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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.

Ścieżka edukacyjna

Wejście do pasieki

W miejscowości Godzięcin dzięki zaangażowaniu Państwa Kamaszuk powstała
pszczelarska ścieżka edukacyjna. Jej twórcom przyświecał cel rozpropagowania
działań mających na celu ochronę dzikich zapylaczy. Każdego roku tych niezbędnych przyrodzie i człowiekowi zwierząt jest coraz mniej. Nowoczesne rolnictwo,
rozwój infrastruktury, zmiany sposobów zagospodarowania przydomowych ogródków, a nawet ocieplenia budynków przyczyniają się do utraty miejsc lęgowych wielu
pożytecznych owadów. Warto wiec podejmować wysiłki mające na celu przeciwdziałanie tym niekorzystnym zmianom, a także zachęcać innych do podejmowania
podobnych działań.
Innym, równie ważnym zadaniem ścieżki jest przybliżenie pracy pszczelarza.
W tym celu najlepiej jest zajrzeć do pasieki. Po wcześniejszym włożeniu ubioru
pszczelarskiego oraz asyście gospodarza można zobaczyć wnętrze otwartego ula,
sprawdzić stan ramek, odszukać matkę i trutnie, a przy okazji poznać wiele ciekawostek z życia pszczół.
W czasie zwiedzania ścieżki warto zatrzymać się przy domkach dla trzmieli i przez
chwilę obserwować ich pracę. W pobliżu znajdziemy również liczne gniazda pszczół
samotnic, które jako lokum wykorzystują pęczki pociętych łodyg trzcin, które co roku
przygotowują właściciele pasieki.

Uczestnicy zajęć edukacyjnych mogą zapoznać się z budową ula

Spacerując ścieżką nie sposób choć oderwać oczu od licznych nektarodajnych
roślin, którymi obsadzono cała trasę. Rośnie tam kalina koralowa, a także przebiśniegi, śnieżyce wiosenne, przylaszczki, wiciokrzewy pomorskie a w oczku wodnym
grążele żółte. Zobaczymy też powszechnie występujące w naszym regionie drzewa
i krzewy przydatne owadom jako dostarczyciele pyłku – brzozę, leszczynę, kasztanowca, nektaru – lipę, robinię, dostarczających spadzi i składników na propolis
– dęby, klony, modrzewie, sosny. W pobliżu ścieżki znajduje się również niewielkie
wrzosowisko oraz poletka uprawne z rzepakiem, gryką, facelią błękitną i innymi
roślinami.
Zainteresowani mogą samodzielnie zasiać nasiona lub posadzić rośliny co będzie
ich wkładem w ochronę przyrody. W czasie pobytu na ścieżce można odwiedzić także
pracownię pszczelarską, w której znajduje się dawny i obecny sprzęt pasieczny. W pracowni pszczelarskiej możemy zapoznać się wieloma tajnikami pracy pszczelarza.
Oprócz funkcji ochrony przyrody i edukacyjnej ścieżka służy jako miejsce spotkań.
Pszczela tematyka stała się elementem integrującym lokalną społeczność. Obecnie wielu mieszkańców
Godzięcina nie tylko identyfikuje się z pszczelarstwem
ale także podejmuje podobne działania – buduje domki
dla pszczół samotnic, sadzi miododajne rośliny.

Widok na pasiekę

Więcej informacji na stronie:
http://www.godziecin.brzegdolny.pl/?page_id=98
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