwagę zasługuje
marsylia czterolistna. Ta wodna paproć wymarła na naturalnych stanowiskach w Polsce.
Jednak w ramach ochrony czynnej została
zasadzona m.in. w Lasach Gołąbskich. Roślina
wytwarza liście, kształtem przypomiSpecjalny
Obszar Ochrony Siedlisk PLH060051 „Dolny
Wieprz” obejmuje dolny odcinek trzeciej co do
wielkości rzeki Lubelszczyzny. W ramach ostoi
Natura 2000 ochroną objęto tereny nadrzeczne, tworzone przez średniej wielkości rzekę
o silnie meandrującym korycie. Tworzy ona
fascynujący krajobraz, w którym występują
liczne gatunki roślin i zwierząt. Dotychczas
jedynymi formami ochrony na tym terenie są:
Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina
Wieprza” (ostoja w całości znajduje się w jego
granicach) oraz Rezerwat Przyrody „Piskory”,
obejmujący ważny dla fauny śródleśny zbiornik. Dolina Wieprza jest także korytarzem
ekologicznym o znaczeniu krajowym.

Krajobraz

Pradolina Wieprza przecina niziny mazowiecko-podlaskie. Na krajobraz okolic ostoi
składają się łagodne, lekko faliste, czasem
zdenudowane równiny morenowe z ostańcowymi wzniesieniami. Rzeka wije się, leniwie meandrując po piaszczysto-żwirowym
podłożu. Szerokość doliny osiąga 4-6 km,
a koryto ma średnio około 50 m szerokości
(choć w niektórych miejscach dochodzi do
200 m). Przez wieki utworzyła bardzo liczne
starorzecza (czasem wypełnione wodą, czasem suche), a w okresie wiosennym oraz po
intensywnych opadach wody rzeki występują z brzegów i zalewają najniższe tereny. Na
wyższych poziomach obszaru można zobaczyć efekt działalności wiatru – wydmy. Na
nich wytworzyły się słabe gleby, na których
dominują bory sosnowe. Całość krajobrazu uzupełniają dość liczne stawy oraz coraz
rzadziej użytkowane łąki i pastwiska. Cechą
charakterystyczną jest północna krawędź
doliny, wyraźnie wyższa (wchodzi w skład
Wysoczyzny Żelechowskiej) od położonej po
południowej stronie, stanowiącej fragment
Wysoczyzny Lubartowskiej.

Przyroda ożywiona

W ostoi zachowały się różnorodne siedliska
przyrodnicze, z których siedem stanowi przedmiot ochrony przez prawo unijne. Największą
powierzchnię, ok. 20% całej ostoi, zajmują użytkowane ekstensywnie łąki. One wydają się być
najbardziej zagrożone, co jest spowodowane
zanikiem tradycyjnej gospodarki rolnej. Inne,
chronione przez dyrektywę siedliska zajmują
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Wieprz w okolicach Lasów Gołąbskich

zdecydowanie mniejszą powierzchnię. Należą
do nich ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, zwykle ulokowane w wyżej położonych fragmentach doliny. Więcej chronionych
siedlisk jest związanych z wodą. Są to zalewane,
muliste brzegi rzek, starorzecza i naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion, nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk. Szczególną ochroną objęto również ekosystemy leśne – łęgi i olsy.
Na omawianym obszarze występują
liczne gatunki roślin. Na szczególną uwagę
zasługuje marsylia czterolistna. Ta wodna
paproć wymarła na naturalnych stanowiskach w Polsce. Jednak w ramach ochrony
czynnej została zasadzona m.in. w Lasach
Gołąbskich. Roślina wytwarza liście, kształtem przypominające czterolistną koniczynę.
Inną paprocią wodną, jedynym krajowym
przedstawicielem rodziny salwiniowatych
jest salwinia pływająca. Ten zagrożony wyginięciem gatunek można spotkać na niewielkich zbiornikach. Na takim samym siedlisku występuje najmniejsza roślina kwiatowa
w kraju, jaką jest wolfia bezkorzeniowa. Ciekawostką jest brak rozkwitania osobników
tego gatunku w naszej strefie klimatycznej,
przez co rozprzestrzenia się jedynie dzięki
ptakom. Kolejnym narażonym na wyginięcie
gatunkiem jest goździk pyszny. Rośnie on na
wilgotnych łąkach i torfowiskach. Na niżu
spotkać można głównie odmianę kwitnącą na biało, w odróżnieniu od podgatunku
rosnącego w górach, kwitnącego zwykle na
różowo. Ta ładna roślina ozdobna jest czasem uprawiana. Bardzo liczne są lilie wodne
– grążel żółty i grzybienie białe.

Ten odcinek Wieprza jest uznawany za
jeden z najbogatszych – pod względem faunistycznym – obszarów Lubelszczyzny. Koryto,
wraz z otaczającymi je łąkami i pastwiskami,
stanowi miejsce bytowania dziesiątek gatunków kręgowców. Na szczególną uwagę zasługują ptaki. W stromych, urwistych brzegach
rzeki swoje gniazda wygrzebują brzegówki
oraz barwne zimorodki. Położone w dolinie
zbiorniki wodne są miejscem występowania czterech gatunków perkozów, w tym
najrzadszego w kraju zausznika. Zarastające stawy, starorzecza i torfianki to miejsca
występowania bąka oraz kokoszki wodnej.
Na stawach w Przytocznie występuje większość lubelskiej populacji bardzo rzadkiej
gęgawy. Położone wśród łąk zadrzewienia
i zakrzaczenia stanowią miejsce schronienia
i rozrodu kolejnych gatunków ptaków, np.
dziwonii, remiza, słowika szarego i dudka. Na
wilgotnych łąkach można obserwować kszyka,
derkacza, rycyka, płaskonosa, cyrankę oraz
krwawodzioba i błotniaka łąkowego. W lasach
omawianego obszaru jest rekordowe w skali
kraju zagęszczenie puchacza.
Osobliwości faunistyczne nie kończą się na
awifaunie. Wody Wieprza kryją wiele gatunków
ryb, m.in. chronionego prawem śliza i piskorza,
a także bobra i wydrę (ssaki). W nadrzecznej
gęstwinie można spotkać zagrożonego wyginięciem gada – żółwia błotnego. Na uwagę
zasługuje również kilka gatunków płazów, m.
in. traszka zwyczajna, kumak nizinny i dwa
gatunki ropuch: szara i zielona.

