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1. Po³o¿enie fizjograficzne
Beata Sielewicz, Ryszard Szyde³
(Lubelski Urz¹d Wojewódzki w Lublinie)

Województwo lubelskie charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem fizjograficznym. Wed³ug fizyczno-geograficznego podzia³u Europy, przyjêtegoprzez Miêdzynarodow¹ Federacjê Dokumentacji
w 1971 roku, przez obszar województwa lubelskiego z pó³nocnego zachodu na pó³nocny wschód przebiega granica fizjograficzna oddzielaj¹ca dwa obszary: Europê Wschodni¹ i Europê Zachodni¹. Jest to
strefa dyslokacyjna, znacz¹ca wa¿n¹ granicê tektoniczn¹. Wytyczenie tej granicy oparto tak¿e na przes³ankach hydrograficznych, klimatycznych i biogeograficznych. Granica ta jest trudna do uchwycenia
w terenie, cechy obu obszarów wzajemnie siê przenikaj¹.
Ponadto teren województwa zró¿nicowany jest
równole¿nikowo na czêæ nizinn¹ i wy¿ynn¹. Województwo przecina granica pomiêdzy Pasem Wielkich Dolin Europejskich, obejmuj¹cym pó³nocn¹
jego czêæ, oraz Pasem Starych Gór i Wy¿yn Europy, obejmuj¹cym czêæ po³udniow¹.
Czêæ województwa lubelskiego, nale¿¹ca do
Europy Zachodniej, po³o¿ona jest w obrêbie trzech
prowincji fizycznogeograficznych: prowincji Ni¿u
rodkoworosyjskiego z makroregionem Niziny Po³udniowopodlaskiej, prowincji Wy¿yny Ma³opolskiej
z makroregionami Wy¿yny Lubelskiej i Polesia oraz
prowincji Karpat i Podkarpacia z makroregionem
Kotliny Sandomierskiej. W obrêbie Europy Wschodniej w granicach województwa lubelskiego znajduj¹ siê dwie prowincje: Ni¿ Zachodniorosyjski z makroregionami Polesie Lubelskie i Polesie Wo³yñskie
oraz Wy¿yny Ukraiñskie z makroregionami Wy¿yn¹
Zachodniowo³yñsk¹ i Ma³ym Polesiem.
£¹cznie obszar województwa lubelskiego nale¿y do dwu obszarów fizycznogeograficznych, 5 prowincji, 5 podprowincji, 8 makroregionów oraz
32 mezoregionów.

2. Budowa geologiczna
Obszar województwa lubelskiego po³o¿ony jest
na sk³onie wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej w obrêbie synklinorium brze¿nego.
Wiêkszoæ obszaru wojewóztwa le¿y w obrêbie ro3. KLIMAT

wu mazowiecko-lubelskiego przechodz¹cego na po³udnie w podniesienie radomsko-kranickie. Od po³udnia jest ono ograniczone wystêpowaniem zapadliska przedkarpackiego w po³udniowo-zachodniej
czêci województwa. Na obszarze platformowym
i w synklinorium osadzi³y siê grube serie ska³ osadowych wieku paleozoicznego. Najwiêksze znaczenie maj¹ osady karbonu zawieraj¹ce pok³ady wêgla
kamiennego, w obrêbie których udokumentowano
z³o¿a wêgla kamiennego w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym. Osady paleozoiczne przykryte s¹ ci¹g³¹
seri¹ ska³ mezozoicznych reprezentowanych przez
jurê i kredê. Utwory kredowe w obrêbie Wy¿yny Lubelskiej i czêciowo na Roztoczu ods³aniaj¹ siê na
powierzchni terenu. Osady trzeciorzêdowe wystêpuj¹ w pó³nocnej czêci województwa i reprezentowane s¹ przez ska³y p³ytkiego morza nale¿¹ce do
eocenu i oligocenu. Paleocen wystêpuje w postaci
p³atów w rejonie Wy¿yny Lubelskiej. Na terenie Roztocza trzeciorzêd reprezentowany jest przez osady
wêglanowe miocenu morskiego, wystêpuj¹ce równie¿ w formie p³atów. W obrêbie zapadliska przedkarpackiego wystêpuje ci¹g³a seria morskich utworów miocenu. Utwory czwartorzêdowe wystêpuj¹
w postaci ci¹g³ej pokrywy w pó³nocnej czêci województwa osi¹gaj¹c mi¹¿szoæ 150 m i w obrêbie
zapadliska przedkarpackiego. Na terenie Wy¿yny Lubelskiej i Roztocza czwartorzêd wystêpuje g³ównie
w dolinach rzecznych, a tak¿e tworzy pokrywê lessów ci¹gn¹cych siê od Kazimierza do Hrubieszowa.
