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Védett ragadozók vs legelő állatok
Lengyelországban a legelőkön állatokat tartó gazdák, de a tavak vagy méhcsaládok tulajdonosai is
kapnak olyan mezőgazdasági berendezéseket, amelyek segítenek távol tarthatják a ragadozókat,
például a farkast, a medvét és a hiúzokat az állataiktól. A lengyel Nemzeti Környezetvédelmi és
Vízügyi Alap (NKVA) a gazdáknak szánt berendezések beszerzésével kívánja kezelni az országban
növekvő farkaspopuláció problémáját.
Egyes védett fajok egyre nagyobb veszteségeket okoznak az

állatállományokban, és a program célja, hogy segítsen megoldani ezt a konfliktushelyzeteket.
A Katowicei Regionális Környezetvédelmi Igazgatóság 450 ezer zlotyt (36 millió Ft) költ erre a célra
2023 novemberéig. A támogatást az ország déli területein található gazdaságok kaphatják meg.
Ezen a vidéken természetvédelmi területek és nemzeti parkok találhatók. Az intézkedést azért
vezetik be, mert az elmúlt években a Sziléziai vajdaság déli részén megnőtt a farkasok által az
állatállományban, elsősorban a juhokban okozott kár. Ha a helyzet nem változik, az a legelőterület
csökkenését eredményezheti, ami hátrányosan befolyásolja az ottani rétek védelmét és
fenntartását.
A program keretén belül az állatállomány megvédésre például fladereket (kötelek, amelyekre élénk
színű anyagdarabokat kötnek), villanypásztorokat, méhészetek medvék elriasztására szolgáló
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eszközöket, valamint ragadozók elriasztására alkalmas berendezéseket szereznek be.
A felszereléseket 3 éven keresztül osztják szét azon tenyésztők között, akik hajlandóak
együttműködni a katowicei regionális környezetvédelmi igazgatósággal a gazdaságaik ragadozók
elleni védelmében.
Ezenkívül a Regionális Környezetvédelmi Igazgatóság munkatársai aktívan részt vesznek a
tájékoztató kampányban, amely arról szól, hogyan védjék meg sikeresen az állatállományokat.
Elsősorban a tenyészállat-állományok, juh, szarvasmarha, dámszarvas és a méhészeti gazdaságok
biztosítását tervezik. Emellett a hódokat is bevették a programba, ahol gyümölcsösökben, erdei
faiskolákban, mezőgazdasági területeken, valamint tenyésztavakban okoznak károkat.
A gazdák hamarosan hozzájuthatnak az állataikat védő eszközökhöz.
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