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KRAJOBRAZY KULTUROWE I NATURALNE
WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY
Dobitnie sygnalizowany „Euroregion Bug” staje się nośnym hasłem przyszłego
rozwoju zaniedbanych i w znacznej mierze zdewastowanych obszarów przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Niestety hasło to ogranicza się najczęściej jedynie
do rzeki Bug, natomiast celem naszego artykułu jest zwrócenie uwagi na pomijane
bardzo często inne elementy południowo-wschodniej Lubelszczyzny i możliwości
ich wykorzystania w turystyce.
Specyfiką tego obszaru jest biegnąca z północy na południe polityczna granica
oparta na rzece Bug, która nigdy nie dzieliła ani narodowościowo, ani kulturowo
mieszkających tu ludów (vide wczesnośredniowieczni Bużanie). Polacy i Ukraińcy mieszkali po obu stronach rzeki i nawet cmentarze zakładali wspólnie (np. w
Dubience), a w walkach o wyzwolenie Rzeczpospolitej brali udział zarówno Polacy
jak i Ukraińcy – dowódcą oddziału powstańczego w 1863 r. był prawosławny weterynarz Neczaj. Niestety rozjątrzone waśnie narodowościowe i dwie Wojny Światowe
ubiegłego stulecia, spowodowały upadek i zaniedbanie wartości kulturowych, które
obecnie wymagają natychmiastowego ratunku (np. historyczne ogrody).
Ani plemiona wspomnianych Bużan, ani Dulebów nadbużańskich pierwotnie
nie zaliczały się do Rusi. Wprawdzie kijowski książę Włodzimierz Wielki w 981
r. poszedł na Lachów zdobywając ich gród Czerwień.... i zruszył Grody Czerwieńskie aż po
rzekę Wieprz (Sielicki 1968) to jak wiadomo, Bolesław Chrobry przywrócił je Polsce
w 1018 r., zdobywając nawet Kijów, rozbiwszy tym samym pierwszy antypolski sojusz niemiecko-ruski zawarty między Jarosławem Mądrym i Henrykiem II. Owe Grody były ludnymi i bogatymi obszarami, dlatego stanowiły łakomy kąsek, będąc przyczyną licznych wojen również z Litwinami, Jaćwięgami, Tatarami, a nawet Węgrami.
W podobnej sytuacji było także późniejsze Księstwo Włodzimiersko-Halickie
aż do XIV w., gdy rządzący Polską Ludwik Węgierski wraz ze swoją matką Elżbietą,
siostrą Kazimierza Wielkiego, porządkując administrację i gospodarkę kraju, scalili
z nim – leżącą po obu stronach rzeki Bug Chełmszczyznę oraz całe województwo
bełskie (Gloger 1991). Unia z Litwą w 1569 r. włączyła do kraju również cały
Wołyń i tak się ostało aż do pierwszego rozbioru Polski.
W międzyczasie tak obszerną i bogatą Lubelszczyznę spustoszyły wojny
z Kozaczyzną Chmielnickiego, ze Szwedami i Węgrami – ich ówczesnymi sojusznikami, a ustawiczne rabunki oraz rekwizycje spowodowały groźne rozruchy
chłopskie. Wynik tych nieszczęść ilustruje sytuacja demograficzna z 1661 r. w
powiatach chełmskim i hrubieszowskim: w tym ostatnim spośród 163 wcześniej
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istniejących wsi zostało zaledwie 9, a w chełmskim z 298 zostało 99. Dopełnieniem
złego były w pierwszej połowie XVIII w. wielkie epidemie, powodzie i klęski głodu.
Szereg dawniejszych zaścianków szlacheckich i tzw. wsi gniazdowych przeszło
wówczas do rzędu gospodarstw wiejskich. Tak było np. z Siedliszczem Bramowym
na granicy Chełmszczyzny i województwa bełskiego czy Horodłem, które z miasta
powiatowego stało się wsią gminną (Jabłonowski 1902-12).
