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Środowisko w którym żyjemy

Kolumna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasów Państwowych, Nadleśnictwo 
Kobiór otrzymało z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach dotację 
na zadanie pn. „150 lat żubrów pszczyń-
skich”. 

Główne uroczystości tego nie-
codziennego wydarzenia odbędą się  
9 września 2015 r. w Sali Lustrzanej 
Muzeum Zamkowego w Pszczynie, 
gdzie będzie miała miejsce również spe-
cjalna Międzynarodowa Konferencja 
poświęcona obecności żubrów w lasach 
pszczyńskich.

Wyasygnowane przez WFOŚiGW 
pieniądze mają posłużyć do wykonania 
tablic informacyjnych, plakatów oko-
licznościowych oraz zakupu licznych 
nagród przeznaczonych dla uczestników 
wielu konkursów, zarówno wiedzy teo-
retycznej jak i sztuce malarstwa, poświę-
conych tematyce lasów pszczyńskich  
i obecności żubra na naszym terenie. 

Wsparcie finansowe tej imprezy 
pokazuje jak szeroka i różnorodna jest 
działalność Funduszu.

W rezerwacie Żubrowisko należą-
cym do tego Nadleśnictwa od 150 lat 
zamieszkuje to piękne i majestatyczne 
zwierzę. 

Historia pobytu tych zwierząt na te-
renie Śląska zaczęła się w 1865 roku, 
kiedy to książę von Pless, na skutek wy-
miany z carem Aleksandrem II, pozyskał 
4 żubry terenów Białowieży (3 krowy  
i 1 byka). Początkowo zamieszkiwały 
one w lasach murckowskich. Jednak 

w wyniku powiększania się stada po-
stanowiono je przenieść na tereny dzi-
siejszych Jankowic k. Pszczyny, gdzie 
obszar leśny był znacznie większy (11 
tys. ha), tym samym stwarzając lepsze 
warunki życia i rozmnażania się tych 
zwierząt.

Mało kto wie, że województwo ślą-
skie szczyci się jednym z najwyższych 
wskaźników lesistości w naszym kraju. 
Potwierdzają to również osoby przyby-
wające na Śląsk, podziwiając mnogość 
i różnorodność lasów, w tym bądź co 
bądź przemysłowym obszarze kraju. 

Oczywiście las to nie tylko rosnące 
w nim drzewa i rośliny, ale także liczne 
zwierzęta w nim żyjące, w tym te nieco-
dzienne żubry.

Dbałość i troska o stabilność ekosy-
stemów przyrodniczych na terenie na-
szego województwa oraz popularyzacja 
dotychczasowych osiągnięć w jej utrzy-
maniu wspaniale wpisuje się w zakres 
działalności WFOŚiGW w Katowicach. 
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