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Społeczne działania w celu
ochrony owadów zapylających

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.

Wrzosowa Chata w Borówkach – oferta
zajęć edukacyjnych
Bory Dolnośląskie to niezwykle bogaty przyrodniczo obszar.
Na Dolnym Śląsku nie ma drugiego obszaru o takiej różnorodności środowisk. Dlatego z myślą o miłośnikach przyrody prowadzone są tutaj Lekcje
w Przyrodzie – zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej.
Wrzosowa Chata położona jest w malowniczej wsi Borówki na skraju
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Wędrując po nim napotkać
możemy, szczególnie na byłych poligonach wojskowych, zdumiewające swym ogromem wrzosowiska, których miodowy aromat przyciąga
zastępy trzmieli, pszczół i pszczelarzy. Wrzosowa Chata kusi darami runa
leśnego. To również miejsce, w którym prowadzone są warsztaty zielarskie pod czujnym okiem gospodyni Wrzosowej Chaty.
„Pachnące Wspomnienie” – tworzenie ziołowych kompozycji w formie
obrazu, czy „Ziołowe Zapachy” – tworzenie woreczków zapachowych
z suszonych ziół, to niektóre tematy z bogatej oferty zajęć edukacyjnych
we Wrzosowej Chacie. Zioła z własnej uprawy stanowią bazę dla takich
wyrobów. Grupy szkolne przy pomocy edukatora wykonują ćwiczenia,
obserwacje, badania i zabawy przyrodnicze. Bezpośrednio w terenie
i w kontakcie z przyrodą dzieci i młodzież doskonale przyswaja podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym ucząc się jego poszanowania.
Podstawowym założeniem tych zajęć jest zwiększenie świadomości
i wiedzy ekologicznej dzieci i dorosłych w zakresie niekorzystnych zmian
zachodzących w naszym środowisku. Dzięki pracy z ziołami i kwiatami
uświadamiamy sobie różnorodność życia, a przy okazji poruszane są
tematy związane ze znaczeniem owadów zapylających dla przyrody i dla
ludzi.
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