Miło nam poinformować, iż w dniu 08 października 2016 roku udało się nam w całości zrealizować kolejne
przedsięwzięcie tym razem pod nazwą „Zwiększenie szans na przeżycie leśnej zwierzyny w okresie
trudnych warunków atmosferycznych poprzez zakup i montaż paśników”. W ramach tego zadania udało
się zakupić i zamontować 6 sztuk drewnianych paśników. Nowe miejsca dokarmiania w okresie zimowym
otrzymały dzikie zwierzęta leśne w 6 miejscowościach położonych w 3 Gminach na terenie Powiatu
Tarnowskiego, a to w miejscowościach: Ciężkowice – Gmina Ciężkowice (1 paśnik), Janowice i Rzuchowa Gmina Pleśna (2 paśniki) oraz Borowa, Kończyska, Zawada Lanckorońska – Gmina Zakliczyn (3 paśniki).
Projekt zwrócił osobom zaangażowanym w jego realizację uwagę na potrzebę umiejętnego dokarmiania
dzikich zwierząt leśnych w okresie ciężkich warunków zimowych, gdy zwierzęta są zmuszone funkcjonować
w skrajnie ciężkich warunkach atmosferycznych (silne mrozy, zmarzlina, uciążliwe śnieżyce, gruba pokrywa
śnieżna) i odczuwają brak pożywienia lub mają do niego bardzo utrudniony dostęp.
Realizacja inicjatywy przyczynia się do utrzymania bioróżnorodności, zmniejszenia poziomu degradacji
małego runa leśnego, wykorzystania traw z okresu wegetacji, zmniejszenia strat i zniszczeń w plonach
rolnych powodowanych przez wygłodniałą zwierzynę leśną.

Dlaczego warto pomagać dzikiej zwierzynie leśnej w okresie zimy ?
Tereny Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego stanowią w dużej mierze lasy, w których
żyją dzikie zwierzęta takie jak sarny, jelenie, zające i inne. Postawienie paśników będzie służyło zachowaniu
bioróżnorodności i zachowaniu podstawowego łańcucha pokarmowego dzikich zwierząt leśnych.
Dokarmianie zwierząt w okresie ciężkich warunków atmosferycznych w okresie zimy (gruba pokrywa
śnieżna, mrozy) wpłynie korzystnie na środowisko naturalne poprzez zachowanie populacji dzikich
zwierząt, a dodatkowo zmniejszy poziom dewastacji młodego drzewostanu.
Nie można jednak dokarmiać dzikich zwierząt pochopnie i bez podstawowej wiedzy w tym zakresie. Zbyt
obfite, nieodpowiednie i nieuzasadnione przyrodniczymi warunkami dokarmianie zwierząt, może im
przynieść więcej szkód niż pożytku. Odpowiednią wiedzę o prawidłowym dokarmianiu dzikich zwierząt w
okresie zimy mają leśnicy którzy stale poprawiają warunki bytowania dzikich zwierząt.
Powinniśmy też pamiętać, że dzikie zwierzęta leśne stanowią nieodłączny krajobraz obszarów wiejskich.
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 paśników.
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
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