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Ochrona miejsc lęgowych bociana białego w województwie śląskim
Bocian biały jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymagającym ochrony czynnej, czyli takiej w którą zaangażowany jest człowiek. Występowanie tego gatunku w specyﬁczny sposób jest
związane z człowiekiem. Gniazduje wyłącznie w pobliżu ludzkich siedzib, a nawet bezpośrednio w ich obejściu. Ranny bądź osłabiony potrzebuje ludzkiej pomocy, ponieważ bez niej nie ma w
zasadzie szans przeżycia.
W województwie śląskim 40% bocianich gniazd znajduje się na drzewach, pozostałe na kominach, słupach energetycznych, a także na specjalnie przygotowanych platformach. Bardzo często
sama lokalizacja stanowi zagrożenie dla ptaków. Słupy energetyczne czy rozsypujące się kominy nie dają gwarancji bezpieczeństwa, szczególnie młodym osobnikom. Dodatkowym zagrożeniem
są znoszone do gniazda śmieci.
Zapewnienie bocianom odpowiednich warunków lęgowych i zminimalizowania strat w lęgach spowodowanych uszkodzeniem gniazd, jest głównym założeniem realizowanego przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska od roku 2010 projektu, w ramach którego:
montowane są platformy (konstrukcje metalowo-drewniane) lub słupy z platformami pod gniazda bociana białego;
prowadzone są prace konserwacyjne polegające na przycięciu gałęzi drzew utrudniających dotarcie do gniazda, zrzuceniu nadmiaru materiału gniazdowego, w celu zmniejszenia
obciążenia oraz usunięciu sznurków i innych elementów obcych z gniazda,
zabezpieczane są kominy i platformy pod gniazdo usytuowanych na kominie.

W pierwszej edycji projektu prace takie wykonano w Brzeźcach, Chruszczobrodzie, Dąbrowie Górniczej, Gilowicach, Karczewicach, Kończycach Małych, Kośmidrach, Tychach i Wiśle Wielkiej.
Realizacja drugiej edycji projektu rozłożona została na dwa lata (2013/2014). Pierwszy etap zrealizowany przy aktywnym udziale mieszkańców województwa informowanych przez regionalne i
lokalne media, polegał na przeprowadzeniu inwentaryzacji potrzeb w tym zakresie. Zakończył się wyremontowaniem w 2013 roku dwudziestu sześciu obiektów. Zimą 2103/2014 oczekiwane są
kolejne zgłoszenia gniazd wymagających remontu. Latem i jesienią 2014 r. planowane jest przeprowadzenie kolejnych prac.
Materiały do pobrania:
ulotka Bocianie klekotanie, czyli jak chronić bociany
plakat Bocianie klekotanie, czyli jak chronić bociany

