Miło nam poinformować, iż w dniu 24 maja 2016 roku udało się nam w całości zrealizować kolejne
przedsięwzięcie tym razem pod nazwą „Stworzenie warunków do rozwoju populacji jeża” w ramach
którego zostało zakupionych i zamontowanych 12 drewnianych budek dla jeży. Jeże otrzymały nowe dobre
warunki do rozmnażania się w miejscowościach: Ciężkowice – Gmina Ciężkowice, Janowice i Lichwin Gmina Pleśna, Jodłówka-Wałki – Gmina Tarnów, Sukmanie – Gmina Wojnicz, Kończyska, Zawada
Lanckorońska – Gmina Zakliczyn oraz Ilkowice - Gmina Żabno. Przygotowane domki jeże mogą
wykorzystywać na dwa sposoby: jako miejsca do urodzenia i wychowania młodych oraz jako bezpieczną
kryjówkę na czas snu zimowego. Zwłaszcza ta druga możliwość jest bardzo istotna. Jesienne porządki
w ogrodach i usuwanie wiatrołomów w lasach pozbawiają je odpowiednich miejsc. Zmuszają je do
podejmowania wielokilometrowych wędrówek, często kończących się śmiercią pod kołami pojazdów.
Dlatego też tak ważne jest zapewnienie miejsc w których będą mogły spokojnie przebywać. Reaguj zawsze,
gdy na swojej drodze napotkasz potrzebującego pomocy jeża - są one objęte ścisłą ochroną gatunkową.
Każdy z nas może pomóc jeżom poprzez montaż dla nich budek.

Dlaczego warto chronić jeże ?
W Polsce jeże wszystkich gatunków żyjących w naturze objęte są ochroną ścisłą wymagającą ochrony
czynnej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 28.09.2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
zwierząt objętych ochroną - Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 2004 r. oraz Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody - Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pózn. zm.). W Ustawie o ochronie przyrody te pojęcia są
wyjaśnione. Otóż:
„ochrona ścisła – całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów,
tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, a
w przypadku gatunków – całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju.”
„ochrona czynna – stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego
stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin,
zwierząt lub grzybów.” Nie trzeba wspominać, że jeże są bardzo pożyteczne.
Jeże są mięsożerne i żywią się owadami, gryzoniami, płazami, zmniejszając tym samym ich ilość w naszym
otoczeniu. Menu jeża składa się z pająków, robaków, padliny, myszy i ich potomstwa, potomstwa szczurów,
gąsięnnic, krocionogów, chrząszczy.
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. montaż budek dla jeży.
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 budki dla jeża

Po montażu budki dla jeża

