„Zadania ochrony czynnej w rezerwatach przyrody”
projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Ustawa o ochronie przyrody przewiduje ochronę obszarową terenów najbardziej cennych
z przyrodniczego punktu widzenia. Jedną z tych form są rezerwaty przyrody, które obejmują
obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje
i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki
przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Pod nadzorem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach obecnie znajduje się 65 rezerwatów przyrody.
Wiele z nich wymaga podejmowania ciągłych, okresowych bądź jednorazowych zabiegów
ochronnych w celu zachowania lub odtworzenia wchodzących w skład rezerwatów walorów
przyrodniczych.
Realizowane w bieżącym roku zadanie polegało na pracach związanych z utrzymaniem
w dobrym stanie elementów przyrodniczych objętych ochroną na terenie rezerwatów
przyrody w województwie śląskim. Wykonano następujące zabiegi w rezerwatach przyrody
Łężczok, Ochojec i Cisy nad Liswartą.
Koszenie łąk w rezerwacie przyrody Łężczok
Rezerwat charakteryzuje mozaika siedlisk naturalnych i półnaturalnych, których istnienie jest
współzależne od koegzystencji z człowiekiem. Przykładem siedlisk pochodzenia
antropogenicznego są wchodzące w skład rezerwatu stawy hodowlane. W otoczeniu stawów
powstały bogate gatunkowo lasy łęgowe oraz łąki, niestabilne ekologicznie zbiorowiska
roślinne, podlegające stałej sukcesji. Utrzymanie ekosystemów łąkowych w krajobrazie
rezerwatu wymaga prowadzenia czynnej ochrony w postaci ich wykaszania. Zabieg ten
zapewnia stabilność zbiorowisk łąkowych oraz nie dopuszcza do ich degeneracji poprzez
zarastanie.

Remont ogrodzenia liczydła górskiego w rezerwacie przyrody Ochojec
Zabezpieczenie stanowiska liczydła górskiego (Streptopus amplexifolius) – przedmiotu
ochrony rezerwatu Ochojec, poprzez remont zniszczonego ogrodzenia podyktowane było
koniecznością zapewnienia właściwej ochrony przed silną ekspansją zwierząt leśnych
(wydeptywanie, buchtowanie), prowadzącą do poważnych zniszczeń w populacji tego
gatunku. W wyniku badań naukowych stwierdzono, że liczydło górskie posiada bardzo małą
zdolność do odnawiania się, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla istnienia populacji tego
gatunku. W wyniku prac wyremontowano ogrodzenie stanowiska liczydła górskiego, poprzez
wymianę słupów, montaż siatki leśnej oraz 2 przełazów umożliwiających prowadzenie
nadzoru nad stanem ochrony liczydła.

Wykoszenie runa leśnego w ogrodzeniu cisowym w rezerwacie przyrody Cisy nad Liswartą
Przedmiotem ochrony rezerwatu jest naturalne siedlisko występowania cisa pospolitego. Jest
to gatunek zagrożony, objęty ochroną prawną lecz mimo wszystko zanikający z polskich
lasów. Pozytywne rezultaty ochrony cisa daje grodzenie miejsc jego naturalnego odnowienia
nalotów i siewek, wyjątkowo narażonych na zniszczenie wskutek zgryzania i zadeptywania
przez zwierzęta leśne. W tym rezerwacie ogrodzenie cisów wykonano w 2011 r. ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Dla skutecznej ochrony cisa
niezbędne jest podejmowanie odpowiednich działań, w tym zabiegów leśnych. Ze względu
na powolny wzrost cisa, a co z tym związane narażenie na jego wyparcie przez gatunki
panujące, istotne jest prowadzenie zabiegu koszenia runa leśnego w miejscu występowania
nalotów cisowych.

