Wrocław: Ważna umowa na rzecz ochrony bocianów
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Na takiej współpracy przyroda może wiele zyskać. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we
Wrocławiu podpisał umowę na rzecz ochrony bociana białego z ﬁrmą, której działalność w ogromnym
stopniu przyczynia się do troski o populację bociana białego w Polsce. TAURON Dystrybucja – bo o nim
mowa – dostarcza prąd i zarządza siecią elektroenergetyczną na znacznym obszarze Polski.
Infrastruktura ta (słupy energetyczne) jest wykorzystywana przez bociany do budowy gniazd.

Głównym obszarem współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją a przedsiębiorstwem ma być szeroka edukacja – przekazywanie informacji o zagrożeniach dla bocianów i
sposobach ich ochrony. Istotnym elementem współpracy mają być regularne konsultacje oraz działania interwencyjne i pielęgnacyjne przy gniazdach i samych
bocianach.
Gniazda zakładane przez ptaki na słupach energetycznych stwarzają zagrożenie, zarówno dla nich samych, jak i dla linii energetycznych oraz dla ludzi. Bocianie gniazdo,
budowane przez lata, może ważyć kilkaset kilogramów, a nawet kilka ton. Każda ingerencja – jak na przykład przenoszenie gniazd – musi być fachowa i przebiegać pod
specjalnym nadzorem. Bocian biały w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej, polegającej głównie na zabezpieczeniu jego miejsc
lęgowych. Podkreślić należy, że spośród 50 tys. bocianów gniazdujących w Polsce ponad 60 procent gniazduje na infrastrukturze energetycznej.
Na terenie działania TAURON Dystrybucja 1600 bocianich gniazd znajduje się na słupach energetycznych. Nie sposób zbagatelizować tego faktu z uwagi na konieczność
jednoczesnego zapewnienia przez energetyków ciągłości dostaw energii elektrycznej, a zarazem bezpieczeństwa otoczenia w sąsiedztwie infrastruktury oraz ochronę i
poszanowanie środowiska – w tym przypadku bocianów.
- Pogodzenie tych wszystkich kwestii nie jest proste, dlatego potrzebujemy wsparcia. Krótko rzecz ujmując energetycy są specjalistami od prądu, a nie bocianów – w tym
względzie potrzebujemy merytorycznego wsparcia, aby pomagać nie szkodząc. Stąd pomysł na współpracę z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska - podkreśla
Marcin Marzyński z TAURON Dystrybucja.
Współpraca pomiędzy TAURON Dystrybucja a RDOŚ we Wrocławiu otwiera nowe możliwości w działaniach na rzecz ochrony bociana białego. Jednym z głównych założeń
realizacji porozumienia jest rozpropagowanie wiedzy o bocianach i celu ich ochrony – zwraca uwagę Wojciech Rejman, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we
Wrocławiu.
Dotychczasowe działania na rzecz ochrony bociana białego podejmowane przez dolnośląską RDOŚ polegały na doﬁnansowaniu – zarówno ze środków własnych, jak i ze
środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – ośrodków rehabilitacji zwierząt, w których przebywają także bociany.
Umowa pomiędzy RDOŚ we Wrocławiu a Tauron Dystrybucja została podpisana 1 października 2020 r. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli Wojciech Rejman,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Marcina Marzyński, kierownik Biura Komunikacji TAURON Dystrybucja.

