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30 listopada 2016 r. został zakończony projekt Zapewnienie właściwego stanu ochrony gatunków oraz
obszarów cennych przyrodniczo na terenie województwa lubelskiego ﬁnansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Głównymi zadaniami projektu była poprawa warunków siedliskowych susła perełkowanego, naprawa i
modernizacja gniazd bociana białego oraz zabezpieczenie grobli i drzew przed szkodliwą działalnością bobra.
Na siedliskach susła prowadzono regularne koszenia aby utrzymać odpowiednią dla tego gatunku wysokość
traw. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa populacji susłów. Odpowiednia wysokość
roślinności zapewnia im zabezpieczenie przed drapieżnikami. Suseł może ostrożnie wychylić się ponad poziom
roślin i sprawdzić czy zagrożenie już minęło. Dawniej takie koszenia zapewniał ekstensywny wypas i
wykaszanie przez człowieka, ale obecnie przy ograniczonej hodowli bydła musimy pomóc susłom i zapewnić im
właściwe miejsce bytowania. Także redukcja populacji lisa, który jest głównym drapieżnikiem polującym na
susły, przyczyniła się do tego.
Zidentyﬁkowaliśmy także gniazda bocianie, które wymagały modernizacji. Podczas prac usuwane były gałęzie blokujące dolot do gniazda, a także zdejmowany był nadkład materiału
gniazdowego z wierzchniej części, jeśli już było go zbyt dużo. Prowadzone były prace polegające na oczyszczeniu wnętrza gniazda z elementów, które mogą zaszkodzić gniazdującym
ptakom lub ich młodym takie jak linki, sznurki, czy metalowe druty. Stare i zniszczone platformy pod gniazdami były w miarę możliwości naprawie lub wymieniane na nowe, a same
miejsce posadowienia gniazda, takie jak słupy czy stare kominy były prostowane do pionu wzmacniane lub wymieniane.
W kontekście bobra europejskiego udało się zrealizować prośby o przekazanie materiałów służących ochronie przed szkodami powodowanymi przez te zwierzęta. Odpowiednia siatka
ogrodzeniowa wraz z elementami montażowymi była przekazywana osobom, które zgłosiły się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Wykorzystana została do
wzmacniania wałów i grobli na stawach hodowlanych, a także do osłony pni drzew przed zębami tych gryzoni. Łącznie przekazano 15 zestawów do zamontowania w 13 lokalizacjach, czyli
prawie 2,5 km siatki. W ten sposób udało się zrealizować ponad 90% wniosków, które wpłynęły do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Zastosowanie takich zabezpieczeń
oprócz ograniczenia kosztów odszkodowań wypłacanych przez Skarb Państwa przyczyniło się także do poprawy wizerunku bobra wśród lokalnej społeczności wskazując, że można znaleźć
rozwiązania, które umożliwią funkcjonowanie w sąsiedztwie tych kłopotliwych czasami zwierzaków.
Projekt został doﬁnansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Całkowity koszt projektu to 121 596,86 złotych.
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