Ową (wymuszoną trochę) zmienność kulturową południowo-wschodniej
Lubelszczyzny prezentuje dość jasno, wykonywany przez Katedrę Kształtowania
Krajobrazu KUL (Pieczonka 2001; Kula, Łyszcz 2001) przegląd cmentarzy Kotliny
Dubienki, Pagórów Chełmskich i częściowo Działów Grabowieckich. Otóż na 156 zarejestrowanych cmentarzy, 40 było prawosławnych, unickich i greckokatolickich,
a 54 rzymskokatolickich i ewangelickich; udało się ustalić również 9 żydowskich
i 40 wojennych, a pozostałe są cmentarzami wielowyznaniowymi, epidemicznymi
itp. Szereg cmentarzy, zwłaszcza powstałych po pierwszej połowie XIX w., od początku organizowano jako nekropolia wspólne, zwykle polsko-ruskie, np. piękny,
chociaż bardzo zaniedbany, cmentarz parafialny w Dubience (ryc. 1).
Wspomniane przemiany losów,
jakie dotknęły ziemie starożytnych
Bużan i Dulebów, zubożyły wprawdzie
szereg aspektów kulturowych (trudno
doszukać się np. jednoznaczności strojów ludowych), ale pozostał podobny
styl w budownictwie drewnianym i
charakterystyczna specyfika językowa,
której żywą ilustracją jest wyniesiony z
Hrubieszowa akcent prof. W. Zina. Ową
zmienność demograficzno-kulturową
proponuję prześledzić na przykładzie
wspomnianej wsi Siedliszcze.
Wieś gniazdowa Siedliszcze Bramowe w XVI w., jak podaje A. Jabłonowski
(1902-12), należała do Pauli et Chwiedorii Siedliskich, administracyjnie będąc
w powiecie horodelskim i województwie bełskim. Teofil Zieliński podaje,
że 7.01.1396 r. król Jagiełło m.in. gród
obronny Siedliszcze nad Wełnianką wyłączył z powiatu horodelskiego i włączył
do chełmskiego (Zieliński 1973).
Ryc. 1. Piękny cmentarz parafialny
W ostatnim roku XVIII stulecia
w Dubience
ówczesny właściciel Siedliszcza I. K.
Fig. 1. Beautifull parish cemetery
Stecki, chorąży włodzimierski sprzedał
at Dubienka
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tę wieś stolnikowi horodelskiemu J. Terleckiemu, który zmarł bezpotomnie w
1847 r. i został pochowany na wspomnianym cmentarzu w Dubience. Kolejnymi
właścicielami byli Radziejowscy. W ostatnich latach XIX w. zmienne koleje losu
doprowadziły do licytacji zadłużone dobra ziemskie we wsi Siedliszcze, a nabywcami w większej części stali się Żydzi i Niemcy. Carski ukaz uwłaszczeniowy objął
w 1867 r. 42 chłopskie osady (ok. 250 osób) określonej wsi, przeznaczając na to
1/5 całości majątku ziemskiego Radziejowskich (tj. ok. 680 morgów). W tym czasie katolicy stanowili zaledwie 1/3 mieszkańców wsi, natomiast w 1915 r. liczba
mieszkańców prawie się podwoiła (ok. 400 osób) i katolicy stanowili już 50%.
Równocześnie we wsi zamieszkały 2 rodziny niemieckie i 2 żydowskie. W 1956
r., już po wymianie ludności (Ukraińcy zostali przesiedleni w okolice Równego na
Wołyniu) domów mieszkalnych (w większości drewnianych) było w Siedliszczu 90
i zamieszkiwało je 408 osób, a w 1961 r. liczba mieszkańców znowu zwiększyła się
do 448. Spis powszechny z 1970 r. wykazał już istotny spadek do 361 mieszkańców, którzy utrzymywali aż 96 gospodarstw rolnych (większość budynków była
już murowana). Obecnie opisywana wieś posiada 60 budynków mieszkalnych w
których zamieszkuje ok. 200 osób. Wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się trzecia
część mieszkańców. Spośród istniejących zabudowań mieszkalnych i gospodarczych zabytkowy charakter posiada około 10% (częściowo przebudowane). O
takim charakterze świadczą jeszcze częste, ozdobnie wykończone belki stropowe
podtrzymujące dachy, rysunek nielicznych okiennic, ościeżnice okienne i okucia
nośne drzwi, kowalskiej roboty z klamkami włącznie (ryc. 2). Owe domy,
których ściany „spinano” na węgły, są
takie same po wschodniej i zachodniej
stronie rzeki Bug – jakby wołając o
zachowanie, a nawet eksponowanie
regionalnego stylu.