Zabytki

Elementem krajobrazu terenów nadwieprzańskich są również niewielkie miasteczka i wioski.
13
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Osadnictwo skupiło się na wyżej położonych
obszarach wzdłuż Wieprza, który niegdyś stanowił ważny szlak komunikacyjny. Za sprawą
wykopalisk archeologicznych wiadomo, że na
terenie dzisiejszych Jeziorzan ludzie mieszkali
już w epoce brązu, a we wczesnym średniowieczu Słowianie wznieśli tutaj gród. Zachowały
się jedynie zabytki z czasów nowożytnych.
O dawnej wielokulturowości tych terenów
„mówią” obiekty sakralne. Stare świątynie
rzymsko-katolickie zachowały się w Baranowie,
Bobrownikach, Jeziorzanach, Kocku i Sobieszynie, dawny zbór kalwiński w Kocku. O złotych
czasach dla polskiej magnaterii świadczą otoczone parkami barokowe rezydencje w Kocku
i Sobieszynie. Godna uwagi jest zabudowa
małomiasteczkowa i wiejska w Jeziorzanach,
Bobrownikach, Kocku i Sobieszynie.

Zagospodarowanie turystyczne

Pomimo wysokich walorów turystycznych
zagospodarowanie turystyczne ostoi jest niedostateczne. Wyjątkiem jest kompleks Lasów
Gołąbskich, na którego obszarze w ramach
programu ochrony czynnej wytyczono cztery
oznakowane, wyposażone w tablice informacyjne i miejsca obserwacyjne ścieżki przyrodnicze oraz szlak rowerowy „niebieski”. Przez

Dawny sklep w Blizocinie

omawiany obszar przebiega jedynie fragment
„zielonego” szlaku PTTK im. gen. bryg. Franciszka Kleeberga, który prowadzi z Dęblina
do Kocka przez m.in. Bobrowniki, Ułęż, Sobieszyn i Białobrzegi. Dolny Wieprz stanowi
dość popularny szlak kajakowy. Baza noclegowa

znajduje się w pobliżu ostoi, w Dęblinie (hotel, kwatera agroturystyczna), Kocku (kwatera
agroturystyczna), Sobieszynie (internat) i Woli
Skromowskiej (kwatera ekoagroturystyczna).
Opracowanie tekstu i zdjęcia
Rafał Jasiński

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB060004 „Dolina
Tyśmienicy” obejmuje obszar 7363,66 ha. Powołano ją
w celu ochrony wyróżniających się w skali Europy walorów
ornitologicznych, w szczególności ochrony gatunków ptaków wymienionych w załącznikach do tzw. Dyrektywy Rady
79/409/EWG (tzw. Dyrektywy Ptasiej). W ten sposób ochroną
objęto dolinę Tyśmienicy pomiędzy Górką Kocką a Ostrowem Lubelskim, która pomimo melioracji i regulacji koryta
rzeki zachowała wysokie walory przyrodnicze. Omawiany
obszar dotychczas nie był objęty formami ochrony przyrody. Ze względu na fakt, że dolina Tyśmienicy jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu ponadregionalnym (łączy
Polesie z dolnym Wieprzem i dalej z doliną Wisły), planuje
się utworzyć Tyśmienicki Obszar Chronionego Krajobrazu.
14
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Dolina Tyśmienicy

Gniazdo remiza
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Krajobraz

Na omawianym obszarze dominują tereny
użytkowane rolniczo – łąki i pastwiska (często
porzucone i zarastające). Pomimo że znaczna
część rzeki została skanalizowana (od źródeł do miejscowości Jezioro) lub znacząco
skrócono jej bieg (od m. Jezioro do ujścia do
Wieprza), a dolinę pocięto siecią rowów, to
czasem dochodzi do wylewów. Wtedy dolina
znajduje się pod wodą. Na szczególną uwagę
zasługują także niewielkie zbiorniki wodne
– powstałe w sposób naturalny (w wyniku
zmiany biegu koryta przez meadrującą rzekę) lub sztuczny (poprzez odcięcie meadru
w wyniku robót hydrotechnicznych) starorzecza i stanowiące efekt wydobycia torfu
„torfianki”, zwykle otoczone zadrzewieniami.
Charakterystycznym elementem krajobrazu
są stawy. Na szczególną uwagę zasługuje kompleks 14 stawów w Siemieniu, których znaczne
powierzchnie zajmują szuwary trzcinowe
i pałkowe. W granicach ostoi niewielkie powierzchnie zajmują pola uprawne, torfowiska
oraz lasy.
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Przyroda ożywiona

Na obszarze chronionym jest dość bogata
szata roślinna. W dolinie stwierdzono występowanie stanowisk chronionych i rzadkich
gatunków roślin, np. trujących: bagna zwyczajnego, goryczki wąskolistnej i kruszyny
pospolitej oraz drapieżnej rosiczki. Na torfowiskach i podmokłych łąkach występuje m.in.
brzoza niska. To relikt epoki polodowcowej,
który może rosnąć w miejscach odsłoniętych
– zagłuszony przez drzewa lub krzewy ginie.
Otoczone zadrzewieniami oraz z roślinnością
szuwarową na dnie zbiorniki są miejscem
występowania roślinności pływającej, takiej
jak wolfia bezkorzeniowa (najmniejsza roślina
kwiatowa świata), lilie wodne (grzybienie
białe, grążel żółty), rzęsa wodna czy osoka
aloesowata.
Najwyżej oceniane są walory ornitologiczne,
dla których zachowania została powołana
ostoja. Jak wynika z tzw. Standardowego
Formularza Danych, na obszarze objętym
ochroną stwierdzono lęgi minimum 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy
Ptasiej. Wśród nich większość jest zagrożona wyginięciem w Europie i w Polsce, a dwa
w skali świata (derkacz, dubelt).. Na regularnie
zalewanych łąkach swoje lęgi wyprowadzają liczne ptaki siewkowe i brodzące, a także
drapieżniki (błotniaki). Stawy rybne (w szczególności kompleks stawów w Siemieniu) stanowią bardzo ważne miejsce lęgowe oraz
odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych
wędrówek dla tysięcy ptaków wodnych (ka-

Łabędź niemy

czek, gęsi, perkozów). Stawy stanowią także
żerowiska dla rzadkich drapieżników, m.in.
bielików (szczególnie w okresie wędrówek)
i rybołowów. Na zarośniętych terenach położonych nieopodal zbiorników wodnych
można spotkać ptaki o skrytym trybie życia
(bąk, bączek, kokoszka wodna, wodnik, zielonka). Na stawach w Siemieniu nierzadko
zdarzają się pierzowiska nawet kilkuset łabędzi niemych.
Osobliwości faunistyczne tego obszaru dotyczą również innych gromad kręgowców.
Płytkie wody są miejscem występowania
strzebli przekopowej – ryby zagrożonej wyginięciem (umieszczona w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt). Wody rzeki kryją będące
pod ochroną gatunkową śliza i piskorza. Występuje również wydra – świetnie pływający
ssak polujący zwykle w stawach rybnych. Na
uwagę zasługuje także kumak nizinny.

Zabytki

Na omawianym obszarze i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zachowało się sporo zabytków.
Na szczególną uwagę zasługują Czemierniki.
Można tam zobaczyć wybudowane w stylu

renesansowym: zespół pałacowo-obronnym
i kościół, a także (pochodząca z XIX i XX w.)
zabudowa mieszkalna i cmentarze. Dość liczne są pozostałości poziemiańskie (Bełcząc,
Dębica, Kuraszew, Siemień, Żminne) oraz
drewniane chałupy. Najciekawsze z nich znajdują się w Bójkach, Lichtach i Tyśmienicy.
Godne uwagi są również zabytkowe kościoły
w Ostrowie Lubelskim i Suchowoli. Materialnymi „resztkami” po czasach wczesnośredniowiecznych są grodziska w Gródku,
Niewęgłoszu i Suchowoli.

Zagospodarowanie turystyczne

Ostoja i obszary do niej przyległe wydają się
być niewystarczająco zagospodarowane pod
względem turystycznym. Przez obszar biegnie
odcinek „żółtego” szlaku PTTK Radzyń Podlaski – Czemierniki. Wytyczono również dwie
ścieżki przyrodnicze – „Dolina Tyśmienicy”
koło Siemienia i „Uroczysko Brzeziny” nieopodal Czemiernik. Organizowane są również
spływy kajakowe. Baza noclegowa znajduje
się w Czemiernikach i Ostrowie Lubelskim
(schroniska młodzieżowe).
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Jeziora Uściwierskie
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060009 „Jeziora Uściwierskie” jest położony na
Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, powszechniej zwanej Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim.
Na pograniczu powiatów łęczyńskiego i włodawskiego ochroną objęto nieco ponad 2 tys. ha terenów o wysokich walorach przyrodniczych. Ochroną objęto płytkie, eutroficzne jeziora (większe
z nich to Bikcze, Nadrybie, Rotcze, Sumin, Uścimierz), których powierzchnia wynosi od 0,7 do 256,3
ha, oraz przylegające do nich torfowiska niskie i przejściowe. Przed ustanowieniem nowej formy
ochrony obszar ten wchodził w skład Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie”
oraz Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Potwierdzeniem wybitnych walorów przyrodniczych Jezior Uściwierskich było włączenie ich do Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.
Dodatkową ochroną w formie rezerwatów przyrody planuje się objąć Uroczysko Uściwierskie
(408,76 ha), Ciesacin (195,03 ha), Jezioro Bikcze (100 ha). W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu znajdują się Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy oraz dwie inne ostoje
Natura 2000: „ptasia” PLB060019 Polesie i „siedliskowa” PLH060013 Ostoja Poleska.
Krajobraz

Krajobraz ostoi jest równinny. Niewielkie
wzniesienia położone są w południowowschodniej części ostoi – to garb morenowy
oraz skraj Guza Garbatówki. Na obszarze
chronionym dominuje naturalny krajobraz.
Składają się nań z wolna zarastające zbiorniki
różnej wielkości i okresowo wypełnione wodą
zagłębienia, liczne torfowiska i mokradła,
użytkowane łąki i pastwiska, urozmaicone
przez pojedyncze drzewa bądź kępy zadrzewień oraz nierzadko podmokłe lasy. Bardzo
charakterystyczne są brzózki na brzegach
jezior, przyspieszające proces cofania się brzegów akwenów. Niewielkie spadki terenu oraz
położenie na wododziale rzek Bugu i Wieprza
spowodowało, że nie wykształciły się tu tyJezioro Uściwierz

powe doliny rzeczne. Obecnie wody płyną
gęstą siecią kanałów i rowów melioracyjnych.
Przeprowadzone w latach 60-tych XX w. inwestycje hydrotechniczne spowodowały m.in.
osuszenie licznych terenów podmokłych oraz
zanik cieków o naturalnym charakterze. Przykładowo Piwonia Dolna, główna rzeka omawianego terenu, w niczym nie przypomina
swoich naturalnych odpowiedników.

Przyroda ożywiona

Jeziora Uściwierskie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk przyrodniczych.
Wiele z nich podlega szczególnej ochronie
przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Należą
do nich starorzecza i naturalne eutroficzne
(żyzne) zbiorniki wodne z bogatą roślinnoś-

cią wodną. Znaczne powierzchnie zajmują
łąki trzęślicowe oraz łąki użytkowane ekstensywnie. Różne typy torfowisk (wysokie,
przejściowe, niskie) oraz bory bagienne to
kolejne siedliska „podmokłe”, licznie reprezentowane na omawianym obszarze. Niewielki
jest udział oligotroficznych, mezotroficznych
i dystroficznych zbiorników wodnych.
W ostoi mają stanowiska m. in. rzadkie
i znajdujące się pod ochroną gatunkową rośliny związane z obszarami podmokłymi i wodami otwartymi. Na torfowiskach i wilgotnych
łąkach rosną: brzoza niska (relikt epoki polodowcowej) oraz wierzba lapońska. Innym
krzewem związanym z siedliskami podmokłymi (torfowiska wysokie, bory bagienne) jest
bagno zwyczajne. Jest to roślina wydzielająca
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Jezioro Sumin

silny zapach oraz produkująca na liściach olejek eteryczny o właściwościach trujących. Dla
owadów niebezpieczne są także mięsożerne
tłustosz dwubarwny i rosiczka okrągłolistna,
która niegdyś była pozyskiwana do produkcji
medykamentów na liczne schorzenia. Godne
odnotowania są również: kukułka krwista,
kruszczyk błotny (oba z rodziny storczykowatych) oraz goryczka wąskolistna.
Omawiany obszar odznacza się również
bogactwem faunistycznym. Najlepiej rozpoznana została awifauna. Bardzo duży jest udział
terenów podmokłych, jeziora o niedostępnych
brzegach stanowią doskonałe miejsce bytowania dla licznych ptaków, takich jak bardzo
rzadki bąk i jego mniejszy kuzyn – bączek. Na
szczególną uwagę zasługują gatunki zagrożone
wyginięciem w sali świata, jakimi są derkacz,
dubelt i wodniczka. Licznie występują tu ptaki
drapieżne, w tym orlik krzykliwy, błotniak
łąkowy i puchacz. Największymi ptakami są
bociany – biały i czarny oraz (na przelotach)
żuraw. Innymi rzadkimi i zagrożonymi wyginięciem gatunkami są podróżniczek i zielonka.
Doskonałe warunki do bytowania znajdują również ssaki związane z wodami, m.in.
bóbr europejski, wydra i łoś. Z herpetofauny
interesujące są kumak nizinny i żółw błotny
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Zarastający brzeg jeziora Uściwierz
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(gatunek zagrożony wyginięciem). Omawiany
obszar odznacza się bogactwem ryb, stwierdzono m. in. kozę, piskorza, różankę i strzeblę
błotną. Wszystkie wymienione gatunki znajdują się pod ochroną prawną. Różnorodność
siedlisk decyduje o bogatym świecie motyli,
wśród których na szczególną uwagę zasługują modraszek telejus, modraszek naustitous
i czerwończyk nieparek.

