Dobra praktyka 8
Domki dla owadów

Legnica 2015

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.

Domki dla owadów
Zawieszone na drzewach budki lęgowe dla ptaków są niemal nieodłącznym
elementem wyposażenia wielu parków i ogrodów. Dzięki nim możemy cieszyć się
obecnością mazurków, sikor czy szpaków i innych ptaków, którym coraz trudniej
znaleźć dogodne miejsce do budowy gniazd. Z podobnymi problemami we współczesnym świecie borykają się także inne zwierzęta, w tym pożyteczne gatunki
pszczół. To właśnie z myślą o nich tworzone są tzw. domki (hoteliki) dla owadów.

Domki dla owadów mogą być częścią
ścieżek edukacyjnych

Domki dla owadów są coraz chętniej ustawiane przez działkowców i sadowników. W 2015 roku na terenie ogródków działkowych „Pod Pająkiem” w Legnicy
rozmieszczono kilkadziesiąt takich schronień. Owadzich hoteli nie mogło zabraknąć
w tworzonych przez mieszkańców i Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” strefach
nektarodajnych. Można je znaleźć w wielu prywatnych ogrodach, a także miejskich
parkach.
Domki dla owadów możemy bez obaw ustawiać w miejscach odwiedzanych
przez ludzi. Mieszkające w nich pszczoły samotnice nie są agresywne. Schronienia
mogą przybierać różną formę i kształt. Najprostszy owadzi domek to pocięte na 30
cm odcinki bambusy lub łodygi trzcin, które należy związać sznurkiem w pęczki. Jako
lokalizację domku należy wybrać osłonięte przed wiatrem, nasłonecznione miejsce.
Schronienie należy zabezpieczyć przed deszczem.
Wiele projektów hotelików można znaleźć z internecie. Ograniczeniem jest jedynie nasza wyobraźnia. Przy odrobinie wysiłku staną się ozdobą naszego ogrodu. Jak
owady wykorzystują przygotowane przez nas schronienie mona obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=yLUgk7SIcDY.
Do przygotowania domku możemy wykorzystać:

Siatka służy ochronie owadów przed ptakami,
domek należy ustawić w słonecznym miejscu

Bloki z gliny – w blokach z gliny i słomy mieszkają coraz rzadziej już spotykane
pszczoły porobnice. Tradycyjnie zamieszkiwały gliniane ściany wiejskich domów,
wraz z zanikiem tego typu budownictwa coraz trudniej znaleźć im odpowiednie
schronienie. Bloki można samodzielnie przygotować w domu, np. wypełnić drewnianą ramę gliną zmieszaną z sieczką słomianą (w proporcji 3:1) i wysuszyć całość
na słońcu. W czasie zastygania bloku należy ponakłuwać w nim otwory o średnicy
10-12mm i głębokości ok. 10 cm.
Słomę – sama słoma daje schronienie złotookowatym.
Trzcinę i bambusowe łodygi – chętnie zasiedlają są przez pożyteczne pszczoły
murarki, nożycówki, miesiarki czy wałczatki.
Nawiercone pnie – dają schronienie wielu pożytecznym zapylaczom takim jak
samotne osy i pszczoły.
Cegły dziurawki – to siedlisko dla samotnych
pszczół (szczeliny nie mogą być szersze niż 10-12 mm,
inaczej pszczoły nie będą w stanie zalepić ich gliną, by
stworzyć pokoiki dla swo¬jego potomstwa).

Obcięte łodygi to idealne miejsce dla wielu
gatunków pszczół samotnic

Suche liście – to siedlisko wielu pożytecznych owadów, np. biedronek.

Znajd nas na Facebooku pod hasłem:
Pszczoły proszą o pomoc
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