Drastycznie wygląda aktualna
sytuacja w małych wsiach okolicznych,
a biorąc pod uwagę fakt, że przeciętna
wieku mieszkańców oscyluje w pobliżu
55 roku życia, niedaleką przyszłość
takich okolic należałoby wnikliwie
przestudiować. Studia takie powinny
dotyczyć: perspektyw gospodarczego
wykorzystywania dotychczasowych
gleb rolniczych, możliwości zachowania lub odtworzenia istniejących
jeszcze wartości kulturowych i przy- Ryc. 2. Ozdobny wypust belki stropowej
rodniczych oraz wskazania realnych i klamka kowalskiej roboty
źródeł utrzymania osobom zdecydowa- Fig. 2. Decorated beam projection
nym stale zamieszkiwać w krajobrazie and a handle of smithery
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otwartym. Sygnalne tendencje wskazują dalszy rozwój tzw. turystyki sezonowej,
opartej o utrzymanie drugich domów na wsi, przez osoby mieszkające w mieście.
Zapewnienie tym osobom wysokiej jakości produktów żywnościowych będzie na
pewno czynnikiem aktywizującym gospodarkę wiejską, zwłaszcza że utrzymuje
się też moda na agroturystykę. Mamy ciągle nadzieję na „wielkie odkrycie Polski”
dla turystyki zagranicznej, co już się wiąże nie tylko z koniecznością wysokiego
standardu oferowanych kwater, ale również z odpowiednią wiedzą o własnej historii, kulturze i otaczających obiektach przyrodniczych – przekazywaną również
w językach obcych. Przewidywane, pokaźne zwiększenie obszarowe zadrzewień
i zalesień (do ok. 30%) oraz ich utrzymanie na pewno poprawi możliwości zatrudnienia mieszkańców wsi. Wszystkie wymienione czynniki wiążą się istotnie
z atrakcyjnością krajobrazu i jego składników, a więc z czymś, czego dotychczas
nie braliśmy poważnie pod uwagę. Dlatego wsie nasze w siódmym dziesięcioleciu
ubiegłego wieku straciły swój urok świecąc ścianami bezstylowych domów, często
w pustym, bezdrzewnym krajobrazie.
Granica biegnąca po Bugu nie stanowiła i nie stanowi również granicy jednostek geobotanicznych ani zoogeograficznych. Ogromne obszary Polesia i lasostepu
wkraczają swobodnie na teren Lubelszczyzny w poprzek przebiegu wspomnianej
granicy państwowej. Istnienie granicy na Bugu przyniosło i utrwaliło jedynie
tę niepodważalną wartość, jaką stała się sama rzeka – najbardziej naturalny ciek
wodny środkowej Europy, z odbudowanymi wspaniałymi łęgami, zwłaszcza wierzbowymi. (ryc. 3). A zatem o atrakcyjności krajobrazu wschodniej Lubelszczyzny

Ryc. 3. Nadbużańskie łęgi wierzbowe w pobliżu pola bitwy pod Dubienką (1792)
Fig. 3. Willow riverside carr of the Bug near the battlefield at Dubienka (1792)
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świadczy jego naturalna mozaikowatość. Wzajemne przemieszczanie się różnych
elementów europejskich, przy braku naturalnych barier, utworzyło wielką ilość
jednostek przejściowych, a nieznaczną endemicznych. W tych warunkach wszelkie
rozgraniczenia i obszary styku różnych flor i roślinności, dobrze udokumentowane,
nabierają cech specyfiki typowo polskiej, wzbogacając nasz kraj w różnorodność
biologiczną.
Szczególnym przykładem owego zróżnicowania jest właśnie południowo
-wschodnia Lubelszczyzna, gdyż to tutaj nastąpiło wyraziste zetknięcie się klimatów: atlantyckiego i kontynentalnego, gleb: lessowych na podłożu wapiennym
z najgłębszymi w Polsce torfami, a fizjonomicznym tego wyrazem są liczne, nakładające się na siebie zasięgi drzew lasotwórczych (świerk pospolity, jawor, lipa
szerokolistna) a nawet działów geobotanicznych.
Regionalizacja geobotaniczna tej części Lubelszczyzny różni się w ujęciu różnych autorów, inaczej widzi ją Władysław Szafer, inaczej Jan Marek Matuszkiewicz,
a jeszcze inaczej regionaliści przyrodniczo-leśni (Trampler i in. 1990).
