Aktywna ochrona bociana białego
2012-04-17

W kwietniu 2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpoczęła realizację projektu
pod nazwą „Aktywna ochrona bociana białego w województwie warmińsko-mazurskim". W ramach
zadania, współﬁnansowanego ze środków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, planowane jest
wykonanie i montaż 10 masztów z platformą pod gniazdo bociana białego.

Zadanie ma na celu ochronę zagrożonych zniszczeniem miejsc lęgowych lub utworzenie alternatywnych
miejsc gniazdowania bociana białego. Projekt jest ukierunkowany na działania o charakterze
interwencyjnym. Konstrukcje będą stawiane w miejscach, gdzie obecnie istniejące gniazda stwarzają
zagrożenie bezpieczeństwa. Realizacja zadania pozwoli na zachowanie najbardziej zagrożonych
stanowisk bociana białego. W dalszej perspektywie umożliwi to wyprowadzenie młodych i utrzymanie
sukcesu lęgowego na obecnym poziomie, a w konsekwencji utrzymanie obecnej liczebności populacji
bociana białego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Podobne działania są prowadzone w ramach, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
projektu LIFE+ „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska". Na trzyletni okres trwania projektu (2011-2013) zaplanowano
montaż 100 słupów z platformami.

Duże zaangażowanie w ochronę populacji tego gatunku na Warmii i Mazurach wykazują także operatorzy energetyczni, jednostki straży pożarnych oraz organy
samorządu terytorialnego.

W marcu br. dzięki interwencji pracownika RDOŚ w Olsztynie oraz dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku Welskim udało się przenieść zagrożone
zniszczeniem gniazdo bocianie (z uszkodzonej stodoły na pobliski słup z platformą). Zadowolenia z tego nie kryją okoliczni mieszkańcy, którzy w piśmie do Regionalnego
Dyrektora zakomunikowali: „05.04.2012 r. przyleciały nasze bociany, które zaakceptowały gniazdo na słupie. Na swój sposób poprawiają dzióbkami i remontują sobie
domek, co ogromnie cieszy nasze oczy i serce. Pisząc, patrzę na boćki i jestem bardzo szczęśliwa, że są dalej z nami. Duży ukłon w stronę Dyrekcji, która nie zostawiła
nas samych w problemie".

------------------------------------Źródło, fot.: RDOŚ Olsztyn

