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I N F O R M AT O R

Reserwat Biosfery

w Krainie Tysiąca Stawów
Biosphärenreservat
Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft

W wieku XV i XVI hodowla ryb w stawach stanowiła już ważne
źródło zarobkowe. Od początku XVIII w. rozwinęła się na tym
podłożu wydajna gospodarka stawowa, stanowiąca w ówczesnych
czasach taki rodzaj gospodarowania w tej części Górnych Łużyc,
który przynosił największe dochody.
Rezerwat biosferyczny jest położony w sercu tego starego kraj
obrazu kulturowego. Obejmuje on łącznie ponad 350 stawów
malowniczo rozłożonych wśród lasów wydmowych, podmokłych
łąk, nisko urodzajnych gruntów, błoń rzecznych i wrzosowisk,
co stanowi niezwykłą różnorodność środowiska życia rzadkich
gatunków flory i fauny.

Na całym świecie są obecnie ujęte 621 rezerwaty biosferyczne.
Należą one do tzw. „Kamieni mozaikowych” programu UNESCO
„Człowiek i biosfera”, regionów modelowych, w których ochrona
przyrody i ekologiczne gospodarowanie mają razem przyczynić
się do zachowania i dalszego rozwoju krajobrazów naturalnych
i kulturowych.
W rezerwatach biosferycznych obcowanie człowieka z przyrodą
ma się tak kształtować, aby powstała równowaga ekologiczna;
z jednej strony ma być zachowana różnorodność biologiczna,
a z drugiej strony człowiek ma znaleźć takie możliwości działania,
które służyłyby ekologicznemu i kulturalnemu rozwojowi obszaru.
I tak praca w rezerwatach biosferycznych to głównie:
> prezentacja ekologicznego rozwoju gospodarczego,
> fachowe badanie i obserwowanie środowiska pod aspektem
ekologicznym,
> aktywna edukacja i wychowywanie w duchu proekologicz
nym.
Każdy rezerwat biosferyczny składa się ze stref głównych, pielęg
nowania i rozwoju. Strefy główne stanowią te części obszaru,
które są surowo chronione w celu zachowania różnorodności bio
logicznej. Strefy pielęgnowania otaczają strefy główne i tutaj
możliwa jest realizacja prac użytkowych znośnych dla przyrody.
W końcu strefy rozwoju umożliwiają szeroką gamę proekologicz
nych prac użytkowych związanych np. z uprawianiem rolnictwa,
leśnictwa lub gospodarki stawowej, z turystyką i uporządkowanym
rozwojem zasiedlenia.

Rezerwat Biosfery Górnołużyckiej Krainy Wrzosowisk
i Stawów

Stawisko Kauppa MH

Lot balonem nad wioską Lippitsch HM

Położenie
Na północ od Budziszyna,
między Hoyerswerdą
na północnym zachodzie
i Niesky na wschodzie.

Zwiedzając rezerwat biosferyczny

Najważniejsze rzeki
Sprewa, Mała Sprewa, Schwar
zer Schöps, Weigersdorfer Fließ

Wielkość i zagospodarowanie powierzchni
30 102 ha, w tym: 13 139 ha
stanowi rezerwat przyrody,
2750 ha zajmują akweny,
340 ha – torfowiska, 1100 ha
wrzosowiska i murawy ksero
termiczne, 14 160 ha lasy,
10 530 ha obszary rolnicze,
2100 ha tereny pogórnicze
(kopalni odkrywkowych węgla
brunatnego), 1100 ha osady.

Sóweczka zwyczajna RMS

Dom Tysiąca Stawów SB

Strefa rozwoju – harmonijny
krajobraz kulturowy
14 949 ha – obszary w znacz
nym stopniu przekształcone
przez człowieka, jak osady czy
pola uprawne; cel: korzystanie
z zasobów naturalnych z dba
łością o zachowanie ekolo
gicznych wartości i charakteru
krajobrazu naturalnego oraz
wsi

Centrum Rezerwatu Biosfery,
Wartha (zarząd i Straż Przyrody
Strefy Środkowej),
Warthaer Dorfstraße 29,
02694 Malschwitz OT Wartha,
tel.: 035932/3650,
fax: 035932/36550

Internet > www.biosphä
renreservatoberlausitz.de/
umweltbildung

Edukacja ekologiczna
w rezerwacie biosfery
Edukacja ekologiczna należy do
zadań partnerów regionalnych,
w tym przypadku w głównej
mierze do stowarzyszenia po
wołanego w celu ochrony przy
rody górnołużyckiego kraj
obrazu – Förderverein für die
Natur der Oberlausitzer Heide
und Teichlandschaft e. V.
Stowarzyszenie opracowuje
i realizuje bogaty program
wydarzeń, liczne odczyty, po
leca także przewodników i ofe
ruje wspólne atrakcje adreso
wane przede wszystkim do
dzieci i młodzieży.