W. Szafer i K. Zarzycki (1972) wydzielili fragment tak zwanego Wołynia
Zachodniego, leżący na wschód od Wału Roztocza i skrawek Opola Zachodniego
jako Dział Leśno-Stepowy Prowincji Pontyjsko-Pannońskiej. Jako charakterystyczną
cechę tego terenu podają oni występowanie dąbrów typu podolskiego (Quercetum
podolicum) na grzędach pokrytych lessem z wychodniami kredy, porośniętej takimi
gatunkami jak Ferulago silvatica, Pulmonaria mollissima, Galium polonicum i in.; zarośli
pontyjskich na ciężkich rędzinach kredowych z kłokoczką południową Staphylea
pinnata, licznymi gatunkami róż Rosa, ze szczodrzeńcami – Cytisus i in.; zarośli
z wisienką karłowatą Cerasus fruticosa na naświetlonych ściankach wąwozów lessowych oraz kserotermicznych muraw o charakterze stepowym z Cytisus albus,
Echium rubrum, Nepeta nuda, Veratrum nigrum, Muscari comosum, Orchis purpurea, Clematis recta, Adonis vernalis, Carex Michelli, Linum flavum, Potentilla recta var. fallacina,
Teucrium chamaedrys, Stachys germanica, Inula hirta, I. ensifolia, Senecio aurantiacus,
Cytisus ruthenicus, itd.. Obok takich zbiorowisk, wspomniany teren charakteryzuje
występowanie (na najlepszych glebach) lasów grabowych z reliktowymi wyspami
buka i lasów mieszanych z dębem, zaś na glebach gorszych i suchszych przeważają
lasy dębowo-sosnowe, a na glebach piaszczystych bór sosnowy.
Inaczej wygląda regionalizacja według J. M. Matuszkiewicza (1993) – Dział
Wołyński zaliczony jest przez niego do Prowincji Środkowoeuropejskiej, a w granicach Polski obejmuje on większość terenu zaliczanego przez W. Szafera do krainy
zwanej Wołyniem Zachodnim oraz wschodnie części Wyżyny Lubelskiej (między
Wieprzem a Bugiem), zaliczonej przez Szafera do Działu Bałtyckiego Prowincji
Niżowo-Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej. Według tego Autora, poza granicami
naszego kraju Wołyń Zachodni pod względem roślinnym łączy się z pozostałą częścią Wołynia, ciągnącą się od Bugu na zachodzie po Dniepr. Jako charakterystyczne
dla tego terenu wymienia krajobrazy grądów, świetlistych dąbrów i grądów często
z udziałem olsów i łęgów. W ten sposób J. M. Matuszkiewicz wykazał, że region
187

Wołynia Zachodniego wprawdzie posiada bliskie związki z fragmentami Wyżyny Lubelskiej, ale w środkowej części jest zdecydowanie inny od Lubelszczyzny
czy Mazowsza, co wynika z wyraźnych nawiązań tego regionu do strefy leśno
-stepowej. Na tej podstawie można go traktować jako coś odrębnego i wydzielać
w randze działu. Eksponowany jest fakt, że roślinność naturalna Wołynia jest przede
wszystkim roślinnością leśną, a charakter leśno-stepowy mają tylko stosunkowo
niewielkie fragmenty.
Zasięg Działu Wołyńskiego proponowany przez J. M. Matuszkiewicza jest bliski obszarowo Wyżynie Wschodnio-Lubelskiej według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, chociaż odłączenie torfowiskowej Kotliny Dubienki od mezoregionu
Wyżyny Zachodnio Wołyńskiej, wydaje się w tej ostatniej bardziej poprawne. Inni
geobotanicy i regionaliści również akcentują zmienność tej części kraju.
