Dolina Dolnego Wieprza w okolicach Ułęża

Wieprz jest jedną z niewielu rzek Lubelszczyzny o naturalnym charakterze. Liczy ponad
300 km, a tylko niewielkie fragmenty zostały zamienione w kanał lub pogłębione. Dzięki
temu możemy dziś obserwować krajobraz kształtowany przez rzekę. Naturalna dolina Wieprza
jest na tyle cennym siedliskiem przyrodniczym, że część jej obszaru objęto różnymi krajowymi
i europejskimi formami ochrony przyrody. Doliny Wieprza mogą nam pozazdrościć mieszkańcy Europy
Zachodniej, gdzie trudno zobaczyć powszechne nad lubelską rzeką gatunki, np. bociana białego. Aby utrzymać
ten stan należy zaniechać planów regulacji koryta i zabudowy doliny oraz utrzymać tradycyjne formy gospodarowania,
które nie szkodzą, a wręcz przyczyniają się do ochrony dziesiątków gatunków roślin i zwierząt. Walory przyrodnicze,
wraz z bogactwem kultury materialnej i duchowej terenów nadwieprzańskich, pozwolą na rozwój turystyki. Ona w połączeniu
z ekstensywnymi formami gospodarowania powinna stanowić podstawę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich nad Wieprzem.
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Dolina Wieprza na tle podziału administracyjnego

Przyrodnicza oś Lubelszczyzny
Wieprz, od źródeł w południowo-wschodniej części regionu do
ujścia do Wisły na północno-zachodnim skraju województwa, jest
swoistą „osią przyrodniczą” Lubelszczyzny. Ta średniej wielkości
naturalna rzeka jest ważnym korytarzem ekologicznym. Stanowi
ona trasę migracji, którą przemieszczają się żywe organizmy z takich
krain jak Roztocze, Polesie, Podlasie i Powiśle. W dzisiejszych
czasach, kiedy w wyniku zabudowy kolejnych obszarów
postępuje fragmentacja siedlisk przyrodniczych, trudno przecenić
rolę Wieprza. Dzięki korytarzowi ekologicznemu możliwa jest
wędrówka i zasiedlanie nowych miejsc przez organizmy, a także
wymiana genów pomiędzy różnymi populacjami jednego gatunku.
Dolina Wieprza, jako szlak migracji, jest szczególnie ważna dla
dużych zwierząt – ssaków, nie tylko ziemno-wodnych, ale też
drapieżnych i kopytnych. Jednak aby rzeka właściwie spełniała
funkcję korytarza ekologicznego, niezbędne jest utrzymywanie
ciągłości zadrzewień wzdłuż obu brzegów, natomiast w sytuacjach,
gdzie z jakichś powodów nie jest to możliwe – przynajmniej jeden
brzeg winna porastać zróżnicowana, naturalna roślinność.

Olgierd Bielak (archiwum ZARZĄDU ChEŁMSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH)
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Dolina Wieprza na tle podziału fizycznogeograficznego

Stado batalionów (gatunek zagrożony wyginięciem) na wiosennych przelotach

RAFAŁ JASIŃSKI

Krzysztof Wojciechowski

Bóbr europejski – reintrodukowany na Górnym Wieprzu zasiedlił dziesiątki
cieków w regionie

Zadrzewienia nadrzeczne – okolice Lubartowa

Krajowe formy ochrony przyrody
System Obszarów Chronionych

Andrzej Ginalski
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Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz
liczne zabytki kultury znaczną część terenów nadwieprzańskich
objęto różnymi formami ochrony. Na fragmencie Roztocza
Środkowego utworzono Roztoczański Park Narodowy,
dalsze obszary uznano za rezerwaty przyrody. To najwyższe
formy ochrony przyrody, na których z zasady wszelka
działalność człowieka jest podporządkowana zachowaniu bioi georóżnorodności. Dla utrzymania walorów przyrodniczych
i krajobrazowych na terenach wykorzystywanych gospodarczo
ustanawia się parki krajobrazowe. System terenów znajdujących
się pod dozorem służb ochrony przyrody uzupełniają obszary
chronionego krajobrazu. Są one tworzone dla zachowania
obszarów, które pełnią funkcje korytarzy ekologicznych oraz dla
zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Dęblin, Kock, Łęczną i ich okolice planuje się objąć ochroną
krajobrazową jako parki kulturowe. Ta nowa forma ochrony została
wprowadzona z myślą zachowania wyróżniającego się krajobrazu
kulturowego.
Na terenach nadwieprzańskich rośnie wiele sędziwych, pokaźnych
rozmiarów drzew oraz większych płatów roślinności, które uznano
za pomniki przyrody, a niektóre mokradła zyskały status użytków
ekologicznych.

