
PSZCZOŁY proszą o pomoc
Pod takim hasłem, Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA pro-
wadzi kampanię na rzecz środowiska, życia pszczół i innych 
owadów zapylających.

Owady zapylające napotykają 
we współczesnym środo-
wisku wiele trudności i nie-

bezpieczeństw, czego skutkiem jest 
gwałtowny spadek ich liczebności. 
Przyczynami tego stanu są zmiany 
klimatyczne, w tym coraz cieplejsze 
zimy oraz działalność człowieka np. 
intensyfikacja rolnictwa, likwidacja 
miedz i zadrzewień śródpolnych, roz-
wój infrastruktury, zmiana sposobu 
zagospodarowania przydomowych 
ogródków. Czynniki te doprowadza-
ją do zaniku odpowiednich siedlisk  
i źródeł pożywienia dla tych poży-
tecznych zwierząt.
Bez owadów zapylających trudno 
sobie wyobrazić funkcjonowanie nie 
tylko przyrody, ale i współczesnej 
cywilizacji. Na ich pracy opiera się 
niemal całe rolnictwo. Owady te 
pomagają w zapylaniu ponad 80% 
spożywanych przez nas warzyw  
i owoców, a także niezliczone rośliny 
dziko rosnące. Wartość ich rocz-
nej pracy w polskiej i europejskiej 
gospodarce oceniana jest na 190 
mld euro. Utrata pszczół to też brak 
miodu, propolisu i kitu pszczelego, 
które są wykorzystywane w przemy-
śle spożywczym, farmaceutycznym  
i kosmetycznym. 
Coraz więcej instytucji i organiza-
cji dostrzega problem wymiera-
nia pszczół i innych pożytecznych 
owadów i chce im przeciwdziałać.  
W mediach pojawiają się ciekawe 
pomysły promujące ochronę tych 
zwierząt. W centrach miast tworzone 
są strefy przyjazne dla pszczół, coraz 

popularniejsze stają się tzw. hoteliki 
dla owadów, modna staje się ekolo-
giczna, zdrowa żywność. 
Jedną z takich inicjatyw, która skie-
rowana jest przede wszystkim do 
mieszkańców małych miast i wsi jest 
projekt „Pszczoły proszą o pomoc” 
realizowany przez legnicką fundacją 
ekologiczną „Zielona Akcja”, dzięki 
wsparciu ze środków Mechanizmu Fi-
nansowego EOG 2009-2014 oraz Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014. Główną ideą projektu jest 
zwrócenie uwagi na problem zaniku 
dzikich pszczół na terenach wiejskich, 
a także promowanie działań mają-
cych na celu ochronę tych pożytecz-
nych owadów np. poprzez tworzenie 
zieleni publicznej przyjaznej zwierzę-

tom. Uczestnicy projektu zakładają 
ścieżki edukacyjne, przygotowują 
tereny pod nasadzenia krzewów  
i drzew dla tworzenia stref nektaro-
dajnych itp. Zamiast wszechobecnych 
tuj i innych iglaków sadzone są rośliny 
o pięknych kwiatach – drzewa owoco-
we w odmianach ozdobnych, krzewy 
lawendy, pigwowca, irgi oraz wiele 
innych. Do tej pory w działaniach 
wzięło udział kilkanaście miejscowo-
ści, w któych posadzonych zostało 
blisko 2000 roślin. 
Więcej informacji o terminach  
i miejscach wydarzeń można znaleźć 
na Facebooku pod hasłem: „Pszczo-
ły proszą o pomoc” oraz na stronie 
www.pszczoly.zielonaakcja.pl. 

Projekt „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.

 

 

 

Hotelik dla owadów


