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7 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał zarządzenie w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Stawiska, w którym chroniony jest fragment naturalnego
lasu dębowego ze starymi drzewami pomnikowymi. W związku z tym, że rezerwat pokrywa się z granicami
obszaru Natura 2000, zarządzenie zawiera również zakres planu zadań ochronnych dla obszaru mającego
znaczenie dla Wspólnoty Stawiska PLH240024, wyznaczonego z kolei dla ochrony siedliska leśnego - grądu
środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego oraz rzadkiego gatunku chrząszcza - pachnicy dębowej.
Plan ochrony rezerwatu przewiduje ochronę bierną, dzięki czemu osiągnięty zostanie także cel ochrony
obszaru Natura 2000, jakim jest zachowanie właściwego stanu siedlisk i gatunków, będących przedmiotami
ochrony. Zapewniony zostanie rozwój naturalnych procesów, które wykształciły siedliska typowe dla tego
regionu biogeograﬁcznego.
Rezerwat Stawiska położny w gminie Lipie, zajmuje powierzchnię 6,28 ha i obejmuje enklawę leśną, od
południowego wschodu przylegającą do drogi krajowej DK42, a z pozostałych stron otoczoną gruntami rolnymi.
Ochroną rezerwatową objęty jest stary, niewielki powierzchniowo drzewostan, w którym obecne są dęby
zakwaliﬁkowane jako pomniki przyrody. Ich wartość przyrodniczą znacząco podnoszą dziuple i
próchnowiska. Bogatą faunę rezerwatu reprezentują liczne gatunki zwierząt. Należą do nich miedzy innymi
chrząszcze biegaczowate, płazy – traszki, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, ropucha szara i zielona;
jaszczurki – zwinka i żyworodna; ptaki drapieżne – myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, krogulec, a także
liczne nietoperze znajdujące schronienie w rezerwacie dzięki dużej liczbie dziupli i wypróchniałych pni starych
dębów i wierzb. Miejsce to nie zostało udostępnione do zwiedzania. Oznacza to, że obowiązuje całkowity zakaz
wstępu na teren rezerwatu.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Stawiska, zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego 12 marca 2019 r.
Dokumenty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (wraz z dokumentacją
opracowaną na potrzeby planu ochrony).