Stara Leśniczówka, Mücka (Straż
Przyrody Strefy Wschodniej)
Am Sportplatz 231, 02906
Mücka, tel.: 035893/50872

Internet > www.biosphä
renreservatoberlausitz.de

Literatura uzupełniająca
(wybór)
Biosphärenreservatsplan
(3 tomy w futerale) – dostępne
w Domu Tysiąca Stawów
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft: Eine landeskundliche Bestandsaufnahme, tom 67
serii »Landschaften in Deutsch
land – Werte der deutschen
Heimat«, Bastian et al., Sak
sońska Akademia Nauk
w Lipsku, Böhlau Verlag Köln
Weimar Wien (2005)

Rezerwat Biosfery Górnołużyckiej Krainy
Wrzosowisk i Stawów

Lippen
Lipiny

Koblenz
Koblicy

Groß Särchen
Wulke Ždźary

B 156
Budyšin/Bautzen

Womiatke
Womjatk

Mortka
Mortkow

Friedersdorf
Bjedrichecy
Steinitz
Šćeńca

Drehna
Tranje

Litschen
Złyčin
Neuhof
Nowy Dwór

Tschernske
Černsk

Uhyst
Delni Wujězd

Driewitz
Drěwcy
Rauden
Rudej

Kaschel
Košla
Lieske
Lěskej

Hermsdorf
Hermanecy

Lippitsch
Lipič
Milkel
Minakał
Droben
Droby

Crosta
Lomske Chróst
Łomsk

Commerau
Komorow

Gospodarstwo Ladusch,
KrebaNeudorf
Specjały mięsne i wyroby
wędliniarskie, bogata oferta
produktów regionalnych
Nieskyer Straße 26, 02906 Kreba
Neudorf, tel.: 035893/6300

Wiejski sklep Pachows
Wyroby piekarskie i cukiernicze,
wyroby mięsne i wędliny, bogata
oferta regionalnych, ekologicznych produktów
Hermsdorfer Weg 7, 02999 Lohsa
OT Driewitz, tel.: 035724/50747

Produkcja ekologiczna
Spreehof, Göbeln
Specjały mięsne i wyroby
wędliniarskie, bogata oferta
produktów regionalnych
Am Spreewehr 14, 02694
Großdubrau OT Göbeln,
tel.: 035932/32237

Ogrodnictwo Teske, Klix
warzywa sezonowe
Spreewieser Straße 15, 02694
Klix, tel.: 035932/30604

Produkcja ekologiczna –
owczarstwo Müller, Kaschel
jagnięta, produkty owcze
Kiefernweg 44, 02905 Klitten
OT Kaschel, tel.: 035895/50462

Brehmen
Brěmjo

Sdier
Zdźěr

Göbeln
Kobjelń

Ogrodnictwo Pötschke, Gleina
warzywa sezonowe
Zur Gärtnerei 17 02694
Malschwitz OT Gleina,
tel.: 035932/30525
Pszczelarstwo Röhle, Klitten
miód pszczeli, świece z pszczelego
wosku
Feldweg 94, 02906 Klitten,
tel.: 035825/50960
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Gospodarstwo stawowe
Funke
Zum Altteich 3, 02906 Hohen
dubrau OT Weigersdorf,
tel.: 035932/30716
Gospodarstwo stawowe
Ringpfeil
karp gurnołużycki
Mühlenweg 3, 02699 Königs
wartha OT Wartha,
tel.: 035726/50233
Gospodarstwo stawowe Lohsa
Schloßstr. 17, 02943
Boxberg/O.L. OT Uhyst,
tel.: 035728/85851
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Właściciele stawów
ze sprzedażą bezpośrednią
Gospodarstwo stawowe
Bergmann
karp gurnołużycki
Dürrbacher Str. 351, 02906
Klitten, tel.: 035895/50409
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Sklepy w gospodarstwach
wiejskich, rolnicy-sprzedawcy
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Przydatne adresy

Szlaki rowerowe i piesze
Region wrzosowisk i stawów, przyrodnicze perły obszaru, a także
jego wioski, oplata sieć atrakcyjnych szlaków rowerowych i pies
zych. Dłuższe szlaki, jak Rowerowy Szlak Sprewy czy Żabi Szlak
Rowerowy, przecinają rezerwat biosfery. Szlak Bielika Zwyczajn
ego przedstawia turystom uroki i kulturalną specyfikę łużyckich
stawisk oraz małe i duże atrakcje rezerwatu biosfery.
Warto polecić > Mapa szlaków pieszych i rowerowych Górnołużyckiej Krainy Wrzosowisk i Stawów arkusz 4, Rezerwat biosferyczny – Budziszyn, Sachsen Kartographie GmbH Dresden, 2012

Wizyta w Domu Tysiąca Stawów KN

Bärwalde
Bjerwałd

Kauppa
Kupoj

Gospodarze w biosferze
Nasi goście znajdą w rezerwacie biosferycznym cały szereg znako
mitych gospodarzy. Rezerwat nadaje odznaczenia tym zakładom
oferującym noclegi i gastronomię, jak również tym oferentom
mieszkań dla urlopowiczów, którzy w szczególny sposób przyczy
niają się do regionalnego rozwoju gospodarczego, ochrony śro
dowiska i zachowania krajobrazu kulturowego. Obecnie 21 gospo
darzy – hotele, pensjonaty, miejsca kempingowe, mieszkania
wczasowe – posiada odznaczenie »Gospodarz w biosferze«.

Stacja Ochrony Przyrody,
Friedersdorf (Straż Przyrody
Strefy Zachodniej)
Altfriedersdorfer Straße,
02999 Lohsa dzielnica Frieders
dorf, tel.: 035724/51075,
fax: 035724/55171
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Taki system zapewnia bliską
współpracę mieszkańców
z opiekunem przypisanym
do danej strefy.

B 156
Běła Woda/
Weißwasser

Stacja ochrony
przyrody Friedersdorf

Wędrówka
stawiskiem BOH

Ścieżki edukacyjne i przyrodnicze
Do atrakcji niecodziennego krajobrazu przekształconego przez
człowieka prowadzą: Ścieżka Przyrodnicza Stawów w Guttau
i Jeziora Olba oraz Szlak Bielika Zwyczajnego.
Wycieczki z przewodnikiem, wyprawy i wiele innych
Bogaty program wędrówek z przewodnikiem, wypraw, prowadzo
nych wycieczek, biwaków i seminariów dla dzieci i grup mło
dzieży, dla małych i dużych przyjaciół natury pozwala dokładnie
poznać gęstą sieć zależności, w jakiej funkcjonuje przyroda.
Kalendarz imprez i bliższe informacje > DOM TYSIĄCA
STAWÓW (HAUS DER TAUSEND TEICHE) , tel.: 035932/36560,
fax: 035932/36561, internet: www.haus-der-tausend-teiche.de

Strefa rozwoju –
strefa regeneracji
2014 ha – obszary poważnie
zdegradowane w wyniku
dotychczasowej eksploatacji,
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Koalicja człowieka z naturą charakteryzuje turystykę w rezerwacie
biosferycznym. Nasi goście cenią wysoko ten krajobraz pełen
wrzosowisk i stawów, ponieważ znajdują tutaj spokój, swobodę
dla dzieci, wypoczynek dla całej rodziny, krajobraz bez hałasu
i spalin. Chcą oni zakosztować piękna natury, są ciekawi naszych
wsi i życia ich mieszkańców, chcą się przekonać, co znaczy dla nas
gospodarować ekologicznie.

Strefa pielęgnowana
12 015 ha – teren objęty ochro
ną, obszary wykorzystywane
z zachowaniem zasad ekologii,
np. gospodarka stawowa

Dalsze informacje

głównie przez wydobycie węgla
brunatnego; cel: głęboka
regeneracja zasobów przyrod
niczych i krajobrazu

Zarząd Rezerwatu Biosfery
Zarząd Rezerwatu Biosfery jako
część Wydziału ds. Wielkopo
wierzchniowych Obszarów
Chronionych podlega Zakładowi
Państwowemu Lasy Saksońskie.
W jego skład wchodzą nastę
pujące jednostki: zarząd wew
nętrzny i wydział promocji,
dział rozwoju obszaru, dział
usług (dział leśnictwa) oraz
straż przyrody. Opieka nad
obszarem ma charakter zdecen
tralizowany. Każdy z trzech
pielęgnowanych obszarów dys
ponuje własną strażą przyrody.

Strefowość rezerwatu
Strefa rdzenna
1124 ha – teren rezerwatu
ścisłego, pozbawiony ingerencji
człowieka

Klimat
Subkontynentalny klimat śród
lądowy Niemiec Wschodnich

Wartha
Stróža

W starej, zabudowanej z czterech stron zagrodzie w miejscowości
Wartha swoją siedzibę ma Zarząd Rezerwatu Biosfery. To tu
kształtuje się poparte badaniami podstawy praktyki mającej
na celu ochronę przyrody, opracowuje się wytyczne edukacji eko
logicznej i działań promocyjnych. W zagrodzie mieści się także
DOM TYSIĄCA STAWÓW. Turyści znajdą tu informacje na temat
Górnołużyckiej Krainy Wrzosowisk i Stawów, mogą obejrzeć stałą
wystawę albo raczyć się miejscowymi specjałami. DOM TYSIĄCA
STAWÓW tworzy idealne zaplecze do wypraw i wycieczek z prze
wodnikiem po regionie tutejszych wrzosowisk i stawów, obserwa
cji ornitologicznych ptaków wodnych lub podpatrywania bliskiej
naturze gospodarki stawowej.

Występowanie rzadkich
gatunków roślin i zwierząt
Przedstawiciele 304 wyższych
gatunków roślin z Czerwonej
Księgi Saksonii, 94 gatunki pta
ków gniazdujących, w sumie
ponad 1200 gatunków flory
i fauny ujętych w Czerwonej
Księdze.

Środowisko naturalne
Górnołużycka Kraina Wrzoso
wisk i Stawów rozciąga się
między Górnołużycką Niwą
na południu a Górnołużyckim
Okręgiem Górniczym na pół
nocy, stanowi część saksoń
skiego krajobrazu nizinnego.
Leży na wysokości 80–180 m
n.p.m.

Wojerecy/
Hoyerswerda

Witamy w rezerwacie biosferycznym

Osadnictwo
Region obejmuje 58 wsi z około
10 tys. mieszkańców. Jest to
dwujęzyczny, serbskołużycki
obszar osiedleńczy z gęstością
zaludnienia równą 33 miesz
kańców na km2.

Čorny Šepc

Górnołużycki krajobraz wrzosowisk i stawów tworzył się na
przestrzeni wielu wieków w wyniku gospodarowania człowieka.
Osadnicy słowiańscy, którzy przybywali tu po roku 600 po Chr.,
nazwali tę rozległą, pokrytą mokradłami i lasami krainę »Łužica«
(kraj bagnisty), o czym przypomina dziś oznaczenie »Łużyce«.
Pierwsze wzmianki archiwalne o założeniu na tym terenie stawów
rybnych datowane są rokiem 1248.

Informator

inka

POLSKI

Hasło »Rezerwat biosferyczny«

Wó lš

Prastary krajobraz
kulturowy

Dom Tysiąca Stawów
Ścieżka przyrodnicza stawów
w Guttau i jeziora Olba

Gospodarstwo stawowe
Rüdiger Richter
Hoyerswerdaer Str. 18,
02906 KrebaNeudorf,
tel.: 035893/6418
Gospodarstwo stawowe
Kittner
Dorfstr. 27, 02906 Quitzdorf
am See OT Petershain,
tel.: 035893/6416
Gospodarstwo stawowe
Semmer, Zum Gutshof 1,
02694 Großdubrau OT Kauppa,
tel.: 035934/6439
Gospodarstwo stawowe
Hempel
Nr. 1d, 02627 Radibor OT Milkel,
tel.: 035934/6436

Nowe centrum turystyczne
urządzone w czterostronnej
zagrodzie Zarządu Rezerwatu
Biosfery zachęca do zwiedzania
Górnołużyckiej Krainy Wrzoso
wisk i Stawów interaktywną
wystawą. Prezentacja zabiera
gości prosto do »Krainy 1000 Sta
wów«. Na przykładzie gospodarki
stawowej w Górnych Łużycach
opisuje rezerwaty biosfery
i ich zadania oraz w atrakcyjny
sposób przybliża współzależność
człowieka i natury.
Poza tym:
– bogaty program seminariów
i odczytów,
– w holu budynku darmowe
broszury i foldery oraz infor
macje turystyczne na temat
regionu,

– możliwość rezerwacji
wypraw do krainy stawów,
– punkt gastronomiczny
z regionalnymi potrawami
i napojami,
– pobliski teren atrakcji wod
nych – zabawa i przygoda
nie tylko dla najmłodszych.
Kontakt
Haus der Tausend Teiche
Warthaer Dorfstraße 29,
02694 Malschwitz OT Wartha,
telefon: 035932/36560
email: kontakt@hausder
tausendteiche.de
internet: www.hausder
tausendteiche.de

Różnorodność środowisk – współżycie
człowieka z przyrodą

dawno już nie ma. Na brzegach można znaleźć sitowie, chmiel,
pałki, jeżogłówkę, strzałkę wodną, żółto kwitnącego kosaćca,
różne rodzaje turzycy. Tutaj gniazduje ptactwo wodne jak perkoz
rdzawoszyi, bąk wielki, bąk karlik, gęś gęgawa, chruściel, kaczka
krzyżówka, cyraneczka, cyranka, krakwa, kaczka płaskonosa
i gągoła.
Stawy i ich otoczenie stanowią refugium dla gadów i płazów, jak
żaba błotna, żaba trawna, ropucha szara i ropucha zielona, grzebi
uszka ziemna, kumak nizinny, traszka stawowa, jaszczurka zwinka
i zaskroniec. Podczas letnich wieczorów koncertują żabki zielone
i wodne. Również większość innych zwierząt obszarów przystawo
wych jest aktywna wieczorami lub w nocy. Wydra, tchórz, jerzyk
i nietoperz wodny rządzą aktywnie w swoim rewirze, gdy czło
wiek śpi.
Proekologiczna gospodarka stawowa zapewnia zachowanie ich
gatunków. Łużycki karp lustrzeń, lin, szczupak, sum, jesiotr i san
dacz należą dzisiaj do najważniejszych »artykułów eksportowych«
krainy wrzosowisk i stawów. Można je również kupić świeżo zło
wione lub wędzone bezpośrednio w gospodarstwach stawowych
albo – kulinarnie udoskonalone smakowo – pokosztować jako
specjalność restauracji na całym terenie Górnych Łużyc.

Wody naturalne
Rzeki, potoczki i rowy stanowią arterię życiową krajobrazu.
Przez rezerwat biosferyczny przepływają Sprewa i Mała Sprewa,
Schwarzer Schöps i Weigersdorfer Fließ, jak również liczne mniej
sze strumienie i fosy.
Błonia strumyków i rzek, wody płynące szybko i wolno, płytkie
miejsca i głębokie wyżłobienia, strome i łagodne brzegi tworzą
w rezerwacie biosferycznym idealne warunki życia dla wielu
gatunków zwierząt i roślin. To tutaj można jeszcze zobaczyć zimo
rodka, wydrę, rzęsorka rzeczka, okazałą ważkę świteziankowatą
i samotnika, śliza i minoga strumieniowego, rzadkie pływające
rośliny liściaste, jeżogłówki i kaczeńce. System kanałów, który
został założony w przeciągu wieków w celu nawadniania i odwad
niania stawów, jest łącznikiem między obszarami podmokłymi
i stawami oraz stanowi dla wędrownych gatunków zwierząt drogi
ich rozprzestrzeniania się.