Na obszarze dolin rzecznych i Polesia Lubelskiego wystêpuj¹ najm³odsze osady czwartorzêdu nale¿¹ce do holocenu reprezentowane przez grunty organiczne, utwory facji zastoiskowej i jeziorno-rozlewiskowej.

3. Klimat
Województwo lubelskie charakteryzuje siê klimatem umiarkowanie kontynentalnym, przy czym
mo¿na je podzieliæ na dwie czêci: pó³nocno-wschodni¹ i po³udniowo-zachodni¹. Czêæ pó³nocnowschodnia (Polesie Lubelskie, Podlasie, Ma³e Mazowsze) charakteryzuje siê klimatem bardziej wilgotnym, a zarazem surowszym. Czêæ po³udniowozachodnia (Wy¿yna Lubelska, Roztocze) ma klimat
nieco ³agodniejszy i bardziej suchy.
rednia suma opadów rocznych wynosi
600 mm. Najwieksz¹ iloæ opadów ma Roztocze
(ok. 750 mm rocznie). Najni¿sz¹ sumê opadów ma
Wy¿yna Lubelska i Podlasie  ok. 550 mm rocznie.
rednie roczne temperatury powietrza wynosz¹ od
7°C na Roztoczu do 7,6°C na wschodzie województwa. Na obszarze województwa przewa¿aj¹ wiatry
zachodnie. Po³udniowa czêæ charakteryzuje siê du¿ym nas³onecznieniem, zw³aszcza Wy¿yna Lubelska
i Wo³yñska oraz Kotlina Sandomierska.
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Mapa 1. Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa lubelskiego
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4. Zasoby wodne
Wody powierzchniowe
Pod wzglêdem hydrograficznym województwo
lubelskie po³o¿one jest w rodkowej czêci prawego skrzyd³a dorzecza Wis³y oraz lewego skrzyd³a rzeki Bug, zajmuj¹c obszar pomiêdzy tymi rzekami.
Centraln¹ rzek¹ województwa jest rzeka Wieprz,
której dorzecze o powierzchni 10 415 km2, w ca³oci znajduje siê w granicach województwa lubelskiego, stanowi¹c oko³o 45% jego obszaru.
Wody powierzchniowe  stawy, zbiorniki wodne, jeziora i rzeki  zajmuj¹ oko³o 35,6 tys. ha, co
stanowi ok. 1,55% obszaru.
Powierzchnia nape³nionych stawów rybnych
obejmuje obszar oko³o 5,40 tys. ha. Najwiêcej stawów hodowlanych jest w pojeziernej czêci województwa oraz w dolinie rzeki Wieprz.
Na terenie województwa znajduje siê 67 jezior
Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego.
rednie odp³ywy jednostkowe rzek maj¹ wielkoæ oko³o 4,0 l/skm2, co stanowi tylko ok. 70%
wartoci krajowej. Wiêkszy od redniej wartoci odp³yw jednostkowy jest w po³udniowej czêci województwa, natomiast mniejszy od redniej w pó³nocno-wschodniej jego czêci.
