RDLP W KATOWICACH

Cisy Przybynowskie ze wsparciem
Zakończyły się prace ochronne w najmłodszym rezerwacie
województwa śląskiego. Rezerwat Cisy Przybynowskie został
utworzony w sierpniu 2015 roku, aby zachować – ze
względów naukowych – naturalne stanowisko cisa
pospolitego (Taxus baccata).
ezerwat położony jest poza granicami innych obszarów
chronionych, posiada jednak otulinę o powierzchni 20,82 ha. Sam rezerwat obejmuje 7,6 ha lasu położonego na południowy wschód od miejscowości Ostrów
w gminie Żarki na terenie powiatu myszkowskiego.
Ochraniana populacja cisa obejmuje około 30 niemal stuletnich okazów o pokroju drzewiastym oraz siewki tego gatunku.
Jak ustaliliśmy, przeprowadzone prace to zabezpieczenie chronionych drzew przed konkurencją ze strony innych roślin i poprawa warunków ich rozwoju. Zarówno tych dojrzałych, jak i najmłodszego,
dopiero wzrastającego pokolenia. Zatem ścięto wybrane leszczyny
i czeremchy, aby nie ograniczały wzrostu i nie uszkadzały gałęziami
dużych cisów. Dodatkowo miejsca najliczniejszego występowania
młodych drzew ogrodzono siatką, która ma ochronić przed zgryzaniem pędów wierzchołkowych przez zwierzęta leśne.
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Prace zostały wykonane na zlecenie i przy finansowym wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w ramach realizacji projektu „Działania ochronne
w obszarach Natura 2000 rezerwatach przyrody”.
Cisy Przybynowskie są jednym z sześciu rezerwatów przyrody
w województwie śląskim, w których przedmiotem ochrony jest ten
gatunek.
(LD)

Hubertus w Świerklańcu

apraszamy na Staropolskiego Hubertusa, który 20 października odbędzie
się w zabytkowym parku w Świerklańcu już po raz 21.
W programie m.in.
■ msza polowa ■ widowiskowa gonitwa
za lisem ■ szukanie lisa ■ konkurs elegancji

Z

w damskim siodle ■ pokazy jeździeckie ■
konkurs powożenia zaprzęgami ■ prezentacja psów myśliwskich ■ wystawa ptaków
drapieżnych ■ wernisaż prac Elżbiety Kaliszewskiej.
Hubertus rozpocznie się polową mszą
świętą o godz. 11.30 w centralnej części parku. Uroczyste otwarcie Hubertusa, czyli
święta jeźdźców, myśliwych oraz leśników,
nastąpi zaraz po nabożeństwie, także w centralnej części parku (tzw. tarasy pałacowe).
Organizatorzy ogłaszają konkurs na najciekawsze zdjęcie zrobione w czasie XXI Staropolskiego Hubertusa. Zasady są bardzo

proste. W wydarzeniu Hubertus 2018 na Facebooku do 24 października 2018 r. należy
udostępnić dowolne zdjęcie zrobione podczas wydarzenia. Wygrywa zdjęcie, które
zdobędzie najwięcej polubień lub innych reakcji do 29 października 2018 r do godz. 10.
Ważne! Osoba, która opublikuje zdjęcie,
oświadcza, że jest jego autorem. Konkurs
przeznaczony jest dla fotografów amatorów
– zdjęć nie można publikować z „firmowych”
stron. Organizator zastrzega sobie prawo
do usunięcia fotografii wulgarnych lub takich, które jago zdaniem naruszają jakiekolwiek normy społeczne.
(LD)

80 000 drzew i kwiatów
o Bielska-Białej dwa razy w roku wraca ciesząca się dużą popularnością
akcja „Drzewko za surowce”. 29
września za przyniesione surowce: 10 kg makulatury lub 20 puszek aluminiowych, butelek PET, szklanych butelek, albo mały sprzęt
AGD lub RTV, można było otrzymać sadzonkę drzewa lub kwiatów.
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Zebrane surowce zostaną sprzedane,
a za pieniądze zakupione rowery dla dzieci
z domów dziecka i świetlic środowiskowych
w ramach akcji Rower Pomaga www.RowerPomaga.pl. Akcja organizowana jest w ramach
całorocznego programu „Wszystkie kolory recyklingu”, realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Arka” przy udziale Urzędu Miejskie-

go oraz Zakładu Gospodarki Odpadami SA. Partnerem
akcji jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.
Od rozpoczęcia tej akcji w 2007 udało się
już rozdać ponad 80 tysięcy sadzonek drzew
i kwiatów.
(LD)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
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