Zabytki

Ostoja nie obfituje w zabytki. W bezpośrednim sąsiedztwie jej granic znajduje się kilka
godnych uwagi obiektów. W Świerszczowie
można obejrzeć drewnianą, dawną cerkiew
grekokatolicką z XVIII w., później zamienioną
na kościół. Obok niej wzniesiono XIX-wieczną dzwonnicę. Na terenie wioski zachował się
także młyn murowany z 2 poł. XIX w. oraz
pozostałości po zespole dworskim (m.in. piękny park). W Kolonii Garbatówka zachował się
otoczony parkiem dwór murowany z 1870 r.
W Załuczu Starym zachowały się zabytkowa
drewniana zabudowa. W tej miejscowości
usytuowano Ośrodek Dydaktyczny-Muzealno
Poleskiego Parku Narodowego, w którym
znajdują się ekspozycje poświęcone terenom poleskim: historyczna, etnograficzna
i przyrodnicza. O dawnej wielokulturowości omawianego obszaru „mówią” cmentarze
– ewangelickie (Dębowiec, Urszulin), prawosławny i rzymskokatolicki (Andrzejów).

Zagospodarowanie turystyczne

Rzeźba Chrystusa w pomnikowym dębie

Rzeźba Chrystusa w pomnikowym dębie
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Jeziora Uściwierskie są dość dobrze zagospodarowane pod względem turystycznym. Przez ich
obszar wytyczono dwa odcinki znakowanych
szlaków PTTK. Czerwony przecina ostoję na
trasie Załucze Stare – jezioro Uściwierz – Czarny Las, a niebieski Załucze Stare – jezioro Uściwierz – Ostrów Nadrybski. Sporty wodne
można z powodzeniem uprawiać chociażby
na zagospodarowanych pod względem turystycznym jeziorach Rotcze i Sumin. W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego obszaru
warto odwiedzić krótką ścieżkę przyrodniczą
„Żółwik” w Załuczu Starym, położoną na terenie ODM. Znajduje się tam wypożyczalnia
rowerów i punkt informacji turystycznej. Przez
tą miejscowość wytyczono także Wojewódzki Szlak Rowerowy Lublin – Wola Uhruska.
Miejsca noclegowe znajdują się w Grabniaku,
Nadrybiu Dworze, Nadrybiu Wsi (gospodarstwa agroturystyczne) oraz, w pewnej odległości od Jezior Uściwieskich, w Urszulinie
(kwatery, schronisko młodzieżowe).
Opracowanie tekstu i zdjęcia
Rafał Jasiński
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Bystrzyca Jakubowicka

Niewielki Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060049 „Bystrzyca Jakubowicka” o powierzchni 456,2 ha jest położony w bezpośredniej bliskości północno-wschodniej granicy Lublina.
Według podziału na regiony geograficzne obszar ten znajduje się na Płaskowyżu Nałęczowskim,
bardzo malowniczym subregionie Wyżyny Lubelskiej. Ochroną objęto tereny położone w pobliżu
ujścia Ciemięgi do Bystrzycy – dna dolin rzek ze stromymi skarpami. Dotychczas ochroną w formie pomników przyrody objęte zostały jedynie trzy płaty muraw kserotermicznych. Na etapie
projektu są trzy rezerwaty przyrody: florystyczny „Łysa Góra” koło Sobianowic, stepowo-krajobrazowy „Skarpa Jakubowicka” oraz przyrodniczo-krajobrazowy „Derkaczowe łąki”.
Krajobraz

Obszar charakteryzuje się wysokimi walorami
krajobrazowymi. Bardzo malownicze są lewobrzeżne skarpy dolin Bystrzycy i Ciemięgi.
Strome, wysokie na kilkadziesiąt metrów zbocza stanowią doskonałe punkty widokowe.
Skarpy są pocięte wąwozami lessowymi. Odmienna budowa geologiczna południowych
skarp (margle) spowodowała, że takie formy
tam nie występują. Na dnie rozległych dolin
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rzecznych dominują użytkowane ekstensywnie łąki, a na nieco wyżej położonych terenach
znajdują się grunty orne. Pośród nich płyną
dwie rzeki o naturalnych, meandrujących
korytach, otoczone nadbrzeżnymi drzewami
i krzewami. Miejscami zachowały się starorzecza oraz płaty nadrzecznych zbiorowisk
łęgowych. Łąki i pola są urozmaicone przez
kępy zadrzewień bądź pojedyncze drzewa. Od
naturalnego krajobrazu wyraźnie odcinają się

liczne rowy melioracyjne oraz nasypy dróg
przecinające w poprzek doliny. Ponad dolinami rzek znajduje się gęsta zabudowa wiejska,
nierzadko ukryta pod „zielonym płaszczem”
przydomowej roślinności.

Przyroda ożywiona

Na terenach wchodzących w skład ostoi „Bystrzyca Jakubowicka” zachowały się siedliska
przyrodnicze, uznane przez Unię Europej19
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kręgowców najbardziej różnorodna jest
awifauna. Swoje siedliska ma tutaj derkacz
– gatunek zagrożony wyginięciem w skali
całego globu. Stwierdzono także występowanie czajki i dudka. Gromada ssaków jest
reprezentowana m.in. przez gatunki związane
z wodami. Dość licznie występuję tutaj bóbr,
o czym świadczą charakterystyczne zgryzy,
oraz wydra. Stwierdzono także piskorza. Ryba
ta preferuje wody wolnopłynące lub stojące
z mulistym dnem. Podobne siedlisko upodobał sobie kumak nizinny. Samce tego gatunku
podczas godów wydają niezwykle donośny
rechot. Należy pamiętać, że skóra kumaka,
także po niewielkim podrażnieniu, wydziela
trujący dla zwierząt i człowieka śluz. Spośród
bezkręgowców na szczególną uwagę zasługuje
modraszek adonis. Motyl ten odznacza się
„mocnym”, niebieskim ubarwieniem.