Re¿im odp³ywu rzek jest wyrównany, g³ównie
z powodu du¿ego udzia³u wód podziemnych w zasilaniu rzek, wynikaj¹cego z pojemnoci retencyjnej
pod³o¿a skalnego.
Du¿e wahania przep³ywów i pokrywanie potrzeb
wodnych z przep³ywów bie¿¹cych sprawia, ¿e na terenie województwa wystêpuj¹ okresowe deficyty wody.
Wody podziemne
Województwo lubelskie nale¿y do zasobniejszych pod wzglêdem iloci wód podziemnych. G³ówny poziom wodonony zwi¹zany jest ze spêkanymi,
szczelinowatymi utworami wêglanowymi nale¿¹cymi do kredy górnej. Z tego piêtra pochodzi 75% udokumentowanych zasobów wód podziemnych.
G³ównym zbiornikiem wód podziemnych jest
niecka lubelska, rozdzielona hydrodynamicznie rzek¹ Wieprz na zbiornik lubelski i zbiornik che³mskozamojski.
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika okrelono na 98,4 tys. m3/h. Poziom ten zwi¹zany jest g³ównie z Wy¿yn¹ Lubelsk¹ i Roztoczem.
Miejscami ww. poziom wystêpuje w tym rejonie
w ska³ach wêglanowych trzeciorzêdu, reprezentowanych przez osady paleocenu i miocenu (Roztocze).
Pó³nocna czêæ województwa zaopatrywana
jest w wody podziemne z utworów czwartorzêdowych i trzeciorzêdowych (oligocenu), wystêpuj¹cych w pó³nocno-zachodniej czêci województwa
w niecce mazowieckiej.
Na obszarze zapadliska przedkarpackiego u¿ytkowym poziomem wodononym jest piêtro czwarto5. ZASOBY PRZYRODY O¯YWIONEJ

rzêdowe. Jedynie w tym rejonie s¹ problemy z pozyskaniem wód podziemnych dla zaopatrzenia
w wodê do celów pitnych.
W rejonie uzdrowiska Na³êczów wystêpuj¹
wody lecznicze ¿elaziste pochodz¹ce z formacji górnokredowej.
Wiêkszoæ wód podziemnych z terenu województwa le¿y w obszarach wymagaj¹cych najwy¿szej lub wysokiej ochrony, nale¿¹cych do g³ównych
zbiorników wód podziemnych.

5. Zasoby przyrody o¿ywionej
Osobliwoci flory i szaty rolinnej
Województwo lubelskie znajduje siê w zasiêgu
dwu dzia³ów geobotanicznych Europy: Ba³tyckiego
i Stepowo-Lenego. Najwiêkszy obszar nale¿y do
dzia³u Ba³tyckiego z krainami: Podlasie, Polesie Lubelskie, Polesie Wo³yñskie, Wy¿yna Lubelska, Roztocze, Kotlina Sandomierska. W obrêbie dzia³u Stepowo-Lenego znajduj¹ siê krainy: Wo³yñ Zachodni
i Ma³e Polesie. Granice geobotaniczne w du¿ej mierze nawi¹zuj¹ do podzia³u fizjograficznego.
Po³o¿enie na styku Europy Wschodniej i Zachodniej powoduje, ¿e przez obszar województwa lubelskiego przebiega wiele naturalnych granic zasiêgów
rolin, reprezentuj¹cych ró¿ne elementy geograficzne. Sporód drzew granice zasiêgów maj¹ tu m.in.

Pomnikowe dêby w Górecku Kocielnym
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jod³a pospolita, buk pospolity, d¹b bezszypu³kowy;
na Roztoczu znajduje siê wyspowe stanowisko modrzewia polskiego.
cieranie siê i mieszanie wp³ywów ró¿nych elementów biogeograficznych sprzyja utrzymaniu wysokiej ró¿norodnoci biologicznej obszaru. Generalnie dominuj¹ gatunki rodkowoeuropejskie, wystêpuj¹ tak¿e gatunki zachodnie i subatlantyckie, reliktowe gatunki borealne, gatunki pontyjsko-panoñskie,
z domieszk¹ gatunków górskich. Rzadkie roliny pochodzenia pó³nocnego to g³ównie roliny torfowiskowe, bêd¹ce reliktami polodowcowymi, m.in. chamedafne pó³nocna, brzoza niska, wierzba lapoñska,
wierzba borówkolistna, bagnica torfowa, ale tak¿e
roliny ³¹kowe, m.in. wielosi³ b³êkitny, gnidosz królewski, kosaciec syberyjski i podejrzon ksiê¿ycowy.
Gatunki pó³nocne wystêpuj¹ przede wszystkim na
Polesiu i w pó³nocnej czêci województwa. Do rolin
pochodzenia borealnego nale¿¹ m.in. zimozió³ pó³nocny, tajê¿a jednostronna i m¹cznica lekarska. Do
g³ównych obszarów wystêpowania flory rolin stepowych pontyjskich i panoñskich nale¿y Kazimierski Park
Krajobrazowy, torfowiska wêglanowe k. Che³ma, zbocza doliny Bugu w okolicach Mielnika i Hrubieszowa.
Do osobliwoci stepowych nale¿¹: ostnica powabna,
ostnica w³osowata, szczodrzeniec zmienny, dziurawiec wytworny, wê¿ymord stepowy, czosnek skalny,
dzwonek syberyjski, aster gawêdka, dziewiêæsi³ pop³ocholistny, mi³ek wiosenny i in.
Sporód gatunków górskich, spotykanych g³ównie na obszarze Roztocza, nale¿y wymieniæ: czosnek
niedwiedzi, pióropusznik strusi, bodziszek ¿a³obny,
ozorkê zielon¹, storzan bezlistny. Gatunki zachodnie reprezentowane s¹ m.in. przez d³ugosza królewskiego, pierwiosnkê bez³odygow¹, k³oæ wiechowat¹, w¹krotê zwyczajn¹.
Bardzo bogata jest flora storczyków w województwie lubelskim. Sporód rzadkich gatunków na
uwagê zas³uguje wystêpowanie takich gatunków
jak: obuwik pospolity, bu³awnik mieczolistny, bu³awnik czerwony, gó³ka wonna, lipiennik Loesela, gnienik leny, w¹tlik b³otny, dwulistnik muszy.
Osobliwoci fauny
Fauna województwa lubelskiego obfituje w gatunki prawnie chronione oraz rzadkie i zagro¿one
wyginiêciem. Wród bezkrêgowców najlepiej poznanymi grupami zwierz¹t s¹ owady i wodne skorupiaki. Do osobliwoci nale¿¹ nowe dla fauny Europy
dwa gatunki planktonowych wrotków (Rotatoria) 
Trichocerca musculus i Lepadella vitrea. Pierwszy
z nich, po³awiany w zbiornikach wodnych Sumatry,
Jawy i Bali oraz z j. Czad odnaleziono w j. Sumin,
natomiast drugi dot¹d znany by³ jedynie ze zbiorników wodnych Australii i Ameryki Po³udniowej, na Pojezierzu £êczyñsko-W³odawskim odnaleziony zosta³
w zarastaj¹cym j. Uciwierzek (Radwan, Girsztowtt
1994). Bardzo bogata jest fauna motyli. Tylko w re12

zerwacie Bagno Serebryskie wykazano obecnoæ 58
ze 149 gatunków wystêpuj¹cych w Polsce, w tym
liczn¹ grupê stanowi¹ gatunki chronione i zagro¿one
wyginiêciem, m.in. szlaczkoñ szafraniec, strzêpotek
soplaczek, czerwoñczyk nieparek, rojnik morfeusz,
modraszek nausitous, modraszek telejus, modraszek
alkon (A. Buczek, T. Buczek, M. Kucharczyk 1998).
Na sta³e na terenie województwa wystepuj¹ tak¿e
pa ¿eglarz, pa królowej, koziróg dêbosz, jelonek rogacz, modliszka zwyczajna, nadobnica alpejska.
Fauna ryb ulega postêpuj¹cemu ubo¿eniu. Sporód rzadkich gatunków ryb w woj. lubelskim spotkaæ mo¿na certê, g³owacza bia³op³etwego, piekielnicê, pstr¹ga ródlanego, rozpióra, suma, winkê,
sporadycznie troæ wêdrown¹ (Radwan, Girsztowtt
1994) a tak¿e strzeblê przekopow¹.
Osobliwoci¹ niektórych rzek, m.in. Chodelki, Bystrzycy i Krê¿niczanki jest wystêpowanie bardo rzadkiego gatunku, nale¿¹cego do gromady krêgoustych
 minoga strumieniowego (Radwan, Girsztowtt 1994).
Wród gadów na szczególne wyró¿nienie zas³uguje wystêpowanie ¿ó³wia b³otnego, gatunku zagro¿onego wyginiêciem w skali Europy, oraz wê¿a eskulapa.
Najlepiej rozpoznana jest awifauna województwa
lubelskiego. Wród rzadkich gatunków ptaków najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ gatunki wodne i wodnob³otne, których najwiêksze ostoje znajduj¹ siê na
Polesiu oraz w dolinach rzek Wis³y i Bugu. Do rzadkoci awifaunistycznych nale¿¹: wodniczka (na Polesiu znajduje siê jedna z najwiêkszych w Polsce ostoi
tego gatunku), czapla bia³a, b¹k, b¹czek, gêgawa,
g¹go³, kropiatka zielonka, kulik wielki, kulik mniejszy,
batalion, dubelt, bekasik, kulon, sieweczka obro¿na,
ostrygojad, rybitwa bia³oczelna, bia³ow¹sa i bia³oskrzyd³a, derkacz. Ostoje tych ptaków w dolinie Wis³y spe³niaj¹ kryteria do wpisania ca³ego odcinka
Wis³y rodkowej na listê obszarów chronionych miêdzynarodow¹ konwencj¹ Ramsar. Starania o to trwaj¹ ju¿ od kilku lat. Wydaje siê, ¿e tak¿e dolina Bugu
oraz torfowiska wêglanowe k. Che³ma spe³niaj¹ te
kryteria i zas³uguj¹ na miêdzynarodowy status obszaru chronionego.
Listê rzadkich gatunków ptaków powiêkszaj¹ ptaki drapie¿ne, m.in. bielik, gado¿er, orze³ek w³ochaty,
orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, rybo³ów, orze³ przedni, kania rdzawa, b³otniak zbo¿owy, b³otniak ³¹kowy.
Na uwagê zas³uguje wystêpowanie kilku rzadkich
gatunków sów: puchacza, puszczyka uralskiego i sowy b³otnej, a tak¿e kuraków lenych: g³uszca i cietrzewia. Populacja obu gatunków kuraków z roku na
rok maleje. Przyczyny tego zjawiska, poza antropogenicznym przekszta³ceniem naturalnych siedlisk, nie
s¹ dog³êbnie poznane. Konieczne staje siê poszukiwanie skutecznych metod ich aktywnej ochrony.
Sporód innych rzadkich gatunków ptaków na
terenie województwa lubelskiego wystêpuje ¿o³na,
dziêcio³ bia³ogrzbiety, dzierzba rudog³owa, dzierzba
czarnoczelna, sikora lazurowa, kraska.
