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W dniach 6 -7 kwietnia 2017 r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Ochrona
bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”, którą patronatem objęli: Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska Krzysztof Lissowski oraz JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. dr
h.c.multi Zygmunt Litwińczuk.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Instytutu Zootechniki PIB, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poleskiego Parku
Narodowego, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych, Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i
Kulturowego, Mazowieckiego Związku Hodowców Owiec i Kóz oraz Starostwa Powiatowego w Chełmie.
Celem głównym projektu było zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej siedlisk trawiastych na
terenie wschodniej Lubelszczyzny poprzez stworzenie podstaw dobrego zarządzania obszarami Natura 2000,
wdrożenie zadań czynnej ochrony wynikających z projektów planów zadań ochronnych oraz wzrost wiedzy i
świadomości społeczeństwa na temat wartości i zasad zrównoważonego użytkowania siedlisk trawiastych, ich
funkcji ekosystemowych oraz większego ukierunkowania obszarów wiejskich na bioróżnorodność.
Stopniowy powrót do ekstensywnego wypasu kóz i owiec może umożliwić odtwarzanie coraz większych powierzchni murawowych. Zainteresowanie w hodowli stad tych zwierząt daje
szersze pole dla odtworzenia kuchni regionalnej sprzed dziesięcioleci, w której jagnięcina była istotnym elementem, a także rozwój rękodzieła opartego o skóry i wełnę to metody
aktywizacji przynajmniej części grup społecznych będących obecnie w ekonomicznej zapaści. Do tego nowoczesne technologiczne umożliwiające szybkie lokalizowanie i transport stad w
miejsca, które potrzebują interwencyjnego wypasu i można powiedzieć, że tematyka konferencji prześledziła cały proces działań z zakresu ochrony czynnej wraz z elementami stricte
hodowlanymi.
Podczas konferencji podzieliliśmy się zdobytym doświadczeniem i przedstawiliśmy syntezę wybranych badań. Spotkanie podsumowujące kilka lat wspólnej pracy było także okazją do
identyﬁkacji wyzwań stojących przed instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody na terenie woj. lubelskiego, a także szansą aby wstępnie omówić potencjalną współpracę w
przyszłości.
Dodatkowe informację można znaleźć na stronie TVP Lublin
Materiały prezentowana na konferencji można pobrać w zakładce "do pobrania".