Lasy

Pola, łąki i pastwiska

Lasy są płucami krajobrazu wrzosowisk i stawów. Lasy wrzosowisk
górnołużyckich były kiedyś w większości lasami mieszanymi
składającymi się z dębów, sosen, brzóz i grabów. Takie naturalne
zasoby należą do wartościowych biotopów leśnych. Również
w rezerwacie biosferycznym znajdujemy je jeszcze ale – chociaż
w minionych czasach były one tak charakterystyczne dla zalesie
nia tutejszych wrzosowisk – sporadycznie jako lasy sosnowodębowe, jako lasy sosnowe z krzewami owocowymi bogatymi
w jagody i borówki, jako lasy złożone z porostów i sosen w miej
scach bardzo suchych i na wydmach, względnie jako lasy sosnowe
z bagnami na poboczu torfowisk. Duże lasy sosnowe wykorzysty
wane gospodarczo będą stopniowo zamieniane w charakterysty
czne dla tych okolic lasy mieszane. Dzisiejsze gospodarowanie
zalesieniem w rezerwacie biosferycznym jest skierowane na
naturalny rozwój lasów.

Również środowisko kształtowane przez rolnictwo: pola, łąki,
i pastwiska ma swoje miejsce w biosferze krajobrazu wrzosowisk
i stawów. W ostatnich dziesięcioleciach zarzucono wiele tradycyj
nych metod użytkowania, powierzchnie złączono, odwodniono.
Zniknęły miedze, zarośla, aleje, zagajniki, sterty pozbieranych
kamieni. Stosowanie herbicydów spowodowało drastyczny spadek
ilości dziko rosnących ziół polnych. Ich niedobór oznacza nie tylko
brak pożywienia dla owadów, ale również brak podstaw do życia
dla kuropatw i zająców. Wspólnie z gospodarującymi tutaj rolni
kami rezerwat dowodzi, że sytuacja ta nie jest nieodwracalna.
I tak rezygnuje się obecnie ze stosowania chemicznych środków
ochrony roślin na »polach ziół dziko rosnących«. Celem jest –
w połączeniu z uprawą starych odmian zbożowych i innych roślin
kulturowych – ponowne zadomowienie na polach charakterysty
cznej dla naszego krajobrazu kulturowego wegetacji dzikich ziół.
W ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się również zagospodaro
wanie użytków zielonych. Zniknęła szachownica małych różnie
uprawianych powierzchni. Obniżenie poziomu wody gruntowej,
wczesne i częste kosiarstwo jak również nawożenie doprowadziły
do powstania ubogich w gatunki zasobów z niewielką ilością zdol
nych do współegzystencji odmian traw. Zniknięcie kwiatów i mo
tyli pozbawiło również łąki ich kolorytu. Intensywnie uprawiane
użytki zielone mają jako środowisko życia dla flory i fauny tylko
niewielkie znaczenie.
W rezerwacie biosferycznym występują jeszcze łąki i pastwiska
bogate w różne odmiany roślin, a szczególnie cenne florystycznie
są łąki pełne storczyków. Dlatego ważnym celem jest przede

Jesienna mgła
w rezerwacie
biosferycznym AM

Las bagienno-sosnowy DW
Pływacz RMS

Odławianie w okoli
cach Commerau
RMS

Großer Natiteich w stawisku Kreba RMS

Płytkie stawy z ich naturalnymi brzegami, z wypłyconymi miej
scami i otaczającymi je niczym pierścień zaroślami trzcinowymi,
z ich stopniowym przechodzeniem w łąki i lasy są zamieszkałe
przez wielką iloś roślin i zwierząt, których na innych terenach

Zwierzęta: Bielik zwyczajny, Dzięcioł czarny, Jeleń szlachetny, wilk.
Drewno uzyskiwane z lasów rezerwatu biosferycznego jest
wartościowym surowcem, który ciągle regeneruje się. Jest ono
przetwarzane w tartakach tego regionu, w przemyśle papierni
czym lub służy jako materiał grzewczy. Zwolenników miodu ura
duje ciemny kolor i typowy zapach słodowy – tak znamienne ce
chy miodu leśnego. Miodu leśnego, ale i miodu z roślin wrzoso
wiskowych oraz innego miodu nektarowego, można do woli
połasować u pszczelarzy i w różnych sklepikach gospodarstw
wiejskich.

