Lubelskie
Malowniczo położone
pomiędzy Wisłą a Bugiem,
na styku kultur wschodu i
zachodu, kusi egzotyką.
Pełna przyrody i zabytków Kraina Lessowych Wąwozów ciągnie się
od Polesia po Roztocze.
Województwo lubelskie położone jest we wschodniej Polsce
i graniczy od wschodu z Ukrainą i Białorusią, a po stronie polskiej
z czterema województwami: podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim
i mazowieckim.

Lublin

Stolicą województwa jest
.
Lubelskie zajmuje obszar 25 187 km2 i jest zamieszkane przez
1 176 576 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 84 os./km². Na terenie
województwa znajduje się 48 miast, w tym 4 miasta na prawach powiatu, 20
powiatów i 213 gmin (dane z 30.06.2020 r.).
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Lublin ---> lubelskie
Nazwa miasta znana jest z zapisków z 1228 roku i pochodzi
od zdrobnienia imienia Lubomir czyli Lubla. Pierwszy tekst
z nazwą Lublina znajdziemy w kronice Wincentego Kadłubka,
w której kronikarz informuje, że kobieta imieniem Julia,
miała założyć dwa miasta, których nazwy pochodzące od imion jej i
brata przekręcono na Lublin i Lubusz.

Skąd się wzięła nazwa Lublin według legend

Dawno temu, nie wiadomo kiedy… nad czystą i bystrą rzeką Bystrzycą zatrzymała się
drużyna książęca z księciem na czele. Pozwolili oni swym koniom napić się wody z rzeki
i na chwilę odpocząć. Stojących na brzegu rybaków Książę zapytał jak nazywa się
miejsce, do którego przybył. Rybacy powiedzieli, iż oni sami nie znają nazwy owego
miejsca bo nikt żadnej nazwy jeszcze mu nie nadał. Książę chciał nadać jakąś nazwę
owym terenom położonym nad Bystrzycą. Postanowił, że gród przyjmie nazwę ryby,
która za chwilę zostanie wyłowiona z rzeki. Zarzucono sieci i już po chwili rybacy
niecierpliwie patrzyli zgadując co to będzie za ryba. W wyciągniętej sieci ukazały się
dwie ryby. Jedną z nich był szczupak drugą lin. Wśród zgromadzonych na brzegu ludzi
wybuchła kłótnia o to, od nazwy której ryby gród miał przyjąć swoją nazwę. Książę
powtarzał w myślach „szczupak lub lin”. Po chwili wyprostował się i z uniesioną głową
oznajmił, iż na jego polecenie gród zwać się będzie lub-lin.

☻Klimat
Klimat w lubelskim jest umiarkowany zimny. Występują tu znaczne opady
deszczu - wahają się w granicach 540 mm. Średnia roczna temperatura
wynosi 7.6 °C. Natomiast wiatry najczęściej mają kierunek południowozachodni oraz zachodni.

☻Rzeźba terenu
Lubelskie leży na wysokości
190 m nad poziomem morza.
Teren województwa to:
- Nizina Południowopodlaska,
- Wyżyna Lubelska,
- Roztocze,
- Polesie Zachodnie,
- Polesie Wołyńskie
- Kotlina Sandomierska.
Lubelszczyzna leży na terenie Krainy
Wielkich Dolin, gdzie przeważają
krajobrazy równinne, urozmaicone
wzniesieniami oraz występują liczne
jeziora, torfowiska, bagna i łąki.
Lubelskie to także Pas Wyżyn z
bardziej urozmaiconą rzeźbą terenu,
zwłaszcza na powierzchniach
pokrytych warstwą lessu, w której
wytworzyły się liczne wąwozy oraz
głęboko wcięte doliny rzek.
Pas Kotlin Podkarpackich to obszary równinne, przecięte dolinami
rzek, z pojedynczymi wzniesieniami i piaszczystymi wydmami.

☻Gleba
Dzięki żyznym glebom Wyżyna Lubelska jest jednym z najbardziej
rozwiniętych rolniczo obszarów Polski.
Występują tu mady w dnach dolinach rzecznych, bogate
w próchnicę gleby brunatne i płowe (obszary lessowe), jak też
czarnoziemy (obszary lessowe) oraz rędziny. Są również mniej żyzne
gleby
bielicowe
(pokrywy
piaszczyste).
Odpowiedni
klimat
i żyzna gleba pozwalają uprawiać pszenicę, tytoń i chmiel.
Najważniejszymi jednak roślinami są burak cukrowy, rzepak
i rzepik. Ważną rolę w rolnictwie zajmuje sadownictwo oraz szkółkarstwo.

