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Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Działania ochronne w rezerwacie Łężczok
Racibórz » Jednym z ważniejszych zadań, zapisanych w zadaniach ochronnych opracowanych dla rezerwatu oraz w dokumentacji sporządzonej na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Stawy Łężczok, jest koszenie zarastających intensywnie łąk oraz
wysp dla ptaków wybudowanych na stawach. Rozpoczęła się także przebudowa ścieżek. Parking od strony Babic będzie niedostępny.
Teren rezerwatu przyrody
Łężczok od wieków wykorzystywany był na potrzeby tradycyjnej gospodarki stawowej,
w wyniku której ukształtowały
się tu specyficzne układy przyrodnicze. Stawy hodowlane zaadoptowane do życia przez roślinność i ptaki, otaczające je
bogate gatunkowo lasy łęgowe
oraz bujne łąki, stanowią mozaikę siedlisk naturalnych i półnaturalnych, których istnienie
zależy od dalszej działalności
człowieka. Miejsce to, chronione jednocześnie dwiema formami ochrony: rezerwatową oraz
w ramach Sieci Natura 2000, wymaga podejmowania różnych
działań z zakresu ochrony czynnej. Jednym z ważniejszych zadań, zapisanych w zadaniach
ochronnych opracowanych dla
rezerwatu oraz w dokumentacji
sporządzonej na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Stawy Łężczok, jest koszenie zarastających intensywnie łąk oraz
wysp dla ptaków wybudowanych na stawach. Dwa rodza-

je obiektów: duże – przeznaczone do zadrzewienia i małe
– mające z złożenia samoistnie
zarosnąć roślinnością zielną,
zainstalowano na zbiornikach
Salm Duży i Babiczak Północny
dla wzbogacenia w rezerwacie
siedlisk lęgowych ptaków. Nadmierny rozwój wysokiej roślinności zielnej na wyspach małych, utrudniał wykorzystanie
tych miejsc przez gatunki ptaków, które budują gniazda na powierzchni gruntu. Aby ułatwić
lęgi rybitwie rzecznej i mewie
czarnogłowej konieczne stało
się usunięcie roślinności wysokiej, głównie bylicy pospolitej.
Z kolei utrzymanie łąk w krajobrazie rezerwatu wymaga systematycznego wykaszania. Zapewnia to stabilność zbiorowisk
łąkowych oraz nie dopuszcza
do ich zarastania przez krzewy
i drzewa. Takie działania gwarantują jednocześnie zachowanie odpowiednich warunków do
życia dla rzadkiego motyla, modraszka telejusa, który jest jednym z przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Stawy Łęż-

czok. Efekty przeprowadzonych
prac będzie można zobaczyć dopiero w roku następnym. Wykoszone łąki najlepiej obserwować
we wrześniu, gdy pięknie zakwita zimowit jesienny. Na reakcję
ptaków na „wysprzątane” wyspy
trzeba będzie poczekać przynajmniej do wiosny – informuje
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Katowicach.
– Rozpoczynają się prace
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja
nawierzchni ścieżek celem
zmniejszenia presji ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok”
– informuje z kolei Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Nastała jesień. Sezon lęgowy ptaków
mamy już za sobą, ale kolejny
rozpocznie się już wczesną wiosną. Nie mamy więc zbyt wiele
czasu, dlatego ruszają prace
związane z odtworzeniem i poprawą nawierzchni ścieżek. Jesień i zima, to może nie najlepszy czas na roboty budowlane,
lecz jedyny możliwy dla prze-

Potencjał rzek dostrzeżony
Region » Już nie tylko rząd głośno mówi o rozwoju żeglugi śródlądowej, ale również władze samorządowe województwa śląskiego. Na razie powołano zespół, który ma gromadzić niezbędne informacje.
Podczas posiedzenia rozmawiano o technicznych i logistycznych uwarunkowaniach
funkcjonowania śródlądowych
dróg wodnych, perspektywach
rozwoju Kanału Gliwickiego i partycypacji społecznej
w sprawach związanych z wykorzystaniem rzek. Sporo czasu poświęcono dyskusji dotyczącej problemów ochrony zasobów przyrody w kontekście
planowanych rządowych inwestycji w szlaki żeglowne w województwie.
Przedstawiono również inicjatywę zapoczątkowaną przez
Województwo Dolnośląskie
i przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego związaną

z ustanowieniem roku 2018 jako samorządowego Roku Odry.
Ideą tego pomysłu jest wspólne działanie wszystkich województw położonych w dorzeczu Odry w celu pełniejszego
wykorzystania szans rozwojowych związanych z jej wykorzystaniem.
Zespół powstał w drodze
zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie samorządowi województwa śląskiego możliwie
pełnej informacji dotyczącej
żeglugi śródlądowej i innych
aspektów gospodarki wodnej
w województwie oraz przedstawianie uzasadnionych pro-

