Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl
Nazwa zadania:
„Ochrona siedlisk bociana białego”
Wartość ogólna zadania: 52 897,00 zł
Wysokość dofinansowania w formie przekazania środków:: 42 240,00 zł
Opis zakresu zadania:
Sukces lęgowy bociana białego determinowany jest przez właściwy stan siedliska i dobrą bazę pokarmową, ale także przez dostęp do stanowiska lęgowego. W województwie
łódzkim odnotowuje się zjawisko zmniejszania się potencjalnych miejsc lęgowych bociana białego, związane z usuwaniem starych, rozłożystych drzew w okolicach zabudowao.
Ponadto stosunkowo rzadko spotyka się gniazda na dachach, czy kominach budynków. Obecnie częściej i chętniej są one zakładane na słupach energetycznych. Bociany
decydują się na założenie gniazda na słupach ze względu na łatwośd posadowienia gniazda, dogodną wysokośd, zabezpieczenie przed drapieżnikami, dobrą widocznośd
i stosunkowo łatwy dolot. Taka lokalizacja gniazd bocianich jest bardzo niebezpieczna, powoduje dużą śmiertelnośd na skutek porażenia prądem lub zderzenia z linią
energetyczną młodych bocianów uczących się latad. Także nieliczne gniazda na dachach lub kominach budynków mogą byd zagrożone upadkami lub powodowad zagrożenie dla
mienia z uwagi na duży ciężar. Najczęściej spotykane sytuacje konfliktowe wynikają z potrzeby usunięcia drzew, na których zlokalizowane są gniazda wskutek zagrożenia jakie
stwarzają dla mienia i życia ludzi. Upadek drzew w czasie sezonu lęgowego wiąże się również ze stratą młodych bocianów.
Sposobem na zapewnienie bocianom odpowiednich warunków lęgowych i zminimalizowania strat w lęgach spowodowanych niebezpieczną lokalizacją gniazd, jest ustawianie
specjalnych „bocianich” słupów z platformą pod gniazdo.
W okresie lęgowym bociana białego pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi bardzo często przyjmują prośby o przeniesienie bocianiego gniazda
w sytuacji, gdy jest ono zagrożone upadkiem. Na bieżąco wpływają także inne zgłoszenia o interwencję przy gniazdach bociana białego.
Zadanie polega na wykonaniu i zainstalowaniu 16 platform pod gniazda bociana białego na słupach betonowych, w wytypowanych miejscach na terenie województwa
łódzkiego. W ramach zadania zostaną podjęte następujące działania: rozpoznanie potrzeb interwencji przy gniazdach bociana białego we współpracy z podmiotami
zainteresowanymi, m.in. urzędami gmin z terenu całego województwa, wytypowanie miejsc, w których należy zamontowad słupy z platformami pod gniazda, przeprowadzenie
rozpoznania rynku i wybranie firmy, która wykona i zamontuje na słupach platformy pod gniazda w terenie, wykonanie platform pod gniazda na słupach oraz ich montaż
w terenie. Zakupione w ramach realizacji zadania platformy i słupy pod gniazda zostaną zlokalizowane w miejscach wymagających pilnej interwencji, a także na nowych
stanowiskach tj. w miejscowościach, z których bociany wycofały się, wskutek utraty miejsc dogodnych do zakładania gniazd.
Ustawienie słupów z platformami umożliwi zakładanie na nich stabilnych, trwałych gniazd bocianich oraz zapobiegnie upadkom gniazd, zakładanych przez bociany w miejscach nieodpowiednich
(np. usychających drzewach, kominach i dachach budynków na niepewnych podstawach). Ponadto lokalizacja gniazd w miejscach innych niż linie wysokiego napięcia ograniczy przypadki
śmiertelnego porażenia przez prąd elektryczny młodych osobników.