Zabytki

Kościół i dzwonnica w Łuszczowie

ską za zagrożone i podlegające szczególnej
ochronie przez prawodawstwo europejskie.
Najpospolitsze z nich to położone na dnie
doliny łąki użytkowane ekstensywnie. Na niewielkich powierzchniach zachowały się łęgi
wierzbowe, zarośla nadrzeczne, starorzecza
oraz łąki trzęślicowe. Na południowych zboczach znajdują się murawy kserotermiczne ze
stanowiskami storczyków. Stwierdzono także
występowanie muraw napiaskowych.
W ostoi rosną liczne gatunki rzadkie i chro-

nione. Wśród nich wartymi odnotowania są
występujące na wilgotnych łąkach starodub
łąkowy i goździk pyszny. Oba gatunki są uznane za zagrożone wyginięciem. Skrajnie inne
warunki preferują miłek wiosenny i kosaciec
bezlistny. Te kwitnące wiosną rośliny wolą
obszary suche, nasłonecznione i obfitujące
w wapń gleby.
Na omawianym obszarze swoje siedliska
mają także rzadkie zwierzęta, chronione przez
prawo międzynarodowe i krajowe. Wśród

Bezpośrednie sąsiedztwo Lublina (od wieków ważnego ośrodka miejskiego), traktu
komunikacyjnego i rzeki średniej wielkości
spowodowały, że w sąsiedztwie ostoi rozwijało
się osadnictwo. Materialną pozostałością po
średniej szlachcie i ziemianach są zespoły
dworskie, które można zobaczyć w Pliszczynie, Sobianowicach i Turce. Okazalszymi
obiektami zachowanymi do dnia dzisiejszego
są: pałac w Bystrzycy oraz pięknie położone
na wysokiej skarpie ruiny zamku Tęczyńskich
w Jakubowicach Murowanych z XVI w. Są

Bystrzyca pod Sobianowicami
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Wąwóz w okolicach Sobianowic

Krajobraz projektowanego użytku ekologicznego
„Poprzeczne doły”

one otoczone wspaniałym parkiem z wielogatunkowym starodrzewem, wśród którego
są okazy uznane za pomniki przyrody. Barokowe kościoły można oglądać w Bystrzycy
i Łuszczowie. Godne uwagi są malowniczo
położone nad Bystrzycą ruiny młyna wodnego w Turce oraz pracujący do dziś młyn
elektryczny w Wólce Lubelskiej, a także ruiny
zabudowań gospodarczych w Bystrzycy.
Zagospodarowanie turystyczne
Omawiany obszar jest dość ubogi w infrastrukturę turystyczną. Mimo wysokich
walorów krajobrazowych, osobliwości przyrodniczych oraz bliskości Lublina nie zagospodarowano turystycznie ostoi i okolic.
Przez chroniony teren wytyczono jedynie
krótki odcinek żółtego szlaku PTTK. W sąsiedztwie północnej granicy ostoi przebiega
Wojewódzki Szlak Rowerowy Lublin – Wola
Uhruska. Na Bystrzycy są organizowane spływy kajakowe. Rozbudowana baza noclegowa
i gastronomiczna znajduje się w pobliskim
Lublinie oraz przy szosie Lublin – Łęczna,
gdzie powstały obiekty o różnym standardzie
(motele, kwatery agroturystyczne).
Opracowanie tekstu i zdjęcia
Rafał Jasiński
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Dolina Środkowego Wieprza
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060005 „Dolina Środkowego Wieprza” jest położony
na styku Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego. Wchodzą one w skład dwóch wielkich jednostek fizjograficznych: Wyżyny Małopolskiej i Niżu Zachodniorosyjskiego. Będąca ich granicą rzeka
Wieprz jest także umowną fizyczno-geograficzną granicą między Europą Wschodnią i Zachodnią. Na powierzchni równej 1523,34 ha ochroną objęto odcinek naturalnej doliny Wieprza od
Milejowa do Ciechanek Krzesimowskich, z bardzo wartościowymi murawami kserotermicznymi,
które wykształciły się na nasłonecznionych skarpach. Wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze tego terenu spowodowały, że ustanowiono tutaj Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Na
etapie projektu jest powołanie rezerwatów przyrody „Uroczysko Sosnowiec” (koło Łańcuchowa)
i „Zakrzów” oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Meandry Wieprza”, w ramach którego
ochroną zostanie objęta meandrująca rzeka pomiędzy Milejowem a Łańcuchowem. Dolina
Wieprza jest także korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.
na. W dnie doliny dominują wilgotne, wielogatunkowe, ekstensywnie użytkowane łąki,
„odżywiane” podczas wiosennych wylewów.
Najpiękniej wyglądają wiosną, kiedy wielobarwny dywan kwiatów pokrywa dno doliny Wieprza. Zachowały się także liczne starorzecza.
W okolicach Łańcuchowa bardzo malownicze
są podmywane piaszczyste skarpy. Po obu stronach doliny gęsto „rozsiadły się” miejscowości
odznaczające się zwartą zabudową ukrytą
wśród przydomowych sadów i ogrodów.

Przyroda ożywiona

Wśród różnych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze ostoi wiele znajduje
się pod specjalną ochroną prawa Unii Europejskiej. Największe powierzchnie zajmują
użytkowane ekstensywnie łąki. W dolinach

rzecznych znajdują się mokradła – starorzecza,
zastoiska wody i torfowiska. Miejscami (np.
przy ujściu rzeki Mogielnicy koło Łańcuchowa) zachowały się fragmenty lasów łęgowych.
Na wysokich, nasłonecznionych zboczach
skarp doliny Wieprza wytworzyły się murawy
kserotermiczne. W dolinie rzeki Białki znajdują się torfowiska niskie i torfianki.
W ostoi swoje stanowiska ma wiele
godnych szczególnej uwagi gatunków roślin. Na powierzchni zbiorników wodnych
można odnaleźć salwinię pływającą, rzęsę
garbatą, grążela żółtego i grzybienie białe.
Na łąkach swoje stanowiska mają m. in. kosaciec syberyjski, czosnek kątowy i storczyk
szerokolistny. Na skarpach można „odkryć”
rośliny kserotermiczne, takie jak np. miłek
wiosenny. Wiele osobliwości przyrodniczych

fot. Andrzej Ginalski

Krajobraz

Pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni
i dolinnego charakteru omawiana ostoja charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem.
W krajobrazie dominuje rzeka z silnie meandrującym korytem. Wczesną wiosną rzeka
wylewa – wtedy dolina zamienia się w ogromne jezioro. Daje się wyróżnić część północną.
Tam dolina rzeki zwęża się i zaczyna nabierać
charakteru przełomowego. W krajobrazie
dominują dość wysokie i strome skarpy. Na
ich południowych, nasłonecznionych
stokach wykształciły się murawy kserotermiczne.
Im dalej na południe,
tym bardziej dolina
staje się rozległa
i równin-

fot. Rafał Jasiński
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Podmywana skarpa nieopodal Klarowa

