dr inż. Magdalena Frączek

Materiały metodyczne
i dydaktyczne dotyczące

OCHRONY
OWADÓW
ZAPYLAJĄCYCH
dla ośrodków edukacyjnych
Lasów Państwowych

Wydano na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Warszawa 2022
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
tel. 22 185 53 53
e-mail: cilp@cilp.lasy.gov.pl
www.lasy.gov.pl
Tekst: dr inż. Magdalena Frączek
Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny UR w Krakowie
Recenzja: prof. dr hab. Krystyna Czekońska
Prowadzenie i redakcja: Katarzyna Bielawska
Projekt graficzny, skład i łamanie: Marta Krzemień-Ojak
Zdjęcia: Magdalena Frączek, Wojciech Gil
oraz obrazy użyte na podstawie licencji od Shutterstock.com
ISBN 978-83-65659-71-2

Opracowanie jest poświęcone czterem zagadnieniom: biologii owadów
zapylających, ich roli w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożeniom
antropogenicznym na jakie są narażone oraz sposobom ochrony zarówno pszczoły miodnej, jak i dzikich zapylaczy. Najlepiej, by przedstawione
zagadnienia były punktem wyjścia do dalszego zgłębiania tej tematyki
przez edukatorów leśnych. Ofertę edukacyjną wzbogacają propozycje
zajęć i materiałów dydaktycznych dla różnych grup wiekowych.

Gdyby brakło pszczół, nie tylko
drzewa owocowe rodziłyby daleko
słabiej – lub nawet wcale – lecz
to samo stałoby się i z koniczyną,
i z rzepakiem, z fasolą i ogórkami,
czernicami i borówkami,
nie mówiąc o niezliczonych
kwiatach polnych i innych
roślinach. (...) Mamy tu piękny
przykład współżycia opartego na
wzajemnych usługach, tym bardziej
uderzający, że żaden z partnerów
nieświadom jest swej roli.

Karl von Frisch, „Życie pszczół”
(laureat Nagrody Nobla z 1973 roku,
przyznanej za szczegółowy opis
sposobu komunikowania się pszczół)

Po co nam zapylacze?
To oczywiste. Do zapylania. Zwłaszcza, że w naszej florze ponad 70%
gatunków to rośliny owadopylne. Zapylaniem zajmują się zarówno dzikie
zapylacze, jak i hodowane w pasiekach pszczoły miodne. Niektóre z dzikich zapylaczy są mniejsze i mniej „wybredne” od pszczoły miodnej, dzięki
czemu oblatują większą liczbę roślin, również takich, do których nektaru
pszczoły miodne nie potrafią się dostać. Do dzikich pszczołowatych zalicza się m.in. trzmiele, murarki, lepiarki
czy porobnice. W zapylaniu pomagają
także motyle, muchówki i chrząszcze.
Ponad 220 gatunków pszczół samotnic
jest wymienionych w Czerwonej Księdze
Gatunków Zagrożonych.

Niezbędne dla przyrody…

Na świecie żyje prawie
20 tysięcy gatunków
należących do rodziny
pszczołowatych.
W Polsce jest ich
ponad 450.

Rola zapylaczy jest nie do przecenienia. Są one częścią łańcucha pokarmowego. Żywią się nektarem i pyłkiem roślin, stanowiąc jednocześnie
pokarm dla owadów drapieżnych, ptaków czy gryzoni. Rodzina pszczela
w ciągu roku jest źródłem około 25 kg biomasy z pszczół, które były jej
członkami i zginęły w okolicy bytowania rodziny. Biomasa ta jest włączana
do obiegu materii w przyrodzie.
Z zapylaczami nierozerwalnie są związane zapylane przez nie rośliny.
One także są elementem łańcucha pokarmowego, dostarczając pożywienia
dziko żyjącym konsumentom. A wszystko to jest nieodłącznym elementem
naturalnego ekosystemu.

… i człowieka
Gdyby nie owady zapylające wielu owoców i warzyw nie byłoby wcale,
a plony niektórych upraw byłyby o wiele niższe. Do roślin uprawnych
wymagających zapylenia przez owady lub takich, u których zwiększa ono
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Ocenia się, że
1/3 produktów
pochodzenia roślinnego
spożywanych przez
człowieka jest zależna
bezpośrednio lub
pośrednio od owadów
zapylających.

wydatnie wielkość i jakość plonu należą
m.in. słonecznik, jabłoń, koniczyna biała, koniczyna czerwona, ogórek, wiśnia,
borówka, czereśnia, jeżyna, porzeczka
czarna, malina, truskawka oraz rośliny
uprawiane na nasiona.
Uprawy zapylane są przez dzikie zapylacze oraz hodowane w pasiekach
pszczoły miodne. Te ostatnie, prócz zapy-

lania, jako zwierzęta gospodarskie, produkują miód, pyłek, wosk, propolis,
mleczko pszczele i jad. Jedna pszczoła w ciągu swojego życia wytwarza
małą łyżeczkę miodu. Do wyprodukowania kilograma miodu, pszczoły
muszą przysiąść na kwiatach około 4 mln razy.
Największą pracę pszczoły miodne wykonują wiosną, zapylając liczne
uprawy. Jest to możliwe dzięki temu, że, żyjąc w licznym roju, są w stanie przetrwać zimę. Zupełnie inaczej
jest w wypadku dzikich zapylaczy,
które dopiero wiosną zakładają
nową rodzinę.

Praca pszczół w Polsce
jest warta ponad
4 mld zł rocznie.

Zabójcza antropopresja
W ostatnich latach notujemy zwiększone wymieranie pszczół i innych
owadów zapylających. Powodują je przyczyny w skali makro i mikro.
Największym zagrożeniem jest współczesne rolnictwo nastawione przede
wszystkim na zysk oraz efekty i nie zawsze działające z dbałością o środowisko naturalne. Chodzi tu przede wszystkim o środki ochrony roś
lin – substancje chemiczne, które mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ na
owady. Choć bardzo groźne, nie są jedyne. Źródłem zagrożeń dla owadów
zapylających są:
•

pestycydy stosowane w czasie kwitnienia roślin, czyli zły wybór terminów oprysków. Pestycydy powodują śmierć nie tyko pszczoły miodnej,
ale też wielu dziko żyjących zapylaczy. Zdaniem naukowców przyczyną
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masowego wymierania owadów w wielu krajach świata są neonikotynoidy, związki chemiczne spokrewnione z nikotyną stosowane jako
insektycydy. Przykładem jest imidakloprid – składnik środków owadobójczych, którymi zaprawia się nasiona roślin (m.in. buraków, kukurydzy,
warzyw). Owadobójcza substancja wpływa na układ nerwowy, prowadząc do dezorientacji i śmierci owadów. Może to być jedna z przyczyn
niewyjaśnionego dotychczas zjawiska CCD (Colony Collapse Disorder),
czyli Zespołu Masowego Ginięcia Rodzin Pszczelich;
•

skażenie środowiska, stresy środowiskowe oraz nadmierna eksploatacja owadów w pasiekach. Czynniki te wywołują większą podatność
owadów na działanie patogenów. W konsekwencji pojawiają się choroby
lub zaostrzają się objawy chorób już istniejących. Nosemozę wywołuje grzyb z rodzaju Nosema, który namnaża się w komórkach jelita
środkowego pszczół i jest przyczyną ich ginięcia. Warrozę wywołuje
dręcz pszczeli, pasożytniczy gatunek pajęczaka, który atakuje zarówno
młode, jak i dorosłe pszczoły, i może powodować ich śmierć. Natomiast
zgnilca amerykańskiego, nazywanego też zgnilcem złośliwym pszczół,
wywołuje laseczka larwy, bakteria która atakuje wyłącznie larwy. Najskuteczniejszym sposobem uratowania pasieki jest spalenie zakażonego
ula wraz z całą pszczelą rodziną. Choroba ta pojawia się w pasiekach
na terenie całego kraju, jest bardzo groźna i zwalczana z urzędu przez
służby weterynaryjne. O jej występowaniu informują tabliczki z napisem
„Zgnilec amerykański pszczół – obszar zapowietrzony”. Za obszar
zapowietrzony uważa się teren w promieniu 6 km od ogniska choroby;

•

zubożenie lub brak ciągłości bazy pokarmowej. Jest to niebezpieczne zwłaszcza dla dzikich zapylaczy. Dla pszczoły miodnej nie jest to
zwykle duży problem, ponieważ rodziny pszczele gromadzą znaczne
zapasy pożywienia, a w okresach krytycznych o zapewnienie im pokarmu powinien zatroszczyć się pszczelarz. Jednak zbyt duże zagęszczenie pszczół na jednostce powierzchni (pasieki przenośne,
pasieki na dachach budynków) może być także zagrożeniem z powodu
niewystarczającej ilości pożytków;
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•

utrata siedlisk, czyli miejsc do życia w skali makro i mikro. Powodem są
coraz większe powierzchnie upraw monokulturowych, niszczenie łąk
kwietnych, likwidacja nieużytków i betonowanie dużych powierzchni
(drogi i parkingi), zanikanie miedz i zadrzewień śródpolnych, zbyt częste koszenie trawników i tym samym niedopuszczanie do zakwitnięcia
wielu roślin, sadzenie w ogrodach roślin nieprzydatnych dla owadów
(drzewa i krzewy iglaste, odmiany o pełnych kwiatach);

•

wiosenne wypalanie łąk. Giną wtedy zimujące w ziemi królowe trzmieli
i ukryte w roślinności gniazda pszczół samotnic.

Chrońmy naturalnie
Ochrona owadów zapylających powinna być powiązana z ochroną krajobrazu i siedlisk (skala makro) oraz ochroną mikrosiedlisk (skala mikro).
Składają się na to następujące działania:
•

ochrona naturalnych siedlisk zapylaczy. Dla pszczół i innych dzikich
zapylaczy ważną rolę w krajobrazie pełnią pasy śródpolne na uprawach wielohektarowych oraz miedze i zadrzewienia śródpolne. Ich
utrzymanie i ochrona oraz tworzenie nowych powinno być powiązane
z wykorzystaniem gatunków miododajnych Zwiększają one bazę pokarmową zapylaczy. Ważna jest także ochrona piaszczystych i gliniastych
podłoży oraz skarp lessowych, w których zakładają gniazda dzikie
zapylacze, a także nasłonecznionych zboczy i muraw kserotermicznych porośniętych odpowiednią roślinnością zapewniającą ciągłość
bazy pokarmowej w całym sezonie wegetacyjnym. Aby nie zarastały
w toku wtórnej sukcesji leśnej często konieczne są czynne zabiegi
ochroniarskie polegające na odkrzaczaniu i koszeniu lub wypasaniu.
Bardzo ważne jest zapobieganie wypalaniu traw, pozostawianie części
niekoszonych łąk oraz nieusuwanie części opadłych liści z ogrodów.
Dzięki tym zabiegom powstają miejsca do życia dla pszczół samotnic oraz innych dzikich zapylaczy. Korzystne jest też tworzenie tzw.
użytków ekologicznych, czyli nieużytków w gospodarstwach (5–7%
powierzchni gospodarstwa);
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•

zakładanie kwietnych ogrodów i łąk. Jest to świadome zwiększanie
bazy pożytków dla zapylaczy. Potrzebne są one zarówno na terenach
wiejskich, jak i w miastach. Na wsi coraz częściej odchodzi się od
tradycyjnego sposobu gospodarowania ziemią. Zmienia się forma
urządzania przydomowych ogródków, które często pozbawione kwiatów i drzew owocowych, jedynie z wysprzątanymi i wykoszonymi trawnikami oraz rosnącymi na nich miniaturowymi gatunkami krzewów
iglastych, stają się pustynią dla pszczół i dzikich zapylaczy. Konieczna
jest zmiana nastawienia do pospolitych roślin i nietraktowanie ich jak
chwastów, tylko jak cenne rośliny pyłko- i nektarodajne. Przykładem
może być mniszek lekarski;

•

odtworzenie tradycyjnego bartnictwa przez leśników. Celem tego
przedsięwzięcia jest przede wszystkim ochrona dziko żyjących pszczół
miodnych na terenach leśnych, ponieważ to las jest obecnie jednym
z najbezpieczniejszych obszarów dla wielu gatunków zapylaczy;

•

wspieranie rodzimego pszczelarstwa. Miód można przywozić nawet
z odległych kontynentów, jednak zapylania nie da się importować. Dlatego kupując rodzimy miód, popieramy nie tylko polskie pszczelarstwo,
ale gwarantujemy wysokie plony upraw rolniczych, wpływamy na dalsze
istnienie milionów roślin i zwