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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.

Tworzenie stref nektarodajnych
Pożyteczne owady, w tym szczególnie dzikie zapylacze w dotkliwy
sposób odczuwają negatywne zmiany jakie zachodzą w naszym środowisku. Już ponad połowa gatunków pszczół i motyli jest zagrożona
wyginięciem. Jak zatem możemy pomóc tym zwierzętom?

Wspólne planowanie nasadzeń

Jednym ze sposobów poprawy ich losu jest tworzenie przyjaznej
pszczołom zieleni. Zamiast wszechobecnych iglaków, strzyżonych
trawników i „sterylnych”, wysypanych żwirem klombów warto sadzić
kwitnące rośliny, zestawione w naturalnych kompozycjach, które staną
się azylem dla pszczół, motyli i ptaków. Takie swoiste strefy roślin nektarodajnych, są nie tylko cennym źródłem pokarmu dla pożytecznych
zwierząt, ale także pięknie wyglądają.
Pomysł stworzenia zieleni przyjaznej pszczołom stał się podstawą
projektu „Pszczoły proszą o Pomoc” realizowanego wspólnie z mieszkańcami kilkunastu wsi przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.
Jedną z takich miejscowości była położona w gminie Prusice
wieś Strupina. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców na centralnym
placu, a także w okolicach szkoły pojawiły się otoczone lawendą, irgą
i bukszpanem klomby róż. Wybór tych roślin nie był przypadkowy,
lecz związany z pomysłem na promocję miejscowości jako tzw. wioski
różanej.

W trakcie sadzenia roślin

Tworzenie strefy poprzedziły warsztaty, podczas których wspólnie
z architektem krajobrazu przygotowano plany nasadzeń. W trakcie
spotkania poruszano szereg tematów związanych z projektowania
zieleni, zaletami tradycyjnych przydomowych ogródków, ochroną
przyrody i historią miejscowości.
W przypadku projektowania jakiejkolwiek zieleni należy
wziąć pod uwagę:
•
•
•
•
•
•

Róże zakwitły jeszcze w tym samym
roku

Funkcje jakie ma pełnić (przyrodnicze, edukacyjne, estetyczne,
społeczne, ochronne itp.),
Warunki siedliskowe i klimatyczne,
Charakter danego miejsca – czy jest to wieś czy małe miasteczko,
a może duża aglomeracja,
Kontekst historyczny, lokalne tradycje, materiały itp.
Wygodę użytkowania,
Dostępne środki finansowe.

Sadzonki zostały dostarczone pod
koniec kwietnia. W nasadzeniach
wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców. Wspólnymi siłami udało się
posadzić rośliny, które jeszcze w tym
samym roku obficie zakwitły.
Znajd nas na Facebooku pod hasłem:
Pszczoły proszą o pomoc
Powstało na zlecenie:
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel. (76) 862 94 30, (76) 723 81 01; fax (76) 721 24 96
http://www.zielonaakcja.pl
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