Skarpa w Ciechankach Krzesimowskich
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jest związanych z ekosystemami leśnymi. Na
terenie projektowanego rezerwatu „Uroczysko
Sosnowiec” zachował się bardzo cenny łęg jesionowo-olszowy i olsy porzeczkowe. Rośnie
tam także pochodząca z Ameryki Północnej
sosna smołowa. Inny proponowany rezerwat
„Zakrzów” ma na celu ochronę bogatego stanowiska olszy szarej. Ten gatunek górski jest
bardzo rzadko spotykany na niżu. Inną osobliwością ostoi jest pierwiosnek bezłodygowy.
Ten wymarły na naturalnych stanowiskach
gatunek został ponownie wprowadzony do
środowiska koło Łańcuchowa i posiada tam
jedyne stanowisko w kraju.
Dolina Środkowego Wieprza stanowi
również miejsce występowania wielu rzadkich zwierząt. Najlepiej poznany jest świat
ptaków. Tylko na terenie projektowanego
rezerwatu „Uroczysko Sosnowiec” stwierdzono występowania aż 76 gatunków. Wiele
związanych jest z rozległymi łąkami, wśród
których są rozrzucone mokradła. Szczególnie
interesujący jest derkacz – gatunek zagrożony
wyginięciem w skali świata. Innymi rzadkimi
gatunkami są związane z obszarami podmokłymi drapieżny błotniak stawowy, rycyk
i krwawodziób, preferujące wilgotne łąki, oraz
dziwonia i podróżniczek, których siedliskiem
23
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Grzybienie białe

fot. Rafał Jasiński

są zadrzewienia nadrzeczne. Doskonałe warunki do bytowania znajdują tutaj wodne
ssaki, takie jak bóbr i wydra, o czym świadczą liczne ślady w postaci zgryzów (bóbr)
i wyplówek (wydra). Wody rzeki kryją ryby,
m.in. znajdującego się pod ochroną gatunkową piskorza. W dolinie występuje również
kumak nizinny.
Bogaty jest również świat owadów.
Szczególnie interesujące są motyle. Wśród
licznych gatunków godne uwagi są związane z terenami podmokłymi czerwończyki
– fioletek i nieparek oraz modraszki – telejus
i naustitous. Na murawach kserotermicznych

Zabytkowy kościół w Łańcuchowie
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ma swoje stanowiska szlaczkoń szafraniec.
Nad wodami można spotkać ważki – nad
zbiornikami zalotkę większą, a nad wodami
płynącymi trzeplę zieloną.

Zabytki

Ostoja i jej bezpośrednie sąsiedztwo odznacza
się wieloma cennymi, wartościowymi zabytkami. Pod tym względem niezwykle interesująca
jest Łęczna – miasto o średniowiecznym układzie przestrzennym z trzema rynkami. Bardzo
ciekawa jest zabudowa drewniana (zajazdy,
domy mieszkalne), typowa dla kresowych miasteczek. O wielokulturowym kolorycie Łęcznej

świadczą renesansowy kościół i zabytkowa
synagoga, w której obecnie ma swoją siedzibę
muzeum regionalne. Godne uwagi jest Podzamcze (dzielnica Łęcznej), z pozostałościami
po zamku i zespole dworskim, z pięknym,
bogatym w pomnikowe drzewa, parkiem. Poza
opisanym miastem dawne rezydencje ziemiańskie można zobaczyć w Jaszczowie, Łańcuchowie, Łysołajach i Milejowie. Tą ostatnią
wzniesiono w stylu zakopiańskim wg projektu
Stefana Witkiewicza – ojca sławnego artysty.
W wioskach założonych po obu stronach doliny zachowało się sporo wiekowej zabudowy
wiejskiej. Interesujące zabytki sakralne stoją
w Jaszczowie (zbór ariański) oraz Łańcuchowie i Milejowie (kościoły).

Zagospodarowanie turystyczne
Pomimo wysokich walorów turystycznych
zagospodarowanie turystyczne ostoi jest słabe.
Wyznaczono jedynie znakowane trasy rowerowe powiatu łęczyńskiego. Po parku Podzamcze
w Łęcznej wyznaczono nieoznakowaną ścieżkę dydaktyczną. Bazę noclegową zapewniają kwatery agroturystyczne w Łańcuchowie
i Jaszczowie oraz hotel w Łęcznej. Wieprz jest
atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy i kajakarzy. Atrakcyjne spotkania ze zwyczajami
i tradycjami średniowiecznymi oferuje gospodarstwo agroturystyczne Choina-Horodyszcze
w Wólce Bieleckiej, w którym na zainteresowanych czeka bogata oferta zajęć.
Opracowanie tekstu
Rafał Jasiński
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Dolina Łętowni
specjalny obszar ochrony siedlisk PLH060040
„Dolina Łętowni” o powierzchni 1.135,0 ha
położony jest na północny-zachód od Zamościa.
Według podziału fizycznogeograficznego obszary
te położone są w Kotlinie Zamojskiej, należącej do
Wyżyny Lubelskiej. Ochroną objęta jest torfowiskowa dolina rzeki Łętowni, dopływu Wieprza.
Krajobraz

Północno-zachodnia część ostoi obejmuje rozległą dolinę źródliskową
wypełnioną torfem. W obrębie równiny torfowiskowej występują liczne
wyrobiska po eksploatacji torfu. Dolny odcinek doliny posiada odmienny przełomowy charakter. Dolina jest wąska i głęboko wcięta i posiada
zachowane naturalne meandry. W obrębie doliny dominują użytkowane
ekstensywnie lub nieużytkowane łąki.

Modraszek telejus

Przełomowy odcinek
doliny Łętowni
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Przyroda ożywiona

Na terenach wchodzących w skład ostoi zachowały się siedliska przyrodnicze, uznane
przez Unię Europejską za zagrożone i podlegające szczególnej ochronie: łąki trzęślicowe i podwodne łąki ramieniowe. Rosną tam
bardzo liczne gatunki rzadkie i chronione.
Wśród nich za najcenniejsze należy uznać:
brzozę niską, staroduba łąkowego, kosaćca
syberyjskiego, pełnika europejskiego, goryczkę wąskolistną, goździka pysznego i storczyka
– kruszczyka błotnego. Wszystkie gatunki
uznane są za silnie zagrożone w „Czerwonej
liście roślin naczyniowych w Polsce”.
Na omawianym obszarze swoje siedliska
mają także rzadkie zwierzęta, chronione przez
prawo międzynarodowe i krajowe. Wśród
kręgowców najbardziej różnorodna jest awifauna. Swoje siedliska mają derkacz i dubelt
– gatunki zagrożone wyginięciem w skali
całego globu. Ponadto licznie występują inne
rzadkie gatunki ptaków: błotniak łąkowy,
kropiatka, zielonka. Licznie występuje bóbr
europejski i wydra.
W ostojach bardzo liczne są rzadkie
bezkręgowce: motyle dzienne – modraszek
nausitous, modraszek telejus, czerwończyk
fioletek, rusałka drzewoszek, strzępotek soplaczek i czerwończyk nieparek.

