
Wszystko, co musisz wiedzieć 

o zwierzętach miasta 
 

#1 

PSZCZOŁY 
 

Pszczołom zawdzięczamy bardzo dużo! Dzięki ich 

nieustannej i darmowej pracy na nasze talerze trafia co 

trzecia łyżka pokarmu, a aż trzy czwarte tego co jemy 

zależy w dużej mierze od pszczół. Od pewnego czasu 

pszczołom wiedzie się jednak coraz gorzej. W znacznym 

stopniu jest to spowodowane działalnością człowieka.  

Całkowite zniknięcie pszczół wiązałoby się z bardzo 

poważnymi konsekwencjami. Dlatego właśnie musimy je 

chronić!  

Niestety łatwo mówić a trudniej zrobić. Warto jednak 

zacząć pomagać, chociaż w prosty sposób. Nikt przecież nie 

każe od razu zakładać domowej pasieki. Sposobów 

przyczynienia się do przetrwania tych pożytecznych owadów 

jest mnóstwo. Zaczynając od tych dziecinnie łatwych do tych 

wymagających większego zaangażowania. Dla chcącego nic 

trudnego!  



 
Zachowanie pszczół 

Najpierw należy sobie uświadomić, że pszczoły nie chcą nikomu zrobić 

krzywdy, dopóki nie znajdzie się szczególny powód. Nie należy zatem 

zachowywać się wobec nich się agresywnie. Niestety, kiedy pszczoła pojawia 

się w zasięgu widzenia lub słyszenia, naturalnym odruchem jest machanie 

rękami lub ucieczka. Gwałtowne ruchy mogą tylko i wyłącznie bardziej 

rozzłości pszczołę, ponieważ może poczuć się zagrożona. Na atak odpowie 

atakiem, a wtedy mogą ucierpieć obie strony konfliktu. Warto w takiej sytuacji 

zachować spokój, siedzieć lub stać spokojnie. Jeśli jednak taka postawa wciąż 

wzbudza lęk można niespiesznie zasłonić twarz, pochylić się. Oczywiście takie 

nawyki nie są proste do wypracowania. Ale spokojnie, trochę cierpliwości. Z 

każdym kolejnym spotkaniem z owadami będzie trochę lepiej. Pszczoła nie ma 

żadnego interesu w skrzywdzeniu człowieka. Zatem człowiek nie powinien mieć 

żadnego interesu w skrzywdzeniu pszczoły. Make love not war! 

                           

 

Naturalny dom owadów 

Warto również zwrócić uwagę na swoje otocznie. Dzikie łąki, ogrody, 

trawniki są domem wielu owadów nie tylko pszczół. Niestety teraz ludzie, aż 

przesadnie reagują na chwasty, nieskoszone trawniki czy zbite kępki trawy i 

skrupulatnie pozbywają się wszelkich niedoskonałości. Tym samym niszczą 

domki pszczół, innych owadów czy nawet drobnych zwierząt. Dlatego kiedy 

zauważysz, że ktoś niszczy wyżej wymienione miejsca,  REAGUJ! Zgłoszenia 

można przekazywać straży miejskiej pod numerem 986. Nikt z nas nie chciałby, 

aby to jego dom został zniszczony. 

                                              



Ogród przyjazny zapylaczom       

Kolejnym sposobem pomocy pszczołom może być sadzenie roślin 

miododajnych. W ogródku przed domem czy nawet na balkonie. Ważne jest, 

aby sprawdzić, które roślinki są odpowiednie dla naszych małych 

przyjaciółek i kiedy najlepiej je zasadzić. Zamiast trawnika część ogródka lub 

działki możesz przeznaczyć na tzw. kwietną łąkę. Posiej tam trawę zmieszaną z 

nasionami rożnych kwiatów. Pozwól łące rosnąć tak długo, aż trawa i kwiaty 

wydadzą nasiona. W ten sposób możesz stworzyć przyjazne środowisko dla 

zapylaczy. Ale co więcej urozmaicisz swoje własne otoczenie. Piękne zapachy 

mogą towarzyszyć Ci każdego poranka. Po za tym ilość kolorów w twoim 

ogrodzie na pewno będzie pozytywnie wpływać na samopoczucie. Kto wie, 

może ktoś z rodziny i przyjaciół też zapragnie, aby jego ogród czy balkon stały 

się otwarte na zapylaczy?  

                                                                     

Dłuższy post o roślinach miododajnych i ich przykładach znajduję się na 

naszym blogu (kolozyciazwierzat.blogspot.com), na który bardzo serdecznie 

zapraszamy! Można tam też znaleźć informacje o innych zwierzętach.  

Hotel niekoniecznie dla ludzi  

Możesz równie dobrze zbudować hotel dla zapylaczy. Czym jest taki 

hotel? Aby się dowiedzieć ponownie odsyłam cię do naszego bloga. Poniżej 

znajduje się filmik jak wykonać jeden z takich najprostszych hoteli.  

https://www.youtube.com/watch?v=W13mWgE4-8k 

 

 

 

http://kolozyciazwierzat.blogspot.com/


Internetowo też można pomagać 

Oprócz działań fizycznych można też pomagać internetowo. “Adoptuj 

Pszczołę” to społeczna akcja Greenpeace prowadzona w Polsce co roku.  Dzięki 

niej tysiące ludzi angażuje się w pomoc zapylaczom, a nasz kraj jest dla 

nich coraz bardziej przyjazny. Adopcji dokonuję się wirtualnie. Polega to na 

wpłaceniu odpowiedniej kwoty na stronę akcji. Zebrane pieniądze Greenpeace 

przeznacza później na praktyczną pomoc zapylaczom. Więcej o tej akcji możesz 

dowiedzieć się na ich stronie.   

     

Wiedza to podstawa  

Najważniejsze jednak jest, aby poszerzyć swoją wiedzę. Warto 

zainteresować się tematem, aby wiedzieć w jaki sposób pomagać najskuteczniej. 

Fajną opcją są tutaj pasieki edukacyjne. Warto poszukać w swojej okolicy takiej 

pasieki. Te miejsca bardzo często prowadzą otwarte warsztaty edukacyjne. 

Obejrzysz tam prawdziwe życie pszczół, a informacje będą dostarczane z 

pierwszej ręki, od ekspertów. Spróbuj też zarazić swoją rodzinę, przyjaciół, 

ludzi z twojego otoczenia. Im więcej osób zwróci uwagę na istniejący problem 

tym łatwiej będzie coś zmienić. Przecież w grupie siła!   

                                    

 


