Pomnik przyrody... reklamą skupu bydła. Będzie interwencja
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Ktoś uznał, że okazały buk, będący pomnikiem przyrody, rosnący przy skrzyżowaniu dróg na
Siemiany i Starzykowo w Gardzieniu (gm. Iława) to właściwe miejsce, by... przybić do niego
gwoździami reklamę skupu bydła. Zmartwiło to Czytelnika, a jego niepokój podzielają
eksperci. Takie działanie to praktyka równie powszechna, co szkodliwa - komentuje na
naszą prośbę przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a Urząd Gminy w
Iławie zapowiada pouczenie niefrasobliwego "reklamodawcy".

- Piękny, stary buk - pisze Czytelnik portalu. - Na nim tabliczka informująca, iż jest
to pomnik przyrody, ale... nie tylko. Jest też przybita gwoździami reklama.
g
Sprawę skonsultowaliśmy z ekspertami od ochrony środowiska.

- Niestety przybijanie do drzew gwoździami reklam, czy ogłoszeń jest w naszym
kraju praktyką powszechną. Nie powinno się tego robić, ani w przypadku
pomników przyrody, ani w przypadku żadnych innych drzew, bo wpływa to
negatywnie na ich funkcjonowanie - powiedziała nam Justyna Januszewicz, rzecznik
prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, po szczegóły odsyłając
do gminy, bo to właśnie samorządy zajmują się kwestiami ochrony pomników przyrody.
Jak dowiadujemy się w Urzędzie Gminy w Iławie, obecnie w użyciu jest wykaz miejscowych
pomników przyrody liczący 41 pozycji. Z tego część to pojedyncze drzewa, a część grupy drzew,
aleje, szpalery. Wykaz jest obecnie aktualizowany, bo powstawał w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych,
a od tego czasu stan faktyczny uległ zmianom i wymaga weryfikacji. Chcielibyśmy, by ten proces stał
się okazją do tego, by lepiej zaprezentować mieszkańcom nasz lokalny zasób pomników przyrody słyszymy w gminnym referacie rozwoju lokalnego i promocji.
Co do reklamy skupu bydła urząd zapowiada interwencję i pouczenie dla promującego się w ten
sposób przedsiębiorcy, by ściągnął ogłoszenie i zaniechał umieszczania podobnych w przyszłości.
Reklamy przybite do drzew gwoździami - zdaniem ekspertów to praktyka równie
powszechna co szkodliwa.
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