Zabytki

Na uwagę zasługuje drewniany (częściowo
murowany) kościół z XVIII w. w Chłaniowie
oraz przydrożna kaplica z XVIII w. w Bzówku
z obrazem św. Antoniego. W sąsiedztwie ostoi
znajduje się słynne sanktuarium św. Antoniego
– klasztor OO Bernardynów w Radecznicy.
tekst i zdjęCiA
wiACzesłAw MiChAlCzuk
współprACA: krzysztof gorCzyCA

Goryczka wąskolistna
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Dolina Sieniochy
i Ostoja Tyszowiecka
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060025 „Dolina Sieniochy” o powierzchni 2.693,09 ha
i  Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB060011 „Ostoja Tyszowiecka” o powierzchni
11.029,41 ha położone są na południowy-wschód od Zamościa. Według podziału fizycznogeograficznego obszary te położone są w Kotlinie Hrubieszowskiej, należącej do Wyżyny Wołyńskiej.
Ochroną objęta jest torfowiskowa dolina rzeki Sieniochy oraz część doliny Huczwy. W obrębie
ostoi projektowane jest utworzenie 3 rezerwatów przyrody: torfowiskowego „Torfowisko węglanowe Śniatycze”, faunistycznego „Tyszowce” i leśnego „Adelina”.
Krajobraz

Zachodnia część ostoi obejmuje rozległą dolinę źródliskową wypełnioną torfem. W obrębie
doliny dominują użytkowane ekstensywnie
lub nieużytkowane łąki. W obrębie równiny
torfowiskowej występują liczne leje po bombach oraz wyrobiska po eksploatacji torfu.
We wschodniej części, obejmującej odcinek
doliny Huczwy, torfowiskom towarzyszy
piaszczysta terasa nadzalewowa. Piaszczyste
wyniesienia w znacznej mierze pokryte są boKłocowisko na torfowisku węglanowy

rami sosnowymi. Odkryte piaszczyste terasy
nadzalewowe porastają wrzosowiska.

Przyroda ożywiona

Na terenach wchodzących w skład ostoi zachowały się siedliska przyrodnicze, uznane
przez Unię Europejską za zagrożone i podlegające szczególnej ochronie: łąki trzęślicowe,
torfowiska nakredowe (kłociowiska), młaki
niskoturzycowe (złocieńce) i podwodne łąki
ramienicowe.

W obu ostojach rosną bardzo liczne gatunki rzadkie i chronione. Wśród nich za
najcenniejsze należy uznać: marzycę czarniawą (jedyne stanowisko na Lubelszczyźnie
i jedno z kilku w Polsce), starca wielkolistnego
(jedno z kilku stanowisk w Polsce), brzozę
niską, niebielistkę trwałą, staroduba łąkowego,
goryczkę gorzkawą, tłustosza dwubarwnego,
gnidosza królewskiego i storczyki – gółkę
długoostrogową, lipiennika Loesela, kruszczyka błotnego oraz kukułkę krwistą odmia-
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Strzępotek edypus

ny żółtawej. Wszystkie gatunki uznane są za
silnie zagrożone w „Czerwonej liście roślin
naczyniowych w Polsce”.
Na omawianym obszarze swoje siedliska mają także rzadkie zwierzęta, chronione przez prawo międzynarodowe i krajowe.
Wśród kręgowców najbardziej różnorodna
jest awifauna. Swoje siedliska ma derkacz
i dubelt – gatunki zagrożone wyginięciem
w skali całego globu. Ponadto licznie występują inne rzadkie gatunki ptaków, jak orlik
krzykliwy i podróżniczek. Najcenniejszym
kręgowcem jest suseł perełkowany występujący na pastwiskach koło Tyszowiec. Licznie
występuje bóbr europejski, wydra i kumak
nizinny. W ostojach bardzo liczne są rzadkie
bezkręgowce: motyle dzienne – strzępotek
edypus (jedno z kilku stanowisk w Polsce),
strzępotek soplaczek, modraszek alkon, modraszek nausitous, modraszek telejus, modraszek eumedon, czerwończyk fioletek, mieniak strużnik; ważki – łątka ozdobna (jedyne
obecnie potwierdzone stanowisko w Polsce),
żagnica torfowa, zalotka białoczelna, zalotka
większa i lecicha mała.

Zabytki

W Czermnie zachowało się grodzisko z X w. –
stolica „Gródów Czerwieńskich”, a w Perespie
– cmentarzysko i średniowieczna osada.
W Turkowicach znajduje się prawosławne Sanktuarium Matki Bożej Turkowickiej,
której kult datuje się od XIV w. Uroczystości
odpustowe odbywają się 14-15 czerwca na
Matki Bożej Turkowickiej. W Dubie zachował
się drewniany kościół katolicki z XVIII w.,
a w Śniatyczach i Niewirkowie drewniane
cerkwie z I poł XIX w. (obecnie w służbie
Kościoła rzymskokatolickiego). W Śniatyczach, Perespie i Komarowie znajdują się
także nieczynne cmentarze grekokatolickie
i prawosławne.

Zagospodarowanie turystyczne

Przez chroniony teren wytyczono jedynie
krótki odcinek „historycznego” szlaku turystycznego zielonego, biegnącego z Tomaszowa
Lubelskiego przez Tyszowce do Turkowic,
obok grodziska w Czermnie. W miejscowości
Wronowice znajduje się baza turystyczna
Zakładu Energetycznego w Hrubieszowie.
Tekst i zdjęcia
Wiaczesław Michalczuk
Kukułka krwista odmiany żółtawej
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Dolina Szyszły
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060042 „Dolina Szyszły” o powierzchni 981,05 ha
i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB060018 „Dolina Szyszły” o powierzchni 2.557,21 ha
położone są na południowy-wschód od Tomaszowa Lubelskiego. Według podziału fizycznogeograficznego obszary te położone są w obrębie Równiny Bełskiej, należącej do Kotlinie Pobuża.
Ochroną objęty jest źródliskowy odcinek doliny rzeki Szyszły, dopływu Rzeczycy.
Krajobraz

Ostoje obejmują rozległą dolinę źródliskową
wypełnioną torfem. W obrębie doliny dominują użytkowane ekstensywnie lub nieużytkowane łąki. Dolina jest zmeliorowana.
W obrębie równiny torfowiskowej występują
liczne wyrobiska po eksploatacji torfu.