Intensyfikacja działań w kierunku utworzenia „Euroregionu Bug” (lubelskie
ośrodki naukowe organizują periodycznie jesienne, międzynarodowe spotkania
tematyczne) wywołała szereg drzemiących problemów, mniej lub bardziej istotnych dla efektu finalnego. W części przyrodniczej tej problematyki szczególnego
rozwinięcia doczekały się jednak dobrze poznane poleskie elementy styku polsko
-białorusko-ukraińskiego. W znacznej mierze zawdzięczać to możemy wynikom
badań związanym z utworzeniem Poleskiego Parku Narodowego, a ostatnio planom
utworzenia międzynarodowego rezerwatu biosfery. Niepokojącym natomiast zjawiskiem jest prawie całkowite milczenie na temat wspomnianego klina barwnego
lasostepu, wkraczającego na Lubelszczyznę od południowego-wschodu, co jest
faktem niezwykle dodatnim właśnie ze względów krajobrazowo-turystycznych,
geobotanicznych, a nawet gospodarczych.
Owo pasmo lasostepu z elementami słynnych dąbrów typu podolskiego,
pozostaje jakby niezauważone, a przecież tereny porośnięte roślinnością stepową
w Polsce są zjawiskiem wyjątkowym, a zatem szczególnie dużego zagęszczenia
ich na Lubelszczyźnie nie można pomijać. Co prawda formacja lasostepu już na
Ukrainie ma charakter wyspowy i zasięg tej strefy ma charakter przejściowy, nie
zwarty, (poza tym występując na glebach dość żyznych często jest ona dodatkowo
niszczona przez zaorywanie słonecznych zboczy wzniesień pod uprawy rolne, zbyt
intensywny wypas, a zwłaszcza pod planowane zalesienia np. rezerwaty stepowe:
Żmudź, Broczówka, Wolwinów).
Prowadzone przez Katedrę Kształtowania Krajobrazu KUL, w okresie ostatnich 15 lat badania na terenach obecnych powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i częściowo bychawskiego (w wyniku tych
prac powstały m.in. takie obiekty chronione jak: wspomniany rezerwat Żmudź,
pomniki przyrody – „Wisienka” i ”Kamieniołom”, Strzelecki Park Krajobrazowy)
wskazują jednoznacznie na wyraźne podobieństwo florystyczne i fizjonomiczne
północnego Podola, Wołyńskiego Plato i południowo wschodniej Lubelszczyzny
(liczne grzędy i padoły sprzyjające rozwojowi płatów roślinności stepowej). O
jednorodności geobotanicznej regionu stanowią również odnalezione płaty roślin188

ności stepowej, nie dokumentowane dotychczas w literaturze fitosocjologicznej,
np. kredowe zbocza Kolonii Putnowice, Kozia Góra koło Staszyc, kamieniołomy
w Bezku, a także rozliczne skarpy muraw przydrożnych (ryc. 4). Dąbrowy, zwłaszcza w okolicach Strzyżowa, Kopyłowa, Broczówki, Odletajki czy Żmudzi, wykazują
istotne podobieństwa do szaferowskich dąbrów typu podolskiego – bogactwo
gatunkowe runa z Muscari comosum, Anemone silvestris czy Teucrium chamaedrys, z domieszką czereśni ptasiej (nawet całe drzewostany dębowo-czereśniowe np. w oddz.
119 kompleksu leśnego Jarosławiec – dawna fundacja staszicowska).
Warto przy tym zaznaczyć, iż wędrówki roślin stepowych na teren Polski
miały miejsce prawdopodobnie już w paleoholocenie (Ralska-Jasiewicz 1991).
Nie można więc mówić o ich całkowicie wtórnym charakterze. Nie ulega jednak
wątpliwości, że rozwój gospodarki rolnej i wylesianie spowodowały powstanie
elementów wtórnego stepu, na pozostawionych ugorem niewielkich wzniesieniach
wśród pól uprawnych. Na terenie Lubelszczyzny jest wiele kamienistych, suchych
zboczy, nie sprzyjających rozwojowi lasu, z powodu między innymi dużej erozji,
gdzie doskonale wegetuje roślinność muraw stepowych.
