Miło nam poinformować, iż we wrześniu 2016 roku udało się nam w całości zrealizować kolejne
przedsięwzięcie tym razem pod nazwą „Stworzenie warunków do rozmnażania się bociana poprzez zakup
i montaż nowego gniazda.” W ramach tego zadania udało się zakupić i zamontować jedną nową platformę
pod gniazdo bocianie i przenieść na nią nowy wieniec na potrzeby przyszłorocznego rozrodu bocianów.
Dzięki tej inicjatywie bociany uzyskały w miejscowości Rzuchowa (Gmina Pleśna) nową mocną metalową
konstrukcję pod nowym wieńcem gniazda lęgowego. Rzuchowa to wieś w której od lat bociany mają swoje
gniazdo lęgowe i wychowują nowe potomstwo. Przez niniejszą inicjatywę realnie może się zwiększyć
populacja bocianów przylatujących na wiosnę do Gminy Pleśna jak i ich bezpieczeństwo ponieważ stare
gniazdo wielkością i ilością nagromadzonego budulca zagrażało bezpieczeństwu młodych. Gniazda powyżej
1 tony nie są już stabilne, dlatego też udało się wykonać nową platformę oraz wieniec wokół którego
bociany na nowo będą mogły tworzyć bezpieczne miejsce lęgowe.
Inicjatywa została zrealizowana z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Rzuchowej.

Dlaczego warto pomagać bocianom ?
Bociany wpływają na utrzymanie na odpowiednim poziomie populacji innych zwierząt zwłaszcza w
terenach podmokłych które bociany wykorzystują jako żerowiska. Tereny takie odznaczają się wielkim
bogactwem fauny i flory. Nie bez znaczenia dla środowiska jest również fakt, że bocian należy do gatunków
osłonowych (tarczowych), co oznacza, że chroniąc bociana przyczyniamy się do ochrony wielu innych
gatunków roślin i zwierząt.
W Polsce od 1995 roku prowadzony jest ogólnopolski program pt. “Ochrona bociana białego i jego
siedlisk”. Według spisu bocianów z 2004 r. w Polsce żyło 52 tys. lęgowych par bociana, co oznaczało, że co
piąty bocian na świecie "był Polakiem". Według wstępnych ocen spisu przypadającego na 2015 rok liczba
bocianów w Polsce nie przekroczy 45 tys. par, być może będzie nawet bliższa 42-43 tysiącom.

Ochrona środowiska dziś – to lepsza jakość życia jutro, dlatego też Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA
dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wspiera proekologiczne inicjatywy obywatelskie, tak jak np. zakup i montaż nowego gniazda
bocianiego.
Inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie „GRUPA ODROLNIKA” z siedzibą i biurem: Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa
w ramach projektu pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu
tarnowskiego” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 218/2015/Wn12/EE-il/D.
tel.: (14) 307 05 01 mobile: 608 42 46 60 e-mail: grupaodrolnika@wp.pl strona internetowa: www.grupa.odrolnika.pl

Przed montażem nowej platformy gniazda bocianiego
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