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Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół
i innych owadów zapylających, dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Pasieka Edukacyjna „Maja” w Krępie
Na terenie Borów Dolnośląskich w karty historii od wieków wpisują się
tradycje pszczelarskie, dzięki występującym tu roślinom nektarodajnym,
m.in. bardzo ceniony dla pszczelarstwa wrzos i leśnym ziołom. Już od
pradawnych czasów mieszkańcy borów zajmowali się bartnictwem. Bory
bartne utrzymywały się do początków XIX w., a w XIV w. zaczęło rozwijać
się pasiecznictwo.
Pasieka „Maja” to przedstawienie bogatych, wielowiekowych tradycji
pszczelarskich regionu Borów Dolnośląskich. To również miejsce, gdzie
można posmakować różnych rodzajów miodu i produktów pszczelich,
skorzystać z apiterapii oraz wziąć udział w warsztatach z odlewania
figurek-świeczek z wosku pszczelego i dowiedzieć się kilku ciekawostek
o pszczołach. Na miejscu działa również sklepik, w którym można kupić
różne miody gatunkowe, w tym jedyny w swoim rodzaju miód wrzosowy – specjalności zbieranej przez pszczoły na terenach leśnych Borów
Dolnośląskich.
Pasieka „Maja” jest pasieką edukacyjną. Składa się z około 100 uli
wędrownych i wielu pojedynczych egzemplarzy uli o bardzo ciekawych
kształtach między innymi w kształcie beczki, chatki góralskiej, młyna,
wiatraka, kłody. Wszystkie te „nietypowe” ule są w pełni użytkowe.
Stanowią element dekoracyjny gospodarstwa – są podziwiane nie tylko
przez miejscowych, ale i osoby przyjezdne oraz wycieczki szkolne.
Pasieka „Maja” oferuje swoim klientom miód różnego gatunku: gryczany, rzepakowy, akacjowy, lipowy i wrzosowy. Oprócz sprzedaży miodu
właściciel pasieki produkuje świece z wosku pszczelego. Różnorodność
kształtów i wzorów jest przeogromna. Dominują świece w kształcie zwierząt o różnych wielkościach, modele okolicznościowe np.: ul słomiany.
W trakcie zajęć edukacyjnych można zajrzeć do wnętrza ula, zobaczyć
żywe owady przy pracy, czy rzeźbić w wosku pszczelim.
Takich pasiek edukacyjnych jak Pasieka „Maja” jest w Polsce coraz
więcej, popularyzują one pszczelarstwo wśród odwiedzających, uświadamiają problem ginięcia pszczół i zachęcają do ratowania owadów
zapylających.
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