Andrzej Ginalski

Piotr Chmielewski

Stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” w Krasnobrodzkim Parku
Krajobrazowych

Barwy jesieni na przełomowym odcinku Wieprza koło Łęcznej

W ramach Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego ochronie podlegają m.in.
wąwozy

Europejska ochrona przyrody
Natura 2000

Wejście Polski do Unii Europejskiej nałożyło na kraj pewne
obowiązki w zakresie zachowania walorów przyrodniczych.
Jednym z nich jest wyznaczenie i ochrona terenów mających
znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej Unii
Europejskiej, które tworzą europejską sieć ekologiczną Natura
2000. Składa się ona z Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków
(OSO) oraz Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO).
Ochrona przyrody polega na ich terenie na ograniczeniu działalności
gospodarczej (zarówno na terenach ostoi, jak i w ich pobliżu) negatywnie
wpływającej na chronione w nich gatunki roślin i zwierząt (w przypadku OSO ptaków)
oraz siedliska. Wysoka wartość przyrodnicza doliny Wieprza została doceniona poprzez
wyznaczenie czterech ostoi siedliskowych. Przyrodnicy proponują objęcie tą formą ochrony
dalszych obszarów. Uzasadnione jest to szczególnie dla doliny Dolnego Wieprza, zwłaszcza łąk
pomiędzy Jeziorzanami a Baranowem.

Krajowy Program Rolnośrodowiskowy

Piotr Znamierowski

Krzysztof Wojciechowski

Celem realizowanego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE zadania jest wspieranie przyjaznych środowisku
form gospodarowania rolniczego. Ma to zasadnicze znaczenie dla przetrwania wielu organizmów żywych
typowych dla krajobrazu rolniczego oraz dla ograniczenia zanieczyszczenia wód. Wejście do programu
oznacza, że praca gospodarującego na obszarach rolniczych przypomina ochronę czynną. W ten sposób
rolnik staje się pomocnikiem służb ochrony przyrody, za co otrzymuje rekompensatę w postaci dopłat
przekraczających nawet 1000 PLN za hektar.
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Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000

Krajobraz proponowanego SOO Dolina Dolnego
Wieprza

Zaprzestanie koszenia łąk może doprowadzić do
niekorzystnych zmian w śrpodowisku przyrodniczym

rafał jasiński

rafał jasiński

Rolnik utrzymujący tradycyjny wypas może otrzymać dofinansowanie w ramach KPR

rafał jasiński

Wieprz pod Guciowem (projektowany SOO Roztocze Środkowe)

Starorzecze pod Dworzyskami będzie chronione
w ramach ostoi Natury 2000 Izbicki Przełom Wieprza

Sielskie pejzaże

Stawy w Tarnawatce

Rafał Jasiński

Zachód słońca nad Dolnym Wieprzem

Paweł Kołodziejczyk

Paweł Kołodziejczyk

Krajobraz terenów nadwieprzańskich to ciekawy przykład efektów ludzkiej działalność w środowisku naturalnym. Na przeważającym obszarze
dominują tereny rolnicze. Mozaiki kolorowych pól i łąk urozmaicone są lasami i kępami drzew, miedzami, rowami oraz polnymi drogami. Pośród
nich wije się rzeka. Na górujących nad nią skarpach powstały malownicze miasteczka, które wraz z licznymi pałacami i dworami są materialnym
świadectwem czasów, kiedy Wieprz stanowił ważny szlak komunikacyjny. Brak aglomeracji miejskich i wielkiego przemysłu sprawia, że tutejszy
krajobraz urzeka naturalnym pięknem i spokojem.

