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Tereny zielone stanowią ponad 30 proc. województwa śląskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dokłada wszelkich starań, aby otaczać je szczególną opieką.
Zabytkowy przydrożny starodrzew w Chybiu stanowi najcenniejszy pomnik przyrody ożywionej w województwie śląskim. Liczy
obecnie 174 dęby błotne i szypułkowe zasadzone w połowie XIX w. Wiek drzew to ok. 140 - 160 lat. Celem zadania,
dofinansowanego przez Fundusz dotacją w wysokości ponad 9 tys. zł, jest poprawa drzewostanu stanowiącego pomnik przyrody.
Drzewa rosną w bezpośredniej bliskości krawędzi jezdni. Z uwagi na ich niekorzystne usytuowanie mają bardzo trudne warunki
bytowania. Działają na nie szkodliwe czynniki, m.in. zasolenie podłoża, zanieczyszczenie spalinami oraz częste urazy
mechaniczne spowodowane przez samochody. Wiele okazów tworzących aleję jest w złym stanie. Świadczą o tym m.in. liczne
uszkodzenia powstałe podczas burz i nawałnic – wyłamane pnie, przewodniki koron, konary, gałęzie odsłaniają liczne
wypróchnienia i ubytki, które wcześniej nie zawsze mogły być zauważone z zewnątrz bez dokładnych oględzin drzewa. Zabiegi
pielęgnacyjne polegać będą na korekcji i prześwietleniu części koron. Mają wpłynąć na poprawę statyki drzew poprzez
zmniejszenie ogólnej masy ich koron oraz zwiększą walory estetyczne i krajobrazowe starodrzewia dębowego. W 2016 r. były już
przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne 78 sztuk drzew stanowiących aleję. Obecny zakres prac obejmuje kolejne 14 sztuk
starodrzewu. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z opiniami dendrologicznymi przez profesjonalistów zajmujących się
pielęgnacją zieleni wysokiej.
WFOŚiGW w Katowicach udzielił ponadto dotacji w wysokości ponad 37 tys. zł na zadanie, którego głównym celem jest
zachowanie stada żubrów pszczyńskiej linii genetycznej w tamtejszym ośrodku hodowlanym. Żubry należą do gatunku zwierząt
zagrożonych wyginięciem. W całej Europie jest ich obecnie ok. 4,5 tys. Aby gatunek ten przestał być zagrożony, powinno ich być
około 10 tys. Wzrost liczby populacji to efekt szczególnego zaangażowania osób zajmujących się żubrami na co dzień, zarówno
tymi, które przebywają w hodowlach zamkniętych, jak i żyjącymi na wolności. W ramach dofinansowania hodowli żubrów planuje
się zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji oraz
zapewnienie opieki weterynaryjnej. Zakup karmy w postaci siana, marchwi, kukurydzy, zbóż mieszanych, otrębów pszennych jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania stada. Z kolei zapewnienie opieki weterynaryjnej ma na celu utrzymanie wysokiego
poziomu kondycji stada żubrów oraz przeciwdziałanie chorobom, które mogą spowodować zmniejszenie ich liczebności. Warto
dodać, że w br. pszczyńskie stado powiększyło się o dwa byczki. Starszy urodził się 1 sierpnia, drugi dokładnie miesiąc później, 1
września. Ojcem obu cieląt jest Plawiant - najstarszy żubr w Europie. Mamy to Platanka i Placka.