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Wród ssaków sztandarowym gatunkiem wymagaj¹cym aktywnej ochrony jest suse³ pere³kowany,
relikt pochodzenia stepowego. Teren Lubelszczyzny
jest jedynym miejscem wystêpowania tego gatunku
w Polsce. Stanowiska sus³a pere³kowanego wyznaczaj¹ po³udniowo-zachodni¹ granicê wystêpowania
tego gatunku w Europie. Najliczniejsza kolonia sus³ów,
licz¹ca 11,5 tys. osobników, zasiedla trawiast¹ murawê lotniska w widniku. Na naturalnych stanowiskach,
objêtych w wiekszoci ochron¹ jako rezerwaty przyrody, liczebnoæ kolonii stale spada i konieczne jest wykonywanie aktywnych zabiegów ochronnych.
Wród innych gatunków ssaków na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ nietoperze (borowiaczek, mroczek
posrebrzany, mroczek poz³ocisty, nocek Bechsteina,
nocek du¿y), popielica, smu¿ka, ¿o³êdnica, tchórz stepowy, koszatka, poza tym wydra i bóbr europejski,
które systematycznie zasiedlaj¹ nowe cieki i zwiêkszaj¹ swoj¹ liczebnoæ. Na terenie województwa
wystêpuj¹ wilki, sporadycznie widywane s¹ rysie.
Najcenniejsze ekosystemy
Na obszarze województwa lubelskiego zachowa³o siê wiele bardzo cennych przyrodniczo terenów, niejednokrotnie unikalnych w skali Polski i Europy. Do najcenniejszych ekosystemów zwi¹zanych
z du¿ymi kompleksami dolin rzecznych nale¿¹:
 dolina Wis³y rodkowej z rezerwatem Krowia
Wyspa oraz projektowanymi kolejnymi 5 rezerwatami faunistycznymi: Dunajek, Wyspy Kaliszañskie, Wyspy Stê¿yckie, Wyspy Gniazdkowskie, odcinek w dó³ od Annopola oraz projektowanymi rezerwatami florystycznymi: Skarpa Wilana, Sucha Dolinka,
 dolina Bugu z Parkiem Krajobrazowym Podlaski Prze³om Bugu,
 dolina rodkowego i dolnego Wieprza,
 dolina dolnej Tymienicy, rodkowy odcinek Bystrej, górny odcinek Tanwi i Krzny.
Doliny rzeczne pe³ni¹ funkcjê tzw. korytarzy
ekologicznych, bêd¹c naturalnymi drogami przemieszczania siê materii i energii. Z dolinami rzek
zwi¹zane s¹ trasy migracji rolin i zwierz¹t. Zachowanie dolin w mo¿liwie niezmienionym stanie jest
jednym z podstawowych warunków prawid³owego
funkcjonowania rodowiska przyrodniczego.
Na obszarze województwa lubelskiego zachowa³y siê kompleksy jeziorno-torfowiskowe i bagienne o unikalnej wartoci przyrodniczej, wród których
wymieniæ nale¿y:
 centraln¹ czêæ Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego z Poleskim Parkiem Narodowym oraz zespo³em jezior uciwierskich,
 torfowiska wêglanowe k. Che³ma z rezerwatami
przyrody: Bagno Serebryskie, Brzeno, Roskosz i projektowanym rezerwatem Zawadówka,
 ródlene jeziora i torfowiska Lasów Sobiborkich
z rezerwatami Trzy Jeziora, ¯ó³wiowe B³ota,



ródlene torfowiska i stawy Lasów Janowskich
z rezerwatem Imielty £ug,
 ródlene torfowiska Puszczy Solskiej.
Zachowane do obecnej chwili torfowiska stanowi¹ tylko niewielki procent obszarów, które jeszcze
przez 50 laty stanowi³y rozleg³e bagna. Drastyczne
prace odwadaniaj¹ce, prowadzone szczególnie
w latach 50 i 60-tych zniszczy³y 80-90% naturalnych
zasobów wodno-torfowiskowych Polesia (Chmielewski red. 1997). Torfowiska nale¿¹ do ekosysytemów najbardziej wra¿liwych na oddzia³ywanie antropogeniczne, najsilniej zagro¿onych w swym istnieniu i wymagaj¹cych szczególnej ochrony i troski.
Lasy odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w kszta³towaniu
stosunków ekologicznych. Województwo lubelskie
charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem lasów pod
wzglêdem rozmieszczenia i wielkoci kompleksów
lenych, a przede wszystkim pod wzglêdem siedliskowym i fitosocjologicznym. Reprezentowane s¹
wszystkie typy siedliskowe lasów. Prof. Dominik Fija³kowski wyró¿nia na Lubelszczynie 81 zespo³ów
lenych i leno-zarolowych (1993).
Najcenniejsze przyrodniczo ekosystemy lene
to jod³owo-bukowo-sosnowe lasy Roztocza rodkowego z Roztoczañskim Parkiem Narodowym. Do
kompleksów lenych o wyró¿niaj¹cych siê walorach
przyrodniczych nale¿¹ tak¿e: Lasy Choty³owskie,
Lasy £ukowskie ze cis³ym rezerwatem przyrody
Jata, Lasy Parczewskie, Bory Sobiborskie i W³odawskie, Lasy Koz³owieckie, Lasy Strzeleckie, Lasy
Kranicko-Gocieradowskie, Lasy Mirczañskie, Lasy
Janowskie, Puszcza Solska.
Ekosystemy stepowe zachowa³y siê w postaci
niewielkoobszarowych i rozproszonych p³atów. Cechuje je jednak du¿a ró¿norodnoæ gatunków flory
i fauny. Do najcenniejszych terenów o tym charakterze nale¿y zaliczyæ:
 pasmo wzgórz wapiennych w rejonie Korhynie
Machów,
 zbocza doliny Bugu w rejonie Gródka, Czumowa i Kosmowa,
 zbocza doliny Wis³y w rejonie wsi Dobre, Kazimierza i Mêæmierza,
 zbocza doliny Wolicy w rejonie Skierbieszowa,
 zbocza doliny £abuñki w rejonie £abuñ,
 zbocza doliny Wieprza w rejonie Izbicy i Tarnogóry, £añcuchowa, Wólki Lubelskiej,
 wzgórza ostañcowe na obszarze Pagórów Che³mskich z rezerwatem Stawska Góra.

6. Ogólny model struktury
ekologicznej województwa
Województwo lubelskie posiada z³o¿on¹ strukturê ekologiczn¹ i przestrzenn¹, a poszczególne fragmenty regionu cechuje odmienny stopieñ zagospodarowania i ró¿ne tempo rozwoju gospodarczego.
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W Europejskim Systemie Ekologicznym ECONET-PL do obszarów wêz³owych o znaczeniu miêdzynarodowym zaliczone zosta³y:
 dolina Wis³y,
 dolina Bugu wraz z kompleksem Poleskiego
Parku Narodowego i Lasów Sobiborskich,
 kompleks Roztoczañskiego Parku Narodowego,
 kompleks Lasów Janowskich.
Doliny rzek: Wis³y i Bugu pe³ni¹ tak¿e rolê korytarzy ekologicznych o znaczeniu miêdzynarodowym.
Znaczenie tych dwu du¿ych rzek dla zachowania ró¿norodnoci biologicznej Europy zosta³o bardzo wyranie podkrelone w Paneuropejskiej strategii ochrony ró¿norodnoci biologicznej i krajobrazowej opracowanej po Deklaracji z Mastricht
(1993). Systemy rzek: Wis³y i Bugu zaliczone zosta³y do grupy 10 europejskich ekosystemów cieków
wodnych i nadrzecznych obszarów wodno-b³otnych, którym przyznano priorytet ochrony.
Rangê obszaru wêz³owego o znaczeniu krajowym posiada kompleks Parków Krajobrazowych
Szczebrzeszyñskiego, Krasnobrodzkiego, Puszczy
Solskiej, a funkcjê krajowych korytarzy ekologicznych pe³ni¹ doliny: Wieprza, Krzny i Tymienicy.
Bardzo du¿e znaczenie dla funkcjonowania rodowiska przyrodniczego posiadaj¹ równie¿ dwa pasma ekologiczne o charakterze gradientowym:
 ³¹cz¹cy Pojezierze Szackie na Ukrainie przez dolinê Bugu, Pojezierze £êczyñsko-W³odawskie,
14

dolinê rodkowego Wieprza, Lasy Koz³owieckie,
¯yrzyñskie z dolin¹ Wis³y,
 ³¹cz¹cy Roztocze Rawskie na Ukrainie przez
Roztocze Po³udniowe, rodkowe i Puszczê Solsk¹, Lasy Janowskie, dolinê Wis³y z dolin¹ Opatówki i Górami wiêtokrzyskimi.
W ramach realizowanego w Polsce programu
CORINE biotopes odbywa siê typowanie ostoi przyrody o znaczeniu europejskim w oparciu o metodykê jednolit¹ w krajach Unii Europejskiej, bazuj¹c¹
g³ównie na listach cennych gatunków i siedlisk.
Pierwszy wykaz ostoi CORINE w Polsce zosta³ opublikowany w 1999 r. przez zespó³ pod kierunkiem
A. Dyduch-Falinowskiej i obejmuje 956 pozycji. Dodatkowe analizy przeprowadzone przez T. Chmielewskiego wskazuj¹, ¿e materia³ ten wymaga uzupe³nienia i lista takich ostoi w województwie lubelskim powinna liczyæ co najmniej 150.
Ogniwami struktury ekologicznej, które podlegaj¹ najsilniejszej presji antropogenicznej s¹:
a) obszary schodzenia siê wa¿nych dolin rzecznych:
 Wieprza, Bystrzycy i winki, z orodkami
w Lublinie, Lubartowie, £êcznej i Bogdance,
 Bugu i Krzny, z orodkami w Bia³ej Podlaskiej i Terespolu,
 Wieprza, Poru i £abuñki, z orodkami w Zamociu i Bodaczowie,
b) po³udniowo-zachodnia i wschodnia czêæ kompleksu jeziorno-torfowiskowo-lenego Pojezierza £êczyñsko-W³odawskiego (g³ównie presja
rekreacyjna),
c) kompleks torfowisk wêglanowych k/Che³ma
(presja komunikacyjno-przemys³owa).

7. Ludnoæ
Województwo lubelskie zajmuje powierzchniê
25.115 km2 i jest trzecim pod wzglêdem wielkoci
województwem w kraju, po mazowieckim i wielkopolskim. Liczba ludnoci wynosi 2.242 tys., co daje
mu 7 lokatê w kraju. Kobiety stanowi¹ 1.148 tys.,
mê¿czyni 1.094 tys. Gêstoæ zaludnienia jest stosunkowo niska  ok. 89 osób na 1 km2, jedynie cztery inne województwa: warmiñsko-mazurskie, podlaskie, lubuskie i zachodnio-pomorskie charakteryzuj¹ siê mniejszym wskanikiem zaludnienia. Wskanik przyrostu naturalnego wynosi 0,4. Ludnoæ
województwa stanowi 5,8% mieszkañców Polski.
W miastach mieszka 44,5% ludnoci województwa, co stanowi 7,5% mieszkaj¹cych w Polsce Polaków. Najwiêksze orodki miejskie to:
 Lublin  357 tys.
 Che³m  71 tys.
 Zamoæ  68 tys.
 Bia³a Podlaska  59 tys.
 Pu³awy  55 tys.
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Mapa 2. Podzia³ administracyjny województwa lubelskiego
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