Rafał Jasiński

piotr znamierowski

Często na skarpach doliny budowano dwory i pałace – pozostałości po zespole
pałacowym w Zawieprzycach

Tradycyjny krajobraz rolniczy Roztocza Środkowego

Dolina Wieprza w Roztoczańskim Parku Narodowym

Niezwykła, naturalna rzeka

Rafał Jasiński

Setki malowniczych zakoli i meandrów, koryto, które w jednym
miejscu zwęża się, a kilka kilometrów dalej rozszerza się tak, że
powstaje wyspa. Tak wygląda naturalna rzeka, która stale „pracuje”
i zmienia swój bieg. Świadczą o tym starorzecza („wieprzyska”)
oraz ślepe odnogi, które wraz z otaczającymi je zadrzewieniami
urozmaicają krajobraz pól i łąk. Czasem trafiamy na wysokie brzegi
mozolnie podmywane przez nurt oraz strome skarpy, na których
podczas wiosennych wylewów zatrzymują się wody ogromnego
rozlewiska, jakie powstaje po zalaniu doliny.

Tędy kiedyś płynęła rzeka

Podmywana skarpa

Rafał Jasiński

Rafał Jasiński

Starorzecze

Rafał Jasiński

Wiosenne wylewy

Rafał Jasiński

Meandry Wieprza

Rafał Jasiński

Meandry Wieprza koło Ułęża

Rafał Jasiński

Małgorzata Piotrowska

Zakole Wieprza

Poranek nad Środkowym Wieprzem

Leśne kontrasty

Andrzej Ginalski

W krajobrazie terenów nadwieprzańskich lasy nie zajmują dużych
powierzchni. Wyjątkiem jest Roztocze, na którym najbardziej
wartościowy kompleks leśny wszedł w skład Roztoczańskiego Parku
Narodowego. W jego obrębie spośród mozaiki siedlisk leśnych
na szczególną uwagę zasługują bór jodłowy i buczyna karpacka.
Aż około 400 drzew osiągnęło rozmiary pozwalające uznać je za
pomniki przyrody. W runie odnajdziemy wiele rzadkich roślin, w tym
gatunki pochodzenia górskiego. Pozostawianie drzew martwych
i powalonych powoduje, że wyjątkowo bogaty jest świat mszaków
i porostów oraz ptaków – dziuplaków. Nad Środkowym i Dolnym
Wieprzem lasów jest zdecydowanie mniej. Mimo to zachowały się
bardzo ciekawe fragmenty podmokłych olsów z niezwykle rzadkim
na niżu stanowiskiem olszy szarej koło Zakrzowa, oraz okresowo
zalewanych łęgów. Cenną ostoję ptaków stanowią Lasy Gołąbskie.

Andrzej Ginalski

Paweł Kołodziejczyk

Potężna jodła w Roztoczańskim Parku Narodowym

Ols w dolinie Wieprza Środkowego

Położony w okolicach Przytoczna ols o poranku

Piotr Znamierowski

Grzegorz Leśniewski

Spróchniałe drzewo pozostawione do całkowitego rozkładu w Roztoczańskim
Parku Narodowym

Bór sosnowy nad Górnym Wieprzem

Bogactwo florystyczne

Olgierd Bielak (archiwum ZChPK)

Obszary nadwieprzańskie odznaczają się wyjątkową różnorodnością florystyczną. Obok roślin charakterystycznych dla niżu środkowoeuropejskiego, rosną tutaj gatunki pochodzenia atlantyckiego, stepowego oraz borealnego, czyli typowe dla Europy Północno-Wschodniej.
Naturalny charakter terenów nadwieprzańskich spowodował, że możemy tu oglądać setki gatunków roślin, w tym wiele rzadkich i ginących.
W runie lasów Roztocza Środkowego rosną gatunki górskie, a na skarpach doliny rośliny ciepłolubne – stepowe. Dziesiątki gatunków można
zobaczyć na naturalnych użytkach zielonych. Najciekawsze są łąki podmokłe, które stanowią siedlisko m.in. wielu storczyków. Również wody
płynące i stojące odznaczają się niezwykłym bogactwem. Na starorzeczach możemy zobaczyć grzybienie białe zwane „lilią wodną” oraz wolfię
bezkorzeniową – najmniejszą roślinę kwiatową Polski.

