BUDKI LĘGOWE
CHARYTATYWNE
katalog
Wspieraj Stolarzy
Chroń ptaki

Nabywając
charytatywną budkę,
budujesz pewność
siebie osób z
niepełnosprawnością
intelektualną.
www.spes.org.pl
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1. MISJA STOWARZYSZENIA SPES
Pomagamy od 1986 roku. Misją Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES jest
wspieranie osób znajdujących się w trudnych i krytycznych sytuacjach życiowych, w
ich trudnym dążeniu do osiągnięcia życiowej samodzielności i godnego życia. W
szczególny sposób bliskie są nam problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Misję realizujemy w drodze następujących działań:


Warsztat Terapii Zajęciowej (terapia i integracja społeczna dorosłych osób z
niepełnosprawnością intelektualną),



Wspólnoty Spotkań i Obozy Terapeutyczne (grupy wsparcia, integracji społecznej
i socjoterapii dla młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym – program
prowadzony wyłącznie przez wolontariuszy),
Wspólnota Św. Józefa (wspólnota życia, całodobowe wsparcie i opieka dla
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną pozbawionych opieki rodzin –
program prowadzony wyłącznie w oparciu o wolontariat),
Program Pomocy Dzieciom (stała pomoc finansowa dla ubogich rodzin
opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym),
Ośrodek Pomocy Kryzysowej (udzielający bezpłatnej pomocy prawnej oraz w
postaci poradnictwa obywatelskiego i socjalnego),
Programy Rzecznictwa Praw (monitoring ustawodawstwa, występowania z
propozycjami zmian legislacyjnych, edukacja obywatelska).







2. PRODUKCJA BUDEK W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztat to miejsce rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Aktualnie w zajęciach 7 pracowni uczestniczy 35 osób, ucząc się pożytecznego
rzemiosła przy produkcji budek lęgowych.
Ośrodek powstał w 1999 roku, z kolei produkcję budek lęgowych dla ptaków
rozpoczęliśmy w 2010 r. mając wówczas tylko jedną pracownię techniczną.
Zaczynaliśmy od cięcia desek piłą ręczną, wykorzystując gwoździe i młotek do
ręcznego zbijania elementów budki. Wtedy uczestnicy Warsztatu cieszyli się z
wyprodukowanych maksymalnie 40 sztuk budek w miesiącu.
To już przeszłość. Obecnie wszystkie pracownie mają profil techniczny.
Wygospodarowaliśmy w Warsztacie pomieszczenie, urządzając w nim pilarnię i
wyposażając ją w dwie profesjonalne piły do cięcia drewna. Do produkcji kupujemy
polską tarcicę o większej grubości niż minimalna stosowana zwykle na rynku. Deski
łączone są za pomocą wkrętów, dzięki czemu budki są solidne i trwałe. Dostosowaliśmy
standardy produkcji do wytycznych J. Sokołowskiego i Instrukcji Ochrony Lasu. Na
bieżąco konsultujemy produkcję z ornitologiem.

2

Jakie są efekty tak prowadzonej rehabilitacji?
Poważnie niepełnosprawny Tomasz, który początkowo potrafił tylko szlifować deski, dziś
obsługuje wiertarkę stołową i wykonuje otwory wlotowe w drzwiach budki.
Robert, który zaczynał od wbijania
gwoździ, teraz sprawnie używa wkrętarki.
Dla każdego z uczestników obsługa
realizacji budkowego zamówienia jest
powodem do dumy i satysfakcji.

Seweryn, osoba z niepełnosprawnością, tnie tarcicę piłą tarczową,
w asyście Romana (terapeuty). Z pociętych desek uczestnicy w
pracowniach montują budki lęgowe, 2017 r.

Zamówienie
budek
dla
ptaków,
wyprodukowanych przez uczestników
naszego Warsztatu – to najlepsza
inwestycja. W ten sposób dbasz o ludzi, o
przyrodę,
a
swoją
firmę
czynisz
odpowiedzialną społecznie!

Dochód w całości przeznaczamy na rehabilitację osób z
niepełnosprawnością intelektualną.

3. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW
Budki lęgowe dla ptaków wykonujemy według ściśle określonego cyklu produkcyjnego.
Elementy budki tniemy przy pomocy piły elektrycznej oraz ręcznej. Pocięte elementy
dopasowujemy do siebie oraz łączymy za pomocą wkrętów – dlatego nasze budki są
tak solidne i wytrzymałe.
Na fragmencie deski, która stanowi przednią ściankę, nawiercamy otwór za pomocą
wiertarki stołowej. Podwójna ścianka przednia jest otwierana, co umożliwia czyszczenie
budki. Budki wykonujemy z tarcicy nieheblowanej. Drewno nie jest impregnowane, aby
stworzyć ptakom warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż budki wykonujemy niezwykle starannie, z tarcicy
o większej grubości niż minimalna stosowana zwykle na rynku. Budka, która ma być
mocowana na drzewie, wyposażona jest w drewniany wieszak.
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3.1. BUDKA LĘGOWA TYP A

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) 38 x 16,5 x 19
Średnica otworu wlotowego - A - 3,3
Wysokość otworu od dna budki - 21
Grubość ściany przy otworze wlotowym
zabezpiecza pisklęta przed drapieżnikami - 5
Długość listwy mocującej - 58
Waga budki - 4,4 kg
Wymiary zgodne z Instrukcją Ochrony Lasu

Budka lęgowa dla ptaków typ A wg projektu prof. J. Sokołowskiego,
zasiedlana jest przez następujące ptaki: wszystkie sikory, wróbel mazurek,
kowalik, kretogłów, muchołówka żałobna. Podwójna przednia ścianka
zapewnia ochronę młodych przed drapieżnikami, np. dzięciołami, kunami,
czy kotami. Dzięki łatwo ściągalnym drzwiom można wyczyścić budkę na
kolejny sezon. Wykonana jest z tarcicy iglastej i skręcona nierdzewnymi
wkrętami.

Spełnia

wymogi

Instrukcji

Ochrony

rekomendację Nadleśnictw Państwowych.
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Lasu

oraz

posiada

3.2. BUDKA LĘGOWA TYP A1

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) 38 x 16,5 x 19
Średnica otworu wlotowego - A1- 2,8
Wysokość otworu od dna budki - 21
Grubość ściany przy otworze wlotowym
zabezpiecza pisklęta przed drapieżnikami - 5
Długość listwy mocującej - 58
Waga budki - 4,4 kg
Wymiary zgodne z Instrukcją Ochrony Lasu

Budka lęgowa dla ptaków typ A wg projektu prof. J. Sokołowskiego,
zasiedlana jest przez następujące ptaki: modraszka i inne małe sikory
(sikora czubata, sikora uboga, sikora sosnówka, sikora modra). Podwójna
przednia ścianka zapewnia ochronę młodych przed drapieżnikami, np.
dzięciołami, kunami, czy kotami. Dzięki łatwo ściągalnym drzwiom można
wyczyścić budkę na kolejny sezon. Wykonana jest z tarcicy iglastej i
skręcona nierdzewnymi wkrętami. Spełnia wymogi Instrukcji Ochrony Lasu
oraz posiada rekomendację Nadleśnictw Państwowych.
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3.3. BUDKA LĘGOWA TYP A i A1 - zestaw edukacyjny do
samodzielnego montażu

Komplet zawiera wszystkie elementy
potrzebne do złożenia budki: deski przycięte
do odpowiedniego rozmiaru, wkręty,
gwoździe. Zestaw nie zawiera narzędzi, typu
młotek czy wkrętarka.
Wymiary paczki 10,5 cm x 21 cm x 58 cm

Budka lęgowa typu A i A1 w formie zestawu do samodzielnego złożenia
idealnie nadaje się do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży
w ramach szkolnych czy miejskich wydarzeń ekologicznych.
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3.4. BUDKA LĘGOWA TYP B

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) 45 x 19 x 19
Średnica otworu wlotowego - 4,7
Odległość otworu od dna budki - 26
Grubość ścianki przedniej przy otworze
wlotowym - 5
Długość listwy mocującej - 65
Waga budki - 6 kg
Wymiary zgodne z Instrukcją Ochrony Lasu

Budka lęgowa dla ptaków typ B wg projektu prof. J. Sokołowskiego najbardziej uniwersalna tzw. szpakówka - zasiedlana jest przez następujące
ptaki:

szpak,

modraszka,

wszystkie

sikory,

mazurek,

krętogłów,

muchołówka żałobna, kowalik, pleszka. Podwójna przednia ścianka
zapewnia ochronę młodych przed drapieżnikami, np. dzięciołami, kunami,
czy kotami. Dzięki łatwo ściągalnym drzwiom można wyczyścić budkę na
kolejny sezon. Wykonana jest z tarcicy iglastej i skręcona nierdzewnymi
wkrętami.

