AKTYWNA OCHRONA P£AZÓW I GADÓW
POPRZEZ BUDOWÊ "KA£U¯ EKOLOGICZNYCH"

N

adleœnictwo Stuposiany o powierzchni 9486,20ha
znajduje siê na terenie Parku Krajobrazowego Doliny
Sanu i Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery
Karpaty Wschodnie, stanowi jednoczeœnie otulinê
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W nadleœnictwie
Stuposiany wykonano przy wykorzystaniu dotacji z
EkoFunduszu 86 niewielkich zbiorników. G³ównym celem
budowy zbiorników by³o stworzenie miejsc rozrodu i
bytowania p³azów oraz gadów, wœród których znajduj¹ siê
gatunki zagro¿one m.in.: traszka grzebieniasta i traszka
karpacka (gatunki wymienione w PCKZ), kumak górski i
"Ka³u¿a ekologiczna" stanowi miejsce rozrodu p³azów.
rzekotka drzewna (gatunki wymieniony w dyrektywie
Habitatowej UE), padalec zwyczajny (wystêpuje tak¿e rzadko spotykana odmiana turkusowa), w¹¿ Eskulapa
(gatunek skrajnie zagro¿ony i gin¹cy wg PCKZ). W leœnictwach: Czereszenka, DŸwiniacz, Muczne, Procisne,
Sokoliki, Tarnawa oraz Wide³ki powsta³y zbiorniki okreœlane jako „ka³u¿e ekologiczne" o g³êbokoœci do 0,5m i
powierzchni ok. 1,5 ara oraz „zdzicza³e stawy” o g³êbokoœci do 1,5m i pow. 10 - 15 ara. W celu stworzenia
optymalnych dla p³azów i gadów warunków siedliskowych brzegi zbiorników wy³o¿ono z jednej strony
kamieniami, a z drugiej obsadzono zrzezami wierzbowymi. Przy brzegach zbiorniki s¹ p³ytsze, co u³atwia
przemieszczanie siê organizmom ziemno-wodnym. Koszty budowy ka³u¿ ekologicznych s¹ stosunkowo niskie
i mog¹ byæ stosowane na szerok¹ skalê.
Kalkulacje kosztów jednostkowych budowy zbiornika typu „Ka³u¿a ekologiczna" (sprzed 2008r.):
a) robocizna na 1 szt. - 16 roboczo - godzin; wartoœæ robocizny: 106z³
b) materia³y na 1 szt. - 3m3 kamienia; wartoœæ materia³ów: 277z³
c) praca sprzêtu mechanicznego na 1 szt. - 13,25 maszyno - godzina;
(wartoœæ pracy sprzêtu mechanicznego: 758z³).
ogó³em: 1141 z³/szt.
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Wydano w ramach projektu: "Ma³a retencja - Du¿a sprawa - kampania na rzecz poprawy
ma³ej retencji na obszarach wiejskich", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
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Ropucha szara (Bufo bufo) – najwiêksza z ¿yj¹cych w Polsce
ropuch, gatunek objêty œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.
Najwiêkszym zagro¿eniem jest degradacja przez cz³owieka jej
terenów rozrodczych: podmok³ych terenów i p³ytkich,
naturalnych zbiorników wodnych. P³azy te czêsto gin¹ pod
ko³ami samochodów.
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