Krzysztof Wojciechowski

Grzybienie białe

Obuwik pospolity

Rafał Jasiński

Piotr Chmielewski

Orlik pospolity

Barwy okresowo zalewanych łąk

Roślinność ciepłolubna

Rafał Jasiński

Jedną z największych osobliwości przyrodniczych Lubelszczyzny jest występowanie roślinności kserotermicznej. Potrzebuje ona specyficznych
warunków – może rosnąć tylko w miejscach silnie nasłonecznionych i wolnych od drzew i krzewów. Takie wymagania spełniają zwrócone pod
dużym kątem na południe skarpy doliny Wieprza. Zdecydowanie najciekawsze z nich znajdują się w okolicach Tarnogóry (powiat krasnostawski)
i w Ciechankach Krzesimowskich (powiat łęczyński). Godnymi uwagi są także murawy napiaskowe, które rosną na glebach wytworzonych
z piasków oraz na naturalnych wydmach, które – pomimo eksploatacji – możemy jeszcze oglądać w Lasach Gołąbskich.

Piotr Chmielewski

Skarpa w Tarnogórze

Miłek wiosenny

Piotr Chmielewski

Agnieszka Gałuszka

Wisienka karłowata

Kosaciec bezlistny

Osobliwości świata zwierząt

krzysztof wojciechowski

Naturalny charakter terenów nadwieprzańskich z mozaiką siedlisk przyrodniczych powoduje, że możemy tutaj zobaczyć wiele gatunków
zwierząt, w tym rzadkie i ginące. Nieuregulowane wody Wieprza oraz starorzecza odznaczają się bogactwem ryb, wśród których występuje
rzadka różanka. Polują na nie dość liczne wydry. Koryto rzeki stanowi także miejsce „pracy” drwala i hydroinżyniera w jednym – bobra
europejskiego. Pozostawione przez niego ślady można spotkać na całej długości Wieprza. Tysiące niewielkich zbiorników wodnych oraz
podmokłe łąki to doskonałe miejsce do rozrodu dla płazów, w tym jedynej w Polsce żaby żyjącej na drzewach – rzekotki drzewnej. Inną
osobliwością przyrodniczą jest dożywający 120 lat żółw błotny.

Paweł Kołodziejczyk

Krzysztof Wojciechowski

Żółw błotny

Andrzej Trembaczowski

Tygrzyk paskowany

Tomasz Chuszcza

Ważka czarnoplama

Rzekotka drzewna

Miętus

Ptaki w nadwieprzańskim krajobrazie

Grzegorz Leśniewski

Ptaki są najliczniejszą grupą kręgowców związaną
z doliną Wieprza, która stanowi ostoję zarówno
wielu pospolitych, jak i rzadkich gatunków.
Niektóre z ptaków preferują wody płynące
(np. kaczki: krzyżówki czy cyranki), inne wody
stojące (m.in. dzika gęś – gęgawa). Wysokie,
piaszczyste brzegi upodobały sobie zimorodki
oraz jaskółki – brzegówki, zaś na piaszczystych
łachach gniazda zakładają rybitwy białoczelne
i sieweczki rzeczne. Zadrzewienia są ostoją m.in.
dziwonii i podróżniczka, a łąki derkacza. Nad
Wieprzem występują także liczne drapieżniki
takie jak myszołowy, błotniaki czy pustułki. Lasy
nadwieprzańskie stanowią dom m.in. największej
krajowej sowy – puchacza, rzadkiego bociana
czarnego oraz żurawia. Na nadrzecznych łąkach
poluje bielik. Dolina Wieprza odgrywa dużą rolę
podczas wędrówek ptaków. Stanowi ważne
miejsce wypoczynku i żerowania. Wiosną i jesienią
następuje swoista „zmiana warty” – niektóre
gatunki powracają z dalekiego południa, zaś inne
(np. myszołowy włochate, sójki i jemiołuszki)
odlatują na północ po spędzonej tutaj zimie.