☻Wody
Całe województwo znajduje się w dorzeczu Wisły. Rzeka główna
i jej małe bezpośrednie dopływy
odprowadzają wody z zachodniej
części terytorium.
Środkowa
część
województwa
znajduje się w dorzeczu Wieprza,
wschodnia
–
Bugu
(Narwi),
na południu usytuowana jest zlewnia Sanu, a najmniejszy teren należy do
zlewni Wisły. Największą rzeką w lubelskiej części dorzecza Bugu jest
Krzna, a na Roztoczu największą rzeką jest Tanew. Rzeki Lubelszczyzny
to także: Sołokija, Bystrzyca, Zielawa, Tyśmienica,
Huczwa,
W południowej części Polesia
Zachodniego
znajduje się zespół jezior krasowych.

☻Świat roślin, parki narodowe, pomniki przyrody
W województwie lubelskim lasy zajmują powierzchnię 580 tys. ha, co
stanowi 23% jego powierzchni, przy czym 12 tys. ha lasów znajduje się w
obrębie parków narodowych.

Duże kompleksy leśne to Lasy Janowskie, Sobiborskie, Włodawskie,
Parczewskie, Kozłowieckie i Łukowskie oraz Puszcza Solska. Rosną tu
takie gatunki drzew jak: buk pospolity, jodła pospolita, dąb bezszypułkowy.
Jest tu także obszar Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W centralnej
części tego rezerwatu znajduje się Poleski Park Narodowy. Docelowo
będzie to jeden z nielicznych na świecie trój-państwowych rezerwatów
biosfery: polsko-ukraińsko-białoruski.
Na terenie województwa lubelskiego znajdują się 2 parki narodowe:
Poleski Park Narodowy i
Roztoczański Park Narodowy
oraz 17 parków krajobrazowych:
Chełmski Park Krajobrazowy
Kazimierski Park Krajobrazowy
Kozłowiecki Park Krajobrazowy
Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
Krzczonowski Park Krajobrazowy
Nadwieprzański Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu
Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie
Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Poleski Park Krajobrazowy
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
13.
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14. Sobiborski Park Krajobrazowy
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W województwie jest ok.90 rezerwatów przyrody i ponad 1500 pomników
przyrody (drzewa, głazy narzutowe, aleje przydrożne, jaskinie).

☻Świat zwierząt
Do największych skarbów regionu z pewnością należą żółw błotny, żuraw
i tarpan.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się też ptaki związane
z doliną Wisły. Nieuregulowana i duża rzeka umożliwia gniazdowanie oraz
żerowanie ogromnej ilości gatunków ptaków związanych z siedliskami
wodnymi i podmokłymi. Ptaki zasiedlają tu piaszczyste oraz trawiaste
wyspy, mielizny i nadwodne zarośla – środowiska nieodwracalnie
zniszczone gdzie indziej w wyniku regulacji rzek. Z najciekawszych ptaków
wymienić należy: rybitwę rzeczną i białoczelną, sieweczkę rzeczną i
obrożną, mewę pospolitą, śmieszkę, czarnogłową i białogłową.

☻Atrakcje turystyczne
Mapa prezentująca największe
atrakcje Lubelszczyzny

Muzeum Wsi Lubelskiej / Lublin
Cały obszar, który obejmuje Muzeum
zostało podzielone na sekcje odpowiadające
poszczególnym regionom: Wyżynie Lubelskiej,
Roztoczu, Powiślu, Podlasie, Nadbużu oraz
sektorom dworskim i miasteczku. W ostatnich
latach duże zainteresowanie wzbudziło oddanie
do użytku najnowszego sektora, czyli Miasteczka, w którym można się
przyjrzeć z bliska między innymi pracy dawnej agencji pocztowej, zakładu
fryzjerskiego, gabinetu dentystycznego, restauracji, pracowni malarza szyldów
czy podziwiać piękny, XVII- wieczny kościół z Matczyna (najstarszy
zachowany drewniany kościół parafialny na Lubelszczyźnie).
Muzeum Wsi Lubelskiej jest gospodarzem jeszcze wielu ciekawych wydarzeń.
Andrzejki, dożynki, potańcówki w skansenie, kiermasze ziołowo-miodowe czy
Lubelskie Święto Chleba to tylko wybrane. Na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej
działa restauracja serwująca pyszne jedzenie. Karczma ma w swoim menu
dania, które są charakterystyczne dla prostej i bardzo smacznej domowej,
regionalnej kuchni.

