Kindersztuba dzikich pszczół
Dzikie pszczoły prowadzą przeważnie samotny tryb
życia. Samice składają kilka jaj jedno po drugim,
po czym pozostawiają je w gnieździe.
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Patronat ochrony przyrody

pomagasz nam w budowie hoteli dla dzikich pszczół
oraz w ich pielęgnacji! (30€/rocznie)

Zwierzęta na wyciągnięcie ręki, niesamowite przeżycia,
365 dni przygody i zawsze coś nowego w
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Skąd młoda pszczoła wie, z której strony jest
wyjście na zewnątrz?
Podczas budowy gniazda matka wygładza ścianę,
którą zamknie. Druga strona pozostaje szorstka.
Dzięki temu młoda pszczoła wie, iż znajdzie wyjście
po szorstkiej stronie.

Zasięg lotu
Podczas gdy pszczoły miodne pokonują odległość 3 do 10 km, dzikie
pszczoły latają na odległość 50 - 300
metrów. W związku z tym, ich gniazdo
powinno się znajdować w pobliżu roślin, które są ich
pokarmem.
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Naturschutz-Tierpark Görlitz e.V.
Zittauer Str. 43 · D-02826 Görlitz
Telefon: +48 511 265 954, +49 3581 66 93 000
nasze-zoo@tierpark-goerlitz.de · www.nasze-zoo.pl
Sledź nas

Instytucja finansowana przez miasto Görlitz Wydział Kultury Oberlausitz-Niederschlesien.

Wiesz, że człowiek nie mógłby
żyć bez pszczół?
„Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata
istnienia: brak pszczół - brak zapylania - brak roślin - brak
zwierząt - koniec człowieka.“ Albert Einstein

Co zagraża dzikim pszczołom?
Jak to często w porzyrodzie bywa, przyczyną jest interakcja wielu czynników. Człowiek ze swoim stylem
życia ma tutaj spory udział!
Z powodu wygładzania
płaszczyzn domów, dróg
oraz usuwania obumarłych
drzew możliwości gniazdowania dzikich pszczół
kurczą się.

Około 560 różnych rodzimych gatunków dzikich
pszczół, wraz ze znaną pszczołą miodną, zapewniają
różnorodność w przyrodzie i na naszych talerzach. 85 %
roślin uprawnych w Europie zależnych jest od zapylenia
przez owady. Wartość ekonomiczna usług owadów w
Europie sięga 14 miliardów euro rocznie. W większości
jest to zasługa dzikich pszczół.
Monokultury w rolnictwie zmniejszają różnorodność pożywienia dla
pszczół. Zielona trawa to
także monokultura.

Podczas gdy pszczoły miodne tworzą roje, prawie
wszystkie gatunki dzikich pszczół żyją samotnie.
Należy dodać, iż nie żądlą, choć potrafią.
Dzikie pszczoły czują się najlepiej na kwitnących
łąkach, obrzeżach lasów, w ogrodach i na zielonych terenach zamieszkałych przez człowieka. Tam
nieustannie poszukują żywności oraz możliwości
gniazdowania, m.in. w dziurawym martwym drewnie,
glinianych ścianach lub w piasku.
Niestety wiele z tych możliwości obecnie już nie istnieje.

Pszczoły potrzebują kwiatów
Sadząc w naszym ogrodzie różne dzikie rośliny
kwitnące,, oferujemy wielu dzikim pszczołom ważne
źródło pokarmu.
Pojniki dla pszczół
Szczególnie w upalne dni,
dzikie pszczoły mają trudności
ze znalezieniem wody do picia.
Wykonaj i postaw glinianą
miseczkę na wodę dla dzikich
pszczół.
Dwie trzecie dzikich pszczół
zakłada gniazdo pod ziemią
Potrzebują one słonecznych, najlepiej lekko piaszczystych miejsc z rzadką roślinnością, co ułatwia im
kopanie. Takie „piaskowe wyspy” mogą być zakładane na terenie ogrodu.

Stosowanie środków
ochrony roślin (pestycydów) zabija nie tylko
szkodniki, ale także
wiele pszczół.

Trwałe nadmierne
nawożenie sztucznymi
nawozami powoduje
katastrofalne zubożenie
różnorodności kwiatów.

Można jednak pomagać!

Hotel dla pszczół
Organizując „hotele dla
pszczół“ oferujemy
pszczołom miejsce do
życia i rozmnażania.
Hotel dla pszczół można
wykonać własnoręcznie lub
też kupić gotowy. Jednak
zarówno w jednym jak
i drugim przypadku należy
wziąć pod uwagę pewne fakty.
Dlaczego w żadnym wypadku nie
powinno się używać drewna iglastego, szyszek sosnowych i dlaczego nawet słoma szkodzi pszczołom,
znajdziesz na naszej stronie internetowej:
zoo-goerlitz.de/Bienenhotel-Bauanleitung

