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Sprawozdanie z realizacji zadania 
 

Zmieniające się środowisko niesie za sobą różne zagrożenia dla dzikich zwierząt (ruch drogowy, 

zanieczyszczenie środowiska, oszklone zabudowania, oświetlenie, natężony hałas, śmieci), szczególnie 

dla tych, które są pod ochroną i żyją w bliskim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, przez co coraz 

częściej ulegają dezorientacji oraz kontuzjom i potrzebują rehabilitacji. Skutkiem presji człowieka na 

środowisko naturalne jest zmniejszenie się bioróżnorodności, wymieranie niektórych gatunków 

zwierząt. Problemy zostały zdiagnozowane przez naszą organizację na podstawie danych zebranych 

z 4831 przypadków poszkodowanych osobników dzikich zwierząt, które trafiły do naszego Ośrodka. 

W efekcie leczenia i rehabilitacji zwierząt, które trafiły do naszej placówki, miały szansę na powrót 

do środowiska naturalnego. Zależało nam na skutecznej i profesjonalnej pomocy. Wśród 

rehabilitowanych zwierząt znajdowały się przede wszystkim gatunki objęte ochroną prawną. 

W momencie, gdy trafiło do nas zwierzę z listy gatunków inwazyjnych, szukaliśmy opiekuna, który 

zapewni odpowiedni dobrostan danemu osobnikowi, zgodny z potrzebami gatunku, tak aby zwierzę 

mogło bezpiecznie żyć, nie oddziałowując na lokalną faunę i florę. 

Starannie dobieraliśmy miejsca wypuszczenia zrehabilitowanych osobników gatunków 

chronionych. Były to miejsca o warunkach ekologicznych, jakie charakteryzują naturalne stanowisko 

gatunku. Analizowaliśmy dane każdego osobnika, który do nas trafia tak, aby dobrać dla niego idealne 

miejsce wypuszczenia. Zdarzało się, że dokonywaliśmy przesiedlenia, kiedy po wykonaniu wywiadu ze 

znalazcą zwierzęcia uzyskaliśmy informacje, że jest bardzo wysokie ryzyko ponownej kontuzji u danego 

osobnika, ponieważ w okolicy znalezienia występowało nagromadzenie niekorzystnych czynników, np. 

duża presja drapieżników (koty), mnogość oszklonych budynków, bardzo ruchliwa droga. 

Naszym celem było i nadal jest, polepszenie warunków leczenia i rehabilitacji chronionych dzikich 

zwierząt, aby przywrócić do stanu wolnego możliwie największą liczbę kontuzjowanych osobników. 

Efektem działania było przeprowadzenie leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt objętych ochroną 

z terenu województwa pomorskiego. Cel ten został zrealizowany dzięki sfinansowaniu kosztów 

leczenia weterynaryjnego poszkodowanych osobników. 

Celem naszego działania jest też pozytywny wpływ na bioróżnorodność poprzez łagodzenie 

skutków antropopresji, obserwowanie szkodliwych tendencji (np. ptaki rozbijające się o szyby, 

zaolejone w mazucie łabędzie nieme) i informowanie odpowiednich służb, a także edukacja 

przyrodnicza – informowanie znalazców dzikiego zwierzęcia jak należy z nim postępować i czy należy 

mu udzielać pomocy. Cel ten również został zrealizowany poprzez edukację ekologiczną oraz 

prowadzenie telefonu interwencyjnego. 

Rok 2020 było rokiem trudnym, w którym działania trzeba było podporządkować wymogom 

związanym z pandemią COVID-19. W związku z tym środki, które planowo miały być przeznaczone 

w pełni na opłacenie lekarzy weterynarii, wykorzystano w części na zakup odpowiednich artykułów 

ochronnych, takich jak maseczki i rękawiczki i środki dezynfekujące. Zakupiono też leki i karmę. 

Wszystko to niezbędne było do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka w trakcie trwania projektu.  


