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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.

Adoptuj pszczołę
Dzięki kampanii Greenpeace’u każdy ma wpływ na poprawę sytuacji
dzikich pszczół w Polsce. Kampania „Adoptuj Pszczołę” jest odpowiedzią na gwałtowny spadek liczebności populacji owadów zapylających.
Najgorszym problemem w tej sytuacji jest trudność w znalezieniu konkretnej przyczyny zespołu masowego ginięcia pszczół. Uważa się, że do
głównych winowajców należą pestycydy używane w rolnictwie, chorobotwórcze roztocza Varroa destructor atakujące pszczoły oraz zanik
naturalnych siedlisk na rzecz rozwoju gospodarstw ludzkich.
Pestycydy wchodzące w skład środków owadobójczych stosowanych
w rolnictwie osłabiają układ odpornościowy pszczół, czyniąc je bardziej
podatnymi na wirusy i pasożyty, upośledzają naturalne umiejętności nawigacji, powodując dezorientację i uniemożliwiając pszczołom znalezienie
drogi powrotnej do gniazda. Roztocza Varoa destructor przenoszą wiele
wirusów, które powodują paraliż u owadów, co w dużej mierze wpływa na
masowe giniecie pszczół. Rozwój rolnictwa intensywnego, ograniczanie
terenów zielonych na rzecz rozbudowy osiedli i infrastruktury powoduje utratę cennych, naturalnych siedlisk i miejsc lęgowych dla pszczół.
Powoduje to też trudności w przemieszaniu się dzikich pszczół i zdobyciu
wartościowego pokarmu.
Dzięki akcji Greenpeace poszczególne osoby stają się częścią większej
grupy, która dba miejsca, które będą przyjazne dla owadów zapylających.
W ten sposób powstały hotele dające schronienie pszczołom, trzmielom i
innym pożytecznym owadom. Hotele zbudowane są z naturalnych, łatwo
dostępnych i niedrogich materiałów. Powstała instrukcja budowy różnych modeli hoteli, dzięki czemu każdy może zbudować je we własnym
ogrodzie czy nawet na balkonie, dla szkół opracowano scenariusze zajęć
edukacyjnych o znaczeniu pszczół.
Jak widać, nie trzeba być wcale biernym na los pszczół, można wziąć
odpowiedzialność za środowisko naturalne. Hotele dla owadów zapylających mogą stać się symbolem wdzięczności pszczołom za ich pracę
w zapylaniu kwiatów, dzięki któremu mamy na naszych stołach owoce i
warzywa, a dzikie zwierzęta pokarm przez cały rok. Takie życie w symbiozie może być owocne dla pszczół i ludzi, o czym przekonuje Greenpeace w
swojej kampanii Adoptuj pszczołę.
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