Spełnia

wymogi

Instrukcji

Ochrony

rekomendację Nadleśnictw Państwowych.
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Lasu

oraz

posiada

3.5. BUDKA LĘGOWA TYP D

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) 55 x 22 x 27
Średnica otworu wlotowego - 8, 5
Wysokość otworu od dna budki – 27
Grubość ściany przy otworze wlotowym – 5
Długość listwy mocującej - 75
Waga budki 7,6 - 8 kg
Wymiary zgodne z Instrukcją Ochrony Lasu

Budka lęgowa dla ptaków typ D wg projektu prof. J. Sokołowskiego zasiedlana jest przez następujące ptaki: sowy (głównie puszczyk), kawka,
gągoł, tracz, kraska, kowalik, dudek, siniak, włochatka, dzięcioły.
Podwójna

przednia

ścianka

zapewnia

ochronę

młodych

przed

drapieżnikami, np. dzięciołami, kunami, czy kotami. Dzięki łatwo
ściągalnym drzwiom można wyczyścić budkę na kolejny sezon. Wykonana
jest z tarcicy iglastej i skręcona nierdzewnymi wkrętami. Spełnia wymogi
Instrukcji

Ochrony

Lasu

oraz

posiada

Państwowych.
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rekomendację

Nadleśnictw

3.6. BUDKA LĘGOWA DLA WRÓBLI (z wysuniętym
przodem)

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) 22 ,5 x 16,7 x 31,5 cm poziom górny 16
poziom dolny
Średnica otworu wlotowego - 3,3
Grubość ściany przy otworze wlotowym - 2,5
Długość listwy mocującej - 46
Waga budki 4 – 5 kg

Budka lęgowa dla mniejszych i małych dziuplaków, zasiedlana jest przez
następujące ptaki: wszystkie sikory, wróbel, mazurek, kowalik, krętogłów,
muchołówka żałobna. Jej specjalny kształt zapewnia ochronę młodych
przed różnymi drapieżnikami: kunami, czy kotami. Dzięki wyjmowanym
drzwiczkom w prosty sposób można wyczyścić budkę na kolejny sezon.
Budka lęgowa wykonana jest z tarcicy iglastej, skręcona nierdzewnymi
wkrętami. Spełnia wymogi Instrukcji Ochrony Lasu.
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3.7. BUDKA LĘGOWA TYP J - DLA JERZYKÓW (dwustanowiskowa)

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług) 20 x 64 x 18
Wymiar otworu wlotowego (szer. x wys.) 5,5 x 3,2
Liczba miejsc lęgowych - 2
Grubość ściany przy otworze wlotowym - 2
Waga budki 5,5 – 6 kg

Budka lęgowa zasiedlana jest głównie przez jerzyka. Należy ją umieścić
możliwie

jak

najwyżej

na

elewacji

budynku,

najlepiej

podczas

termomodernizacji. Budka wykonana jest z tarcicy iglastej dwustronnie
heblowanej, skręcona nierdzewnymi wkrętami.
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3.8. BUDKA LĘGOWA DLA PUSTUŁKI

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.)
- 36 x 33 x 34
Wymiar otworu wlotowego - 30 x 15
Grubość ścianek - 1,5
Grubość przodu - 2,5
Waga budki - 6,5 kg

Budka lęgowa dla ptaków drapieżnych zasiedlana jest przez następujące
ptaki: pustułka, sokół. Budka lęgowa typu półotwartego wybierana jest
przez ptaki polujące na drobne gryzonie, wykonana jest z płyty OSB,
skręcona nierdzewnymi wkrętami. Spełnia wymogi Instrukcji Ochrony Lasu.
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3.9. BUDKA LĘGOWA DLA KOPCIUSZKA

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.)
- 22 x 17,5 x 18
Wymiar otworu wlotowego - 8 x 13,5
Grubość ściany przy otworze wlotowym - 2
Długość listwy mocującej – 44
Waga budki - 2 kg

Budka lęgowa dla ptaków typu półotwartego zasiedlana jest przez
następujące ptaki: pliszka, kopciuszek, pleszka, rudzik. Budkę lęgową
najlepiej umieścić na ścianie budynku. Można ja zamieścić także na
drzewie, ale pod budką trzeba zastosować zabezpieczenie przed kotami i
kunami (można owinąć pień drzewa materiałem, po którym nie wdrapie
się kot lub kuna). Budkę preferują te ptaki, które lubią się rozglądać. Budka
lęgowa wykonana jest z tarcicy iglastej heblowanej

i skręcona

nierdzewnymi wkrętami. Spełnia wymogi Instrukcji Ochrony Lasu.
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4. SCHRONY DLA NIETOPERZY
4.1. SCHRON DLA NIETOPERZY TYP STATMANN

