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 Stowarzyszenie Ochrony Sów  
ul. Sobkowiaka 30b/4, 65-119 Zielona Góra 

NIP :  65 7 -2 7-7 0-3 05  
R E G O N :  2 6 0 1 8 5 7 9 4  

te l .  +4 86 013 290 80  
e-ma i l :  sos @ sowy. sos .p l  

 

      Gdańsk, dn. 09.10.2022 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu "Ochrona czynna sów krajobrazu rolniczego" edycja 2021. 

Nr umowy dotacyjnej: WFOŚ/D/807/5876/2021 z dn. 08.09.2021 r. 

 

Projekt realizowany był na terenie woj. pomorskiego w okresie od 15 sierpnia 2021 r. do 4 października 

2022 r.. Rozliczeniem złożone do 15 października 2022 r. 

 

Rozliczenie merytoryczne zadania: 

Zakupiono: 

• 46 sz. bud dla sów, w tym: 34 szt. bud typu belgijskiego dla pójdźki, 11 szt. bud dla płomykówki 

i 1 szt. budy typu „E”. 

• Sprzęt do montażu bud i zabezpieczeń antydrapieżniczych. 

• Drabinę do pracy na max wys. 6 metrów (1 szt.), rejestrator dźwięków (1 szt.). 

 

Realizacja trzech głównych zadań: 

1. W ramach projektu zamontowano 43 szt. bud: 32 szt. dla pójdźki, 10 szt. dla płomykówki i 1 szt. 

interwencyjnie dla puszczyka. Montaże prowadzone były na obszarze Żuław i Kaszub przez: Karola 

Niemca, Beatę Starczewską, Ewelinę Kurach, Dominika Niemca, Ewelinę Dysko, Leszka Dampsa. 

Wsparli nas również: Wojciech Stępień i Łukasz Ogonowski. Szczególne podziękowania za wszelką 

pomoc i wsparcie informacjami o obserwacjach sów kierujemy do właścicieli, gospodarzy 

budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

2. Prowadziliśmy również wolontariackie działania interwencyjne. Koszty dojazdów dofinansowane 

były ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Rozliczyliśmy 22 akcje interwencyjne, które głównie 

prowadził Karol Niemiec z pomocą Beaty Starczewskiej i Eweliny Kurach. Wsparli nas również: 

Kasia i Michał Malawscy, Grzegorz Zajc oraz pracownicy Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt OSTOJA w Pomieczynie: Maja Stawiska, Aleksandra von Mach-Taszner 

i Małgorzata Stachurska. 

Główne przyczyny podejmowania interwencji: 

• Przejmowanie zdrowych podlotów sów i łączenie z ich rodzinami. 

• Remonty, termomodernizacje i innego typu celowe zatykanie otworów wentylacyjnych i in. 

Zajmowanych przez pójdźki i płomykówki. Każdorazowo właściciele lub zarządcy 

obiektów nie posiadali zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków 
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objętych ochroną gatunkową wydawanych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska 

w Gdańsku. 

• Przekazywanie poszkodowanych gatunków sów do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt OSTOJA w Pomieczynie lub gabinetów współpracujących. 

• Udrażnianie wlotów do budek lęgowych dla płomykówek i ich czyszczenie. 

3. Realizacja zadania w trybie bieżącym, nieplanowana: Ze środków własnych pokryliśmy pełne 

koszty diagnostyki i leczenia sowy jarzębatej Surnia ulula przebywającej w ośrodku OSTOJA 

w Pomieczynie. Ptak uległ kolizji z szybą. Niestety po blisko 2 tygodniach leczenia 

neurologicznego, nastąpił zwrot i straciliśmy pacjenta. Wydatków pokryto na wniosek koordynatora 

projektu złożonego do Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Rozliczenie finansowe zadania: 

Koszty kwalifikowane projektu: 28,385,55 zł brutto, w tym: 

• Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 19.855,89 zł brutto (69,95 %), 

• Wkład własny finansowy Stowarzyszenia: 8.529,66 zł brutto (30,05 %). 

 

Dodatkowo: 

• Wkład własny niefinansowy w postaci zakupionego sprzętu do montażu bud: ok. 10.000,00 zł. 

• Wkład własny osobowy w postaci wycenionych prac wolontariackich: ok. 13.000,00 zł 

• Darowizny koordynatora projektu i wolontariusza: ok. 2.210,00 zł 

 

 

Sprawozdanie opracowała koordynator projektu, Ewelina Kurach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