Przyroda ożywiona

Na terenach wchodzących w skład ostoi zachowały się siedliska przyrodnicze, uznane
przez Unię Europejską za zagrożone i podlegające szczególnej ochronie: łąki trzęślicowe,
młaki niskoturzycowe (złocieńce), podwodne
łąki ramieniowe, rzeka nizinna ze zbiorowi-

skami włosieniczników oraz niewielki płat
torfowiska nakredowego (kłociowiska).
W obu ostojach rosną bardzo liczne gatunki rzadkie i chronione. Wśród nich za
najcenniejsze należy uznać: marzycę rudą,
starca wielkolistnego, wilczomlecza włosistego, kosatkę kielichowatą, staroduba łąkowego,
rosiczkę długolistną, tłustosza dwubarwnego
i storczyki – lipiennika Loesela, kruszczyka
błotnego. Wszystkie gatunki uznane są za
silnie zagrożone w „Czerwonej liście roślin
naczyniowych w Polsce”.
Na omawianym obszarze swoje siedliska
mają także rzadkie zwierzęta, chronione przez
prawo międzynarodowe i krajowe. Wśród

kręgowców najbardziej różnorodna jest awifauna. Swoje siedliska ma wodniczka, derkacz
i dubelt – gatunki zagrożone wyginięciem
w skali całego globu. Ponadto licznie występują inne rzadkie gatunki ptaków: orlik
krzykliwy, kania czarna, sowa błotna. Najcenniejszym kręgowcem jest suseł perełkowany
występujący na pastwiskach koło Dynisk
i Jurowa. W ostojach bardzo licznie występują rzadkie bezkręgowce: motyle dzienne
– modraszek nausitous, modraszek telejus,
czerwończyk nieparek, mieniak tęczowiec,
strzępotek soplaczek; ważki – zalotka większa,
lecicha południowa.

OBSZARY NATURA 2000
Zabytki

W pobliżu Jurowa widoczne są ślady średniowiecznego grodziska z VII-VIII w., które
należało do „Grodów Czerwieńskich”.
W Dyniskach znajdują się dwie kapliczki przydrożne z pocz. XIX w., zabytkowy
cmentarz oraz „sosna Grottgera”, kojarzona
z pobytem słynnego malarza.
W bezpośrednim otoczeniu ostoi, lecz już
na terenie Ukrainy, znajduje się miasteczko
Uchnów z imponującym – choć zrujnowanym
– kościołem Wniebowzięcia NMP z XVII w.,
widocznym z okolic Dynisk.
W Korczminie zachowała się drewniana
cerkiew z XVII w., prawdopodobnie najstarsza
drewniana świątynia Lubelszczyzny. Cerkiew
z Tarnoszyna można natomiast podziwiać w...
Lublinie na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.
W kilku miejscowościach w sąsiedztwie
(Ulhówek, Korczmin, Podlodów, Jarczów)
znajdują się zabytkowe cmentarze grekokatolickie z pięknymi kamiennymi nagrobkami
z XIX w., z których wiele pochodzi z warsztatów bruśnieńskich.
Tekst i zdjęcia
Wiaczesław Michalczuk
Współpraca: Krzysztof Gorczyca
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Starzec wielkolistny
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Izbicki Przełom Wieprza
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060030 „Izbicki Przełom Wieprza” zajmuje
powierzchnię nieco ponad 1778 ha. Ostoja obejmuje fragment doliny Wieprza na południe od
Krasnegostawu, do Tarzymiech. Według podziału fizjograficznego obszar znajduje się na pograniczu krain wchodzących w skład Wyżyny Lubelskiej – Działów Grabowieckich i Wyniosłości
Giełczewskiej. Niewielki fragment obszaru znajduje się w granicach Grabowiecko-Strzeleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ustanowiono także kilka pomników przyrody, w tym jeden
powierzchniowy. Dolina Wieprza jest również korytarzem ekologicznym o randze krajowej.
Krajobraz

Wieprz na omawianym odcinku odznacza
się wybitnymi walorami krajobrazowymi.
Koryto rzeki malowniczo meandruje wśród
naturalnych łąk. Dość liczne są starorzecza
i zastoiska, miejscami zachowały się kępy
zadrzewień i zarośli nadrzecznych. Zwykle
wiosną nadwierzpańskie łąki są zalewane
przez wody z opadów i topniejącego śniegu.
Tworzy się wtedy malownicze, rozległe jezioro. Miejscami skarpy doliny są wysokie
i strome – tworzą malowniczą dominantę
w krajobrazie.
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fot. krzysztof Wojciechowiski

Przyroda ożywiona

Omawiany teren odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi, które zadecydowały
o utworzeniu ostoi siedliskowej. Stwierdzono
także występowanie 5-ciu siedlisk przyrodniczych (starorzecza, murawy kserotermiczne, zalewane muliste brzegi rzek, ziołorośla
nadrzeczne, niżowe łąki ekstensywne), które
są pod szczególną ochroną prawa Unii Europejskiej.
Na obszarze rośnie m.in. przetacznik
zwodny Veronica paniculata subsp. paniculata, który posiada jedyne stanowisko
w kraju. Innymi, bardzo rzadkimi gatunkami
występującymi tutaj są ostnica Jana i kosaciec
bezlistny. Godne uwagi są dość pospolite na
tym obszarze gatunki objęte prawną ochroną
gatunkową, takie jak np. aster gawędka,
goździk kartuzek, ożota zwyczajna i wisienka
karłowata.
Ostoja odznacza się również bogactwem
fanistycznym. W ramach obszaru szczególną
ochroną objęto ssaki związane z wodą, takie
jak bóbr europejski i wydra. Wody Wieprza
kryją także piskorza. Herpetofaunę reprezentuje kumak nizinny. Bogaty jest również

Izbica
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świat owadów – na omawianym obszarze
stwierdzono m.in. czerwończyka nieparka,
modraszka nausitousa, modraszka telejusa
i szlaczkona szafrańca.

Zabytki

W sąsiedztwie ostoi znajdują się liczne zabytki, świadczące o bogatej historii tych terenów.
Na szczególną uwagę zasługuje Tarnogóra.
To dawne miasto może poszczycić się XIXwiecznym pałacem otoczonym dobrze zachowanym parkiem, kościołem renesansowym
oraz liczną zabytkową zabudową wiejską.
W granicach miejscowości stoi dawny młyn
wodny, niegdyś największy tego typu obiekt
na ziemiach polskich. Na uwagę zasługują
również zespoły dworskie w Dworzyskach,
Ostrzycy i Wirkowicach. Pomnikiem historii
jest teren dawnego kirkutu w Izbicy. Także w tej miejscowości zachowało się sporo
wiekowych budynków o charakterze małomiasteczkowym.

Zagospodarowanie turystyczne

Pod względem turystycznym teren nie jest
zagospodarowany w sposób wystarczający.
Północną część ostoi (Krasnystaw – Latyczów
– Tuligłowy) przecina szlak PTTK „niebieski”, a północną granicą biegnie szlak „żółty”.
W sąsiedztwie omawianego obszaru znajduje
się kąpielisko „Tuligłowy”. Ciekawostką turystyczną jest jedyne w kraju trzypoziomowe
skrzyżowanie różnych ciągów komunikacyjnych (toru, szosy i rzeki) w Wólce Orłowskiej.
Opr. Rafał Jasiński

fot. Rafał Jasiński

Wieprz koło Tarnogóry

Aster gawędka
Renesansowy kościół w Tarnogóze
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