Jabłoń w kwiatach
BOH

Kukułka szerokolistna DW

wszystkim zachowanie i rozwijanie wartościowych użytków
zielonych w drodze ich pielęgnowania i zgodnego z ochroną
środowiska ich użytkowania. Koszenie łąk storczykowych może
odbywać sie dopiero po dojrzeniu nasion roślin. W okresie, kiedy
zwierzęta gniazdujące na łąkach mają potomstwo, w ogóle nie
realizuje się ani wypasania, ani koszenia.
Duże i małe zakłady rolne, wiejskie gospodarstwa rodzinne
i spółdzielnie rolne wspierają pracę rezerwatu biosferycznego
i dowodzą, że pogodzenie gospodarowania proekologicznego
z ochroną przyrody i środowiska jest rzeczą zupełnie realną.
Szanowni Państwo, proszę się przekonać osobiście o jakości
i smaku zdrowych produktów naszego rolnictwa. Sklepiki gospo
darskie bezpośredniego wytwórcy, targi tygodniowe w całym
regionie oraz targi naturalne w rezerwacie biosferycznym oferują
Państwu świeże owoce i warzywa, specjalności mięsne i prze
twor y wędliniarskie z wołowiny, wieprzowiny, z mięsa owczego
i koziego, a także gęsi i inny drób oraz miód, konfitury, soki i dużo,
dużo więcej.

Karpie w wielkim akwarium w Domu Tysiąca Stawów KN

Torfowiska, wrzosowiska, lekkie
porosty trawy
Torfowiska
W dawnych czasach nizina łużycka posiadała liczne torfowiska
i moczary. W wyniku rozwoju gospodarki stawowej niektóre
torfowiska zostały przekształcone w stawy. Później moczary
i torfowiska albo zostały odwodnione dla celów rolniczych, albo
zniszczone przez wydobycie torfu. Dużopowierzchniowe obniżenie
się poziomu wody gruntowej w wyniku wydobycia węgla brunat
nego spowodowało prawie całkowite zniszczenie torfowiska
jako środowiska naturalnego. Z byłych torfowisk pozostał dzisiaj
jedynie niecały procent.
Rzekotka drzewna
AM

Torfowiska z runem mchu występują dzisiaj w rezerwacie bio
sferycznym jedynie wokół ubogich w składniki odżywcze stawów
i w niektórych zagłębieniach leśnych. Ubogość w substancje
odżywcze i typowy dla torfowisk mikroklimat są korzystne dla
wytworzenia się specyficznego własnego świata flory i fauny, jak:
torfowiec, żurawina, borówka bagienna, wełnianka pochwowata
i wąskolistna, modrzewnica wielolistna, różne odmiany rosiczek
i pływaczów, przygiełka, wrzosiec bagienny, siedmiopalecznik
błotny, widłaczek torfowy, ale także wiele rodzajów owadów,
które poza obszarami bagiennymi nie znajdują korzystnych
warunków do życia. Kropiatka, bekas i żuraw mają w sitowiu –
na brzegach trzęsawisk – swoje lęgowiska.
Wrzosowiska
Mokradła i obszary suche – te warunki ekstremalne leżą w kraj
obrazie wrzosowisk i stawów bardzo blisko siebie.

Ale i wrzosowisko powstało dzięki pracy człowieka. Nadmierne
przekształcanie lasów w pastwiska i wyręb drzew spowodowały
zubożenie piaszczystych gruntów. W wyniku tego wyrastała tylko
stwardniała trawa o niewielkiej wartości paszowej, skarłowaciałe
drzewa i krzewy. Odgórna warstwa ziemi bogata w humus była
ciągle niszczona, służyła jako podściółka w stajniach lub oborach
albo jako nawóz na polach. Wrzosowisko tworzyło się również na
terenach wykorzystywanych jako poligony. Ćwiczenia wojskowe
niszczyły systematycznie odrastającą warstwę roślin.
Obecnie wrzosowiska należą do środowisk zagrożonych. Bez kor
zystania z nich i pielęgnowania stają się one stopniowo ponownie
lasem. Aby utrzymać tak charakterystyczne dla tej części Górnych
Łużyc wrzosowiska, eksploatuje się je znowu jako pastwiska,
na których wypasa się niewymagające rasy owiec z owczarskiego
zakładu pielęgnowania krajobrazu, dysponującego stadem liczą
cym ponad 750 zwierząt, oraz kozy.
Wiele rzadkich gatunków ptaków, jak dudek, lelek, dzierzba
znajdują tutaj warunki dla swojego gniazdowania. Liczne dobrze
osłonecznione miejsca i bogaty wybór żywności czynią z wrzoso
wiska faworyzowane środowisko życia dla żmiji zygzakowatej
i innych gadów.
Lekkie porosty trawy
Lekkie porosty trawy na piaskach dokumentują wczesne stadium
w procesie »leczenia pokaleczonych« krajobrazów. W rezerwacie
biosferycznym występują rozległe powierzchnie cienkiej trawy
rosnącej na byłych poligonach wojskowych i w krajobrazie poko
palnianym. Na nieprzyjaznych dla osadnictwa zwałowiskach od
krywkowych kopalni węgla brunatnego rozwijają się pomyślnie
tylko specjaliści: szczotlicha siwa, sporek wiosenny, kostrzewa ow
cza, zawciąg, kocanki piaskowe, jastrzębiec kosmaczek, jasieniec
piaskowy, niezapominajka piaskowa, goździk kartuzek i goździk
kropkowany. Lekkie porosty trawy na piaskach są w Niemczech
ciągle jeszcze rzadko spotykane. Większość ich mieszkańców,
wiele odmian chrząszczy, szarańczaków, motyli i jaszczurek należy
do gatunków zagrożonych wyginięciem.

Wielkie zachodnie bagnisko leśne w Neuliebel DW

Aktywne rozwijanie krajobrazu

Dębowa Aleja DW

Proekologiczne, zróżnicowane użytkowanie stanowi centralne
zadanie w realizowanej przez rezerwat biosferyczny strategii
na rzecz ochrony i rozwoju przyrody oraz krajobrazu. Jest ono
uzupełniane różnorodnymi przedsięwzięciami i projektami, które
celowo przyczynią się do polepszenia stanu biotopów, a przez to
jakości środowiska życia flory i fauny.
I tak ważnym zadaniem pozostaje renaturyzacja potoków i rzek,
które w przeszłości zostały »bogato« wyłożone betonem i żwirem.
Już dzisiaj udaje się pokazać, że renaturyzacja, demontaż grobli
lub ich obejścia za pomocą naturalnych ramp i podestów dla ryb,
ponownie odtworzona przepływowość akwenów w połączeniu
z odpowiednim dla okolic korzystaniem z błoni rzecznych
pozwalają na ponowne sprowadzenie tu utraconych gatunków
zwierząt i roślin.
Nawet w rezerwacie biosferycznym można chronić zasoby bociana
białego tylko dzięki opiece nad jego gniazdami lub przedsięwzię
ciom związanym z ochroną jego środowiska. I tak nawilża się łąki
w pobliżu wsi i pielęgnuje się je jako obszary podmokłe, gdzie
bocian biały znajduje znowu swoje pożywienie. Członkowie Zrze
szenia Promocji Przyrody Górnołużyckiego Krajobrazu Wrzosowisk
i Stawów realizują niezastąpioną pracę na rzecz opiekowania się
gniazdami bocianów i odnawiania elementów ich gniazd.

Przepławka pod Uhystem DW

Współdziałać, bo jest to nasza
biosfera

Wędzone przysmaki BOH

Pielęgnacja wrzosowisk RMS

Jesień na wrzosowiskach Göbeln RMS

Bez udziału wielu ludzi z krajobrazu wrzosowisk i stawów nie
byłaby możliwa ani praca praktyczna, ani praca naukowa, które
przyczyniają się do tego, że rezerwat biosferyczny żyje.
Większości jest wiadomo, że zarówno przyroda, jak i krajobraz,
różnorodność występujących tutaj gatunków fauny i flory należą
do nielicznych bogactw krajobrazu wrzosowisk i stawów. Wszyscy
oni są świadomi tego, że nietoperz, wydra i bocian tylko wtedy
będą mogły nadal rozsławiać Łużyce, gdy człowiek będzie
respektował potrzeby zarówno ich, jak i innych zagrożonych
gatunków.
Zrzeszenie Promocji Przyrody Górnołużyckiego Krajobrazu Wrzoso
wisk i Stawów dowodzi, że każdy z nas może się przyczynić do
tego, aby bociany pozostały w Górnych Łużycach, aby krajobraz
górnołużycki pozostał jedynym w swoim rodzaju krajobrazem kul
turowym i aby przyroda mogła się w nim nadal dobrze rozwijać.