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) 40 x 24 x 9,5
Wymiar otworu wlotowego - 15 x 1,5-2
Grubość ścianki - 2
Wieszak - 60
Waga budki - 3 kg

Budka lęgowa zasiedlana jest przez nietoperze, m.in.: mroczek późny,
mroczek pozłocisty, mroczek posrebrzany, borowiaczek, karlik większy,
gacek szary, mopek, borowiec wielki, nocek łydkowłosy, nocek rudy,
nocek wąsaty, nocek Brandta, nocek orzęsiony, nocek Natterera. Budka
wykonana jest z tarcicy iglastej i skręcona nierdzewnymi wkrętami.
Przesuwne drzwi umożliwiają czyszczenie budki po okresie lęgowym. Budka
zapewnia ochronę przed drapieżnikami. Otwór wlotowy w kształcie
szczeliny umieszczony jest w dolnej części skrzynki.
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4.2. SCHRON DLA NIETOPERZY TYP ANGIELSKI

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.)
- 22 x 20 x 15
Wymiar otworu wlotowego - 15 x 1,5-2
Grubość ścianki - 2,5
Wieszak - 50
Waga budki - 3 kg

Budka lęgowa zasiedlana jest przez nietoperze, m.in.: mroczek późny,
mroczek pozłocisty, mroczek posrebrzany, borowiaczek, karlik większy,
gacek szary, mopek, borowiec wielki, nocek łydkowłosy, nocek rudy,
nocek wąsaty, nocek Brandta, nocek orzęsiony, nocek Natterera. Budka
wykonana jest z tarcicy iglastej i skręcona nierdzewnymi wkrętami. Drzwi są
uchylne do góry. Budka zapewnia ochronę przed drapieżnikami. Otwór
wlotowy w kształcie szczeliny umieszczony jest w dolnej części skrzynki.
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4.3. SCHRON DLA NIETOPERZY TYP PODTYNKOWY

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) –
70 x 50 x 7 + lotnisko 16
Wymiar otworu wlotowego 40 x 4
Grubość ścianki przedniej - 1,2
Grubość ścianki tylnej – 2,5
Waga budki 7 kg

Budka lęgowa zasiedlana jest przez nietoperze, m.in.: mroczek późny,
mroczek pozłocisty, mroczek posrebrzany, borowiaczek, karlik większy,
gacek szary, mopek, borowiec wielki, nocek łydkowłosy, nocek rudy,
nocek wąsaty, nocek Brandta, nocek orzęsiony, nocek Natterera.
Pełni formę przejściową pomiędzy miejscami zimowymi a letnimi. W
schronie mogą przebywać rodzinne kolonie. Specyficzna budowa
zapewnia doskonałą ochronę przed drapieżnikami. Tył budki wykonany
jest z tarcicy iglastej, przód – z płyty OSB. Skręcona nierdzewnymi wkrętami.
Otwór wlotowy w kształcie szczeliny umieszczony jest w dolnej części
skrzynki. Przeznaczona do montażu na budynkach przed położeniem
warstwy ociepleniowej. Nie należy montować na północnych ścianach
budynków.
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5. BUDKI DLA WIEWIÓRKI

Parametry techniczne budki [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) 38 x 17,2 x 23
Średnica otworu wlotowego - 4,7
Grubość ściany przy otworze wlotowym - 2
Długość listwy mocującej - 58
Waga budki - 4 kg

Budka lęgowa zasiedlana jest przez następujące gryzonie: wiewiórka
pospolita, popielica i orzesznica. Budka wykonana jest z tarcicy iglastej i
skręcona nierdzewnymi wkrętami. Otwór wlotowy znajduje się nie w
drzwiach, lecz na bocznej ścianie, tak aby umożliwić dojście do pnia.
Budka zapewnia ochronę przed drapieżnikami.
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6. KARMNIK DLA WIEWIÓRKI

Parametry techniczne karmnika [cm]:
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x dług.) 40,5 x 11,5 x 24
Grubość ścianek - 2
Waga - 2 kg

Karmnik dla wiewiórek wykonany jest z heblowanej tarcicy iglastej. Na
drążku przed karmnikiem można umieścić kukurydzę, a do komory
karmnika wsypać np. ulubione przez wiewiórkę orzechy. Dzięki
podnoszonej pokrywie karmnik jest łatwy do napełniania i chroni pokarm
przed wilgocią i zabrudzeniem. Wieko zamontowane jest na zawiasie.
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7. MONTAŻ BUDKI NA DRZEWIE

Nasze budki można mocować na pniu drzewa na dwa sposoby:
1) za pomocą gwoździ
2) za pomocą taśmy polipropylenowej (zgodnie z wytycznymi „Obszar
Natura 2000)
Budki wyposażone są w wieszaki, z wyjątkiem budek przeznaczonych na
elewacje budynków.

Taśma polipropylenowa z metalowymi sprzączkami
do montażu na drzewie
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9. JAK MOŻESZ NABYĆ BUDKĘ I WESPRZEĆ STOLARZY?
Oferujemy szybką realizację zamówień na dowolny rodzaj budek
lęgowych i schronów dla nietoperzy. Obecnie mamy na stanie ponad 1000
sztuk budek typu A i ok 40 sztuk budek dla jerzyków. O aktualnej
dostępności pozostałych modeli informujemy w mailowym lub
telefonicznym kontakcie. Zespół jest w stanie wyprodukować ok. 120
budek miesięcznie.
Jesteśmy gotowi wziąć udział w postępowaniu zgodnym z ustawą o
zamówieniach publicznych. Pracujemy solidnie oraz w możliwie krótkich
terminach. Kwestię transportu uzgadniamy indywidualnie z klientem. Towar
możesz odebrać osobiście lub wyślemy go do Ciebie kurierem.
Wystawiamy rachunki. Poniżej ceny jakie preferujemy.



budka typ A i A1

30,00 zł



budka typ B – budka dla szpaków

50,00 zł



budka typ D - budka dla kawek

70,00 zł



budka dla pustułki

80,00 zł



budka dla wróbli

40,00 zł



schron dla nietoperzy typ angielski

30,00 zł



schron dla nietoperzy typ „Stratmann”



schron podtynkowy dla nietoperzy

60,00 zł



budka dla jerzyków dwustanowiskowa

80,00 zł



budka dla kopciuszka

25,00 zł



budka lęgowa dla wiewiórki

70,00 zł



karmnik dla wiewiórki

30,00 zł



pozostałe modele budek

ustalamy indywidualnie



taśma do montażu na drzewie

gratis

40,00 zł
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10. INFORMACJE TELEADRESOWE i REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Realizacja zamówień

Karina Kafar, z-ca kierownika WTZ SPES, tel. 695 384 508
karina.kafar@spes.org.pl

Numer rachunku

Bank Pekao SA - 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

NIP

634 16 43 216

Nazwa placówki

Warsztat Terapii Zajęciowej, im. Ojca Stanisława Bocera, OMI

Kontakt

40-774 Katowice, ul. Panewnicka 463, tel. 32 252 74 46,
wtz@spes.org.pl

Strona internetowa

https://www.spes.org.pl/co-robimy/warsztat-terapii-zajeciowej
tz@spes.org.pl

Zespół podczas ekologicznej akcji Ptaszkowe Love – uczestnicy instruowali mieszkańców jak złożyć budkę, 2020 r.
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11. POMÓŻ NAM POMAGAĆ
Piszemy wprost. Bez pomocy Darczyńców nie bylibyśmy w stanie
prowadzić terapii na najwyższym poziomie. A taką właśnie realizujemy.
Prosimy pomóż nam utrzymać ten poziom. Dotacje zewnętrze nie
pokrywają naszych wszystkich wydatków i dlatego potrzebujemy Ciebie.
W 2019 roku dołożyliśmy do działalności WTZ 126 tys. zł ze środków
własnych.
Dołącz do społeczności osób, które chcą nieść nadzieję. Współpraca z
nami to same konkrety dla potrzebujących: możliwość jakościowej pracy
dla uczestników, zdobywanie nowych umiejętności, trening
samodzielności… i bezcenne - przeżywanie satysfakcji gdy kolejny klient
odjeżdża z załadowaną budkami przyczepą! Nabywając budki wspierasz
stolarzy, a wpłacając darowiznę pomagasz im podwójnie.

Darowizny można wpłacać na:
www.spes.org.pl/pomagam
lub tradycyjnym przelewem:
nr rachunku 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
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Uczestnik Robert nawierca otwory w ścianach budki dla jerzyków
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