Grzegorz Leśniewski

Bielik

Grzegorz Leśniewski

Zimorodek

Paweł Kołodziejczyk

Derkacz

Gniazdo potrzosa

Aktywna ochrona

Rafał Jasiński

Działalność człowieka doprowadziła do wielu zmian w środowisku naturalnym. Często, dla utrzymania walorów przyrodniczych, niezbędna
jest ochrona czynna. Polega ona na stosowaniu pewnych zabiegów w celu zachowania siedlisk przyrodniczych lub przywrócenia do stanu
naturalnego ekosystemów i składników przyrody. W tym zakresie na obszarach nadwieprzańskich podjęto kilka ciekawych inicjatyw. Jedną
z największych inwestycji było odtworzenie lustra wody na zbiorniku Piskory, dzięki czemu ponownie stał się on cenną ostoją ptaków.
Również w Lasach Gołąbskich dokonano udanej introdukcji marsylii czterolistnej – paproci wodnej, która wyginęła na naturalnych siedliskach.
W celu zachowania typowej dla Wieprza ichtiofauny wędkarze wypuszczają różne gatunki ryb, w tym takie, które nie są przez nich łowione.
W Roztoczańskim Parku Narodowym został przywrócony do środowiska naturalnego bóbr europejski, który stąd rozpoczął zasiedlanie rzek
regionu. W parku wykonano też specjalne przejścia pod szosą dla płazów, mające ograniczyć ich śmiertelność podczas wędrówek godowych.
Wywiesza się także budki lęgowe dla ptaków oraz platformy stanowiące podstawy do budowy gniazd. Pomimo tak wielu działań istnieją
potrzeby podjęcia kolejnych inicjatyw ochronnych. W szczególności dotyczy to ochrony roślinności ciepłolubnej, której zagrażają drzewa
i krzewy wkraczające na jej stanowiska.

Andrzej Ginalski

Odtworzenie lustra wody na zbiorniku Piskory było jednym z większych
programów ochrony czynnej w regionie

Michał Chomiuk

Krzysztof Wojciechowski

Płotki dla płazów

Instalacja budki lęgowej dla ptaków

Stanowisko roślinności ciepłolubnej zagrożone sukcesją drzew i krzewów

Rafał Jasiński

Urokliwe miasteczka

Rafał Jasiński
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Pierzeja kamieniczek przy dawnym rynku w Krasnymstawie

Ze względu
na zachowaną
architekturę oraz
stosunkowo mało zatracony
w latach powojennych dawny
charakter, bardzo atrakcyjne są
miasta położone nad Wieprzem.
Ich niepowtarzalny nastrój możemy
poczuć spacerując po uliczkach
i dawnych rynkach Szczebrzeszyna,
Krasnegostawu, Łęcznej czy Kocka,
gdzie pośród murowanych XIXwiecznych kamieniczek i pięknych
drewnianych domów widzimy
zabytkowe kościoły, cerkwie i synagogi
oraz domy zajezdne i budynki
ratuszowe. Po wyjściu na obrzeża
dawnych założeń miejskich możemy
spotkać stare obiekty przemysłowe ze stojącymi obok domami
robotniczymi. W Lubartowie, Kocku czy Dęblinie natrafimy na
otoczone wspaniałymi parkami ogromne pałace. Te budynki, z pięknie
zdobionymi fasadami i bogatym wyposażeniem są symbolami
potęgi rodów magnackich I Rzeczypospolitej. Dziś zwykle sąsiadują
z małomiasteczkową zabudową.

Rafał Jasiński

XVII-wieczny pałac Sanguszków w Lubartowie

Budynek ratuszowy z połowy XIX wieku w Łęcznej

Rafał Jasiński

Rafał Jasiński

Dom Cadyka w Kocku - jeden z ciekawszych budynków drewnianych w regionie

Wieża ciśnień klinkierni w Izbicy

Wiejska architektura

Rafał Jasiński
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W niektórych
miejscowościach takich jak
Biskupice, Izbica i Jeziorzany
zachowały się ślady dawnego
miejskiego charakteru, w postaci wyraźnie
zarysowanego układu urbanistycznego – rynku, od
którego odchodzi siatka ulic. Nad Górnym i Dolnym
Wieprzem dominuje zabudowa drewniana – zachowało
się jeszcze wiele kolorowych domów z okiennicami
i przestronnymi gankami. Przed nimi bardzo często
mienią się dziesiątkami barw przydomowe ogródki.
Natomiast w środkowym biegu rzeki sporo jest
budynków wymurowanych z białego kamienia –
opoki. Na tym obszarze wzrok przykuwają także
wzniesione na skarpach doliny dwory szlacheckie.
Niestety, niektóre z nich są dziś zapomniane
i niszczeją, a otaczające je parki dziczeją. Wśród
wiejskiej zabudowy, pól i łąk często możemy spotkać
wiekowe kapliczki. Wnętrza niektórych z nich kryją
zabytkowe rzeźby: Chrystusa Frasobliwego, Matki
Boskiej czy świętych. Nierzadko rosną nad nimi
sędziwe drzewa, tworzące atmosferę do skupienia.

Rafał Jasiński

Zabytkowa kapliczka w Tarle

Skansen „Zagroda Guciów”

Rafał Jasiński

Andrzej Ginalski

Izbica – osobliwa zabudowa

Pałac w Tarnogórze z połowy XIX wieku

Marek Kosmala
Rafał Jasiński

Miejsce wiecznego spoczynku Pawła
Orzechowskiego – działacza ariańskiego

Dawna cerkiew prawosławna w Topólczy

opracowanie mapy: Krzysztof Wojciechowski

Modrzewiowy kościółek w Borowicy z 1799 roku

Podobnie jak na całej
Lubelszczyźnie, tak
i nad Wieprzem przez wieki
pokojowo żyli obok siebie Polacy,
Żydzi, Ukraińcy (Rusini), Rosjanie,
Niemcy, którzy byli przedstawicielami
różnych wyznań i obrządków: rzymskiegoi greckiego-katolicyzmu, judaizmu, prawosławia,
kalwinizmu lub luteranizmu. Jednak tragedia II wojny
światowej i kilku lat powojennych spowodowały, że tereny
nadwieprzańskie straciły wiele ze swojego dawnego
kolorytu. Te przecież nie tak dawne czasy najlepiej
symbolizuje Szczebrzeszyn, w którym obok siebie stoją:
dawna cerkiew unicka, kościół katolicki oraz synagoga.
Największą grupę zabytków stanowią świątynie
i cmentarze rzymskokatolickie. Prawie w każdej
większej miejscowości stoi wiekowy – zwykle
barokowy lub klasycystyczny – kościół oraz nekropolia
z XIX-wiecznymi nagrobkami. Sporo obiektów jest
materialnym świadectwem po społeczności żydowskiej.
W Krasnymstawie i Łęcznej zachowały się budynki
synagog. Zwykle na rogatkach można odnaleźć kirkuty.
Najpierw zostały zdewastowane przez niemieckich
okupantów podczas wojny, a potem pozostawione same sobie
na dziesiątki lat. Z tych powodów do dziś zachowała się niewielka część nagrobków.
Są również ciekawe pamiątki po wyznawcach innych religii – w Krynicy (powiat krasnostawski)
jest grób znanego niegdyś działacza ariańskiego Pawła Orzechowskiego, w Kocku zachował się
dawny zbór kalwiński (obecnie plebania), a w Topólczy stoi dawna cerkiew prawosławna.

Rafał Jasiński

Rafał Jasiński

Ślady minionego sąsiedztwa

Pozostałości po zdewastowanym w czasach II wojny światowej cmentarzu żydowskim w Lubartowie

Rafał Jasiński

Ruina wiatraka „holendra” w Oleśnikach

Rafał Jasiński

Młyn „ordynacki” w Szczebrzeszynie

Nad Wieprzem
zachowało się
wiele zabytków techniki.
Duża część z nich związana jest
z rzekami – to młyny niegdyś napędzane
przez wodę. Wśród nich warto zwrócić uwagę na
młyn w Tarnogórze (powiat krasnostawski), który w końcu
XIX wieku był największym tego typu obiektem na ziemiach
polskich, oraz pięknie zdobiony młyn Ordynacji Zamojskiej
w Szczebrzeszynie. Po czasach, kiedy w krajobrazie częstym
widokiem były wiatraki pozostała jedynie ruina „holendra”
w Oleśnikach (gmina Trawniki). Ciekawe obiekty powstały
również przy liniach kolejowych. Najwięcej jest ich na stacji
kolejowej w Dęblinie – murowano-drewniany dworzec,
wieże ciśnień, parowóz wąskotorowy stanowiący
pomnik techniki oraz domy pracownicze. Atrakcyjny
jest także dworzec w Gołębiu (powiat puławski)
i Brodach Małych (powiat zamojski). W pobliżu tras
żelaznych znajdują się stare obiekty przemysłowe, np.
XIX- wieczne budynki po dawnych cukrowniach stoją
do dziś w Klemensowie (powiat zamojski) i Milejowie.
Nad Wieprzem od bardzo dawna były lokowane obiekty
obronne. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne np.
w Ewopolu (powiat świdnicki). Niestety, nie zachował się w dobrym stanie żaden zamek – ich
ruiny do dziś można zobaczyć w Krupem i Orłowie Murowanym (oba powiat krasnostawski),
a fundamenty po nich w Szczebrzeszynie i Krasnymstawie. Godne uwagi są także XIX- wieczne
forty twierdzy dęblińskiej.

opracowanie mapy: Krzysztof Wojciechowski
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Zabytki techniki i sztuki inżynieryjnej

Rafał Jasiński

Marek Kosmala

Browar „Zwierzyniec”

Brama wjazdowa do Twierdzy w Dęblinie

Ruiny remesansowej fortecy w Krupem

Wylewy rzeki a powódź

Rafał Jasiński

Rzeki o nieuregulowanych przez człowieka korytach zwykle na
wiosnę wylewają. Nie inaczej jest nad Wieprzem, którego dolina
na znacznych odcinkach zmienia się w bezkresne rozlewisko. To
naturalny, fascynujący proces, dzięki któremu nad rzeką możemy
oglądać nieprzebrane bogactwo roślin i zwierząt. Krótkotrwałe
wylewy nie powodują szkód dla człowieka pod warunkiem, że
w dolinę nie wkroczono z zabudową, a nadrzeczne łąki i pastwiska
nie zamieniono na grunty orne. Niestety, takie praktyki zdarzają się
coraz częściej. Wtedy woda, pomimo wysiłku służb ratowniczych,
powoduje szkody materialne, a czasem nawet zagraża życiu ludzi
i inwentarza. W takich sytuacjach stwierdza się, że nastąpiła powódź.

Paweł Kołodziejczyk

Wiosenne wylewy na Wieprzu Środkowym

Rafał Jasiński

Rozlewisko na łąkach Dolnego Wieprza

Rafał Jasiński

Krasnystaw: woda z wiosennych wylewów podtapia domy w budowie

Marek Kosmala

Krzysztof Wojciechowski

Narażone na zalanie zabudowania gospodarcze postawione tuż przy rzece

Zalane domy podczas wiosennych wylewów

Wiosenne wylewy na odcinku przełomowym koło Łęcznej

Rafał Jasiński

Tomasz Chuszcza

Tradycyjne metody
ochrony przeciwpowodziowej

Wał przeciwpowodziowy w Krasnymstawie

Kanał odwadniający dolinę Wieprza

Rafał Jasiński

Kanał Wieprz-Krzna

Rafał Jasiński

Niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi nad Wieprzem jest faktem. Wynika ono
z błędów w planowaniu przestrzennym – wkroczenia z budynkami lub z infrastrukturą
techniczną nieodporną na działanie wody w dolinę rzeki lub zamiany łąk na pola.
Długotrwałe podtopienia powodują także nasypy ziemne przecinające dolinę w poprzek.
Aby zapobiec powodzi formułowane są postulaty regulacji Wieprza. Miałaby ona
polegać na budowie wielkich zbiorników wodnych, pogłębieniu koryta, usypywaniu
wałów przeciwpowodziowych i likwidacji zadrzewień nabrzeżnych. Jednak te inwestycje
wymagałyby ogromnych nakładów finansowych i doprowadziłyby do spustoszenia
w środowisku przyrodniczym doliny. Dodatkowym argumentem przeciwko kolejnym
pracom regulacyjnym są doświadczenia z USA i Europy Zachodniej, które pokazują, że im
więcej wyprostowanych rzek i wałów przeciwpowodziowych, tym powodzie są bardziej
niebezpieczne dla ludzi i powodują większe straty materialne, a im szybciej woda spływa
z górnych odcinków rzek, tym większa powódź jest w dolnych fragmentach dolin.
Nad Wieprzem jest podobnie. Ani wybudowany za ogromne pieniądze zbiornik
w Nieliszu, ani Kanał Wieprz-Krzna nie są w stanie ochronić przed powodziami terenów
położonych poniżej, a budowa wałów chroniących łąki pod Krasnymstawem potęguje
skutki powodzi w mieście.

Rafał Jasiński

Zapora czołowa w Nieliszu

Po pracach udrażniających

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed powodzią jest
budowa domów poza zasięgiem wód

Naturalne zbiorniki retencyjne: mokry...

Rafał Jasiński

Nadrzeczny łęgi stanowią bardzo ważny element retencji dolinowej

Rafał Jasiński

Retencja dolinowa

Rafał Jasiński

Paweł Kołodziejczyk

Wspomniane doświadczenia z Europy Zachodniej i USA zmieniły sposób myślenia
o ochronie przeciwpowodziowej. Stwierdzono, iż nie ma zabezpieczeń technicznych
chroniących w 100% przed wielką wodą. Uznano, że jedynym sposobem
zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia jest „odsunięcie się człowieka od wody”
i „zapewnienie rzekom przestrzeni”. Osiąga się to wprowadzając zakaz zabudowy
terenów narażonych na zalanie przez występujące z brzegów wody. Dopuszcza się
usypywanie wałów przeciwpowodziowych w miejscach, gdzie to jest bezwzględnie
konieczne, np. dla ochrony już istniejących osiedli. Zamiast budowy potężnych
zbiorników zaporowych na rzece za właściwą uznaje się retencję dolinową, czyli
zatrzymywanie wody w całej dolinie w niewielkich, istniejących oczkach wodnych,
starorzeczach itp. Jest to metoda zdecydowanie tańsza i efektywniejsza, także jeśli
chodzi o ograniczenie skutków ewentualnej suszy. Powoduje to również, że zmienia
się charakter powodzi. Zamiast gwałtownej wody po przerwaniu wałów nie chroniona
wałami dolina jest zalewana powoli, co daje czas na zabezpieczenie mienia lub
ewakuację.
Ponadto zrównoważone zabezpieczenia przed powodzią pozwalają utrzymać walory
przyrodnicze i krajobrazowe miejsc wręcz kipiących bioróżnorodnością, jakimi
są doliny rzeczne zachowane w stanie zbliżonym do naturalnego. Taka ochrona
przeciwpowodziowa nie niweczy szans na rozwój turystyki.

Rafał Jasiński

Zrównoważone metody
ochrony przeciwpowodziowej

... i suchy

Zadrzewienia nadrzeczne

Rafał Jasiński

Andrzej Ginalski 4

Trudną do przecenienia rolę w środowisku odgrywają kępy drzew. Rosną one na brzegu rzeki, starorzeczy, ślepych odnóg, są porozrzucane
wśród łąk, pastwisk i pól. Stanowią często ślady po czasach, kiedy doliny rzek porastały rozległe kompleksy lasów łęgowych, nazywanych
czasem europejskimi odpowiednikami lasów równikowych. Pełnią one również wiele funkcji ważnych dla człowieka. Zadrzewienia nadrzeczne
ograniczają erozję brzegów. Rosnące w korycie korzenie spowalniają odpływ wód i stanowią schronienie dla licznych gatunków zwierząt,
zwłaszcza dla ryb. Pasy zieleni nadrzecznej oczyszczają wodę spływającą z pól z zanieczyszczeń takich jak azot czy fosfor. Wyniosłe drzewa
są często wybierane na budowę gniazd lub punkt obserwacyjny ptaków drapieżnych, a stare, dziuplaste drzewa są miejscem żerowania lub
gniazdowania np. dzięciołów. Ponadto kępy drzew stanowią schronienie dla zwierząt oraz urozmaicają krajobraz.

Pozostawione w korycie rzeki drzewa stanowią schronienie dla ryb

Rafał Jasiński

Zadrzewienia nabrzeżne

Nielegalna wycinka drzew nad Wieprzem

Więcej informacji o obszarach nadwieprzańskich
można znaleźć na stronie
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