Przeprowadzone badania i dogłębna analiza odnośnej literatury pozwoliły
skonstruować mapę zasięgu leśno-stepowej szaty roślinnej w Polsce. Granicami

Ryc. 4. Przykład płatu roślinności stepowej
Fig. 4. An example of the steppe vegetation patch
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objęliśmy tereny charakterystyczne dla tej strefy aż po ostatnie znalezione stanowiska stepowe, które tworzą zwarty zasięg (por. ryc. 5). Z jej obszaru wyłączyliśmy
natomiast piaszczysto-torfowiskowe Obniżenie Dubienki, które jest zupełnie pozbawione roślinności stepowej i raczej przypomina Polesie Lubelskie. Warto zaznaczyć, że w środkowej części obszaru zaliczanego niegdyś (przez Szafera) i obecnie
do Działu Leśno-Stepowego, między Kryłowem na północy a Myślatynem na południu, z terenami położonymi w dolinie górnej Huczwy, występuje nieco mniejsza
ilość stanowisk roślin stepowych niż na pozostałej części opisywanego regionu,
a miejscami w ogóle ich nie odnajdujemy. Tereny te są bowiem bardzo podobne
do ukraińskiego Małego Polesia, leżącego na północ od Lwowa.
W zasięgu tej strefy lasy liściaste i stepy stanowią mozaikę, a o rozwoju roślinności decyduje rzeźba terenu i rodzaj gleby. Zbiorowiska roślinne na terenie
lasostepu mogą mieć charakter tzw.: łąk stepowych, czyli małych powierzchniowo
zbiorowisk murawowych z dużą ilością roślin dwuliściennych i domieszką gatunków łąkowych (step kwietny), ciepłolubnych zarośli z jałowcem, wisienką stepową,
dereniami, względnie dąbrów typu podolskiego. Wyraźne i liczne fragmenty jednych
i drugich odnajdujemy na terenie Lubelszczyzny.

Ryc. 5. Obszary chronione południowo-wschodniej Lubelszczyzny
Fig. 5. Protected areas of the south-eastern Lublin Region
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Wnioski
Z dotychczasowych rozważań wynikają dwie prawdy; jedna że Bug nigdy
nie stanowił naturalnej granicy etnicznej czy geobotanicznej i w związku z tym
należy go traktować całościowo oraz druga, że ten najbardziej naturalny ciek
środkowej Europy, swobodnie przekraczający również regiony geobotaniczne
czy to w postaci Polesia, czy właśnie lasostepu, należy jak najdłużej zachować. To
właśnie Polsce przypada rola strażnika części dziedzictwa naturalnego Europy, gdzie indziej
bezpowrotnie już utraconego. Rola ta nakłada odpowiedzialność za jego ochronę, ale może być
także źródłem prestiżu i korzyści (Olaczek 1995). Aby te tereny zachować, niebagatelną
rolę powinna w tym przypadku odegrać odpowiednia edukacja ekologiczna (zob.
I Zielnik Fajsławicki), której efektem mogą być wymierne osiągnięcia ekonomiczne
ludności miejscowej. Szczególnie Lubelszczyźnie przypada rola strażnika owego
dziedzictwa przyrodniczego, gdzie indziej utraconego (uregulowane rzeki, osuszone
bagna, zaorane murawy stepowe) a ochrona taka może być źródłem prestiżu i korzyści. Taka rola narzuca jednak konieczność gruntownych badań geobotanicznych i
krajobrazowych, poprzedzających każdą interwencję kulturową (antropogeniczną),
aby zapobiec niekorzystnym zmianom (np. rzędowe zadrzewienia w miejscach,
gdzie powinno się odtworzyć krajobraz naturalny) i prowadzenie zrównoważonego
rozwoju we wszystkich gminach Lubelszczyzny.
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NATURAL AND CULTURAL LANDSCAPES
OF THE EASTERN LUBLIN REGION
Summary
“The Euroregion Bug “ becomes an attractive slogan for the future development of the neglected and to a considerable extent devastated border areas
of Poland, Belarus, and the Ukraine. The characteristic feature of that area is
the political frontier based on the river Bug, running from north to south, which
has never divided peoples living there neither in national nor in cultural sense.
Neither does it constitute a border for geobotanical or zoogeographical units.
The existence of the border on the Bug has only established and fixed the unquestionable value represented by the river itself, the most natural watercourse in
the Middle Europe. The landscape attractiveness of the eastern Lublin region is
testified by its natural mosaic pattern. In order to preserve these areas an adequate
ecological education should play its role. The Lublin region acts as a guardian of
that natural heritage that is lost elsewhere (channeled rivers, dried up marshes,
ploughed up steppe grasses) and their conservation may be a source of prestige and
profits. Such a role enforces however the necessity of thorough geobotanical and
landscape researches necessary for the preservation of sustainable development
in all the boroughs of the Lublin region.
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