Muzeum Narodowe w Lublinie
Zamek Królewski w Lublinie, pierwotnie
zbudowany w XII wieku, wielokrotnie
przebudowywany, w latach 1831-1954
wykorzystywany jako więzienie, od 1957
siedziba Muzeum Narodowego w Lublinie.
W XIII wieku do zamku dobudowano
romański donżon. XIV-wieczna kaplica
Trójcy Świętej, wybudowana jako fundacja
Kazimierza Wielkiego, pokryta rusko-bizantyńskimi freskami z 1418,
powstałymi na zamówienie Władysława Jagiełły, jest jednym z najcenniejszych
zabytków w Polsce.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Zespół pałacowo-parkowy rodziny
Zamoyskich, we wsi Kozłówka, która
leży w północnej części województwa
lubelskiego, 9 km na zachód od
Lubartowa oraz ok. 2 km na płd.-wsch.
od miasta Kamionka. Obecnie pałac
jest siedzibą muzeum. Na południu
miejscowości znajduje się Kozłowiecki
Park Krajobrazowy. 16 maja 2007 roku zespół pałacowo-parkowy został
wpisany na listę Pomników historii.
Magiczne Ogrody
Magiczne Ogrody – pierwszy polski rodzinny park tematyczny, położony
w Trzciankach w województwie lubelskim, otwarty w 2014 roku.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Powstało 1 kwietnia 2011 roku na bazie
kolekcji lotniczej Wyższej Szkoły
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Najważniejszym jego zadaniem jest,
obok gromadzenia i ochrony zabytków
kultury narodowej związanych z dziejami
oręża polskiego w odniesieniu do sił
powietrznych, właściwe ich utrzymywanie oraz udostępnianie do celów
naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz
popularyzacji wiedzy o polskiej historii wojskowości.

Ogród zoologiczny im. Stefana Milera
Jedyny ogród zoologiczny w województwie lubelskim oraz jeden
z nielicznych na wschodzie Polski. Mieści się w Zamościu, niedaleko
Starego Miasta. Ogród ma powierzchnię 13,8 ha. Zamieszkują go 2524
zwierzęta z 312 gatunków.

Twierdza Zamość
Fortyfikacje otaczające Zamość zbudowane
w latach 1579–1618 na zlecenie Jana Zamoyskiego.
Wielokrotnie przebudowywane, w tym najbardziej
kompleksowo w latach 20. XIX w. Jedna z
największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, a następnie Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego. W swojej historii przeszła
5 oblężeń. Forteca została zdobyta tylko raz, i to przez wojska polskie, w 1809
roku. Zlikwidowana została w 1866 roku.

Podziemia Kredowe w Chełmie
Zabytkowa kopalnia kredy stanowiąca unikatową pozostałość górnictwa
kredowego w Europie. Znajdujący się w niej wielopoziomowy kompleks
korytarzy i komór powstał w wyniku wielowiekowej eksploatacji kredy piszącej,
której złoża znajdują się pod powierzchnią miasta.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa
Zabytkowa kolej wąskotorowa o rozstawie szyn 750 mm w zachodniej części
województwa lubelskiego, w powiatach opolskim i puławskim, jedyna czynna
wąskotorówka w województwie. W każdą niedzielę od maja do końca września
odbywają się przejazdy na trasie Karczmiska – Opole Wąskotorowe –
Karczmiska – Polanówka – Karczmiska połączone z ogniskiem i zwiedzaniem
zabytkowej stacji, okazjonalnie dostępne są także inne atrakcje, jak np.
projekcje filmowe.

To tylko niektóre atrakcje Województwa Lubelskiego.

Lubelskie to idealne miejsce zarówno na krótkie,
weekendowe podróże, jak i dłuższy urlop.
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