pozycji podejmowania działań
w tym zakresie.
W skład zespołu weszli eksperci, którzy od lat angażują się
w sprawy gospodarki wodnej i
żeglugi śródlądowej. Wśród nich
są reprezentanci samorządów,
administracji rządowej, organizacji społecznych, wyższych
szkół oraz instytutów badawczych. Ideą przyświecającą powołaniu zespołu było uwzględnienie różnych punktów widzenia, które wynikają z wielu ról,
jakie pełni rzeka w życiu regionu.
Nadzór nad zespołem sprawuje
członek Zarządu Województwa
Śląskiego Henryk Mercik.
slaskie.pl

prowadzenia potrzebnych prac
w rezerwacie. A prace te są
już naprawdę potrzebne, gdyż
obecnie część ścieżek w trakcie
deszczu zamienia się w głębokie kałuże lub grząskie błoto.
A przecież rezerwat Łężczok
to jeden z największych rezerwatów województwa śląskiego
i jest on bardzo chętnie odwiedzany przez turystów oraz okolicznych mieszkańców. Być może wielu osobom wprowadzenie
koparek na teren tej „Świątyni
Przyrody” wyda się niewłaściwe, a nawet będzie kojarzyło
z jej profanacją. Pamiętać jednak należy, że „Łężczok” jest
rezerwatem częściowym, podlegającym czynnej, a nie biernej
ochronie. Bogactwo gatunków
(zwłaszcza ptaków) związane
jest nierozerwalnie z gospodarką stawową i ekstensywną
hodowlą ryb. Zaprzestanie jej
spowodowałoby bardzo szybkie
wypłycenie i zarośnięcie stawów, a więc zanik tych cennych
siedlisk. Jednym z oczywistych
zadań tej gospodarki jest utrzymywanie w należytym stanie

urządzeń stawowych, w tym
grobli rozdzielających stawy.
Udostępnione zwiedzającym
ścieżki w rezerwacie w większości biegną właśnie po koronach grobli. Niestety, po latach
użytkowania ich nawierzchnia
pozostawia wiele do życzenia.
A nie jest to rzecz tylko czysto
estetyczna. Kałuże i błoto powodują, że odwiedzający chcąc je
ominąć rozdeptują roślinność
rosnącą już poza ścieżkami,
w sposób niekontrolowany ingerując w siedliska rezerwatu.
Jednocześnie przystępując do
projektu Nadleśnictwo wyznaczyło sobie jeszcze jeden, ważny
cel społeczny. Chcemy umożliwić osobom poruszającym się
na wózkach inwalidzkich dotarcie do platformy widokowej na
stawie Salm Duży, by również

i one miały możliwość obcowania z Przyrodą. Zakres prac został uzgodniony z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska
w Katowicach, a większość funduszy Nadleśnictwo otrzymało
ze środków unijnych. Remont
dróg będzie trwał prawdopodobnie do końca lutego chyba,
że zima okaże się dla budowlańców łaskawa. W tym czasie
parking, przy dojeździe do rezerwatu od strony Babic będzie
niedostępny, gdyż na jego terenie będą składowane materiały budowlane. Również spacery po rezerwacie przez jakiś
czas będą utrudnione, a być
może nawet niemożliwe, za co
wszystkich miłośników przyrody z góry przepraszamy.
opr. w/RDOŚ

Nie truj sąsiada

- kolejna odsłona ofensywy antysmogowej
Region » Sezon grzewczy wiąże się niestety z problemem zanieczyszczeń powietrza w związku z
niską emisją. Doniesienia o limitach emisji pyłu zawieszonego przekroczonych o kilkaset procent
znów zaczynają być naszą codziennością.
Alarmujące raporty jednoznacznie potwierdzają, iż w trakcie epizodów smogowych notuje
się więcej zgonów niż w inne dni,
a niska emisja jest jedną z istotnych przyczyn chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, krążenia czy alergii.
W ubiegłym roku olbrzymi sukces odniosła akcja „Nie
truj sąsiada” o której donosiły
media w całej Polsce, a spoty
z udziałem Franciszka Piecz-

ki oraz YouTubera Reziego notowały tysiące odsłon. W tym
roku ofensywa „Nie truj sąsiada” wraca z udziałem Mariana
Dziędziela, jednego z najbardziej wyrazistych polskich aktorów, wspieranego przez muzyków z zespołu Tabu.
Mechanizm akcji jest bardzo prosty – jeżeli Twój sąsiad
nieustannie spala śmieci, dymi
i truje wszystkich dookoła, wyraź swój sprzeciw wieszając na

jego płocie, oknie czy bramie
zawieszkę akcji „Nie truj sąsiada”. Zawieszkę można pobrać
pod adresem gminazenergia.pl
Kampania „Nie truj sąsiada”
została zainicjowana przez portal Planergia.pl, Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
oraz 28 gmin i powiatów z terenu Województwa Śląskiego.
Starostwo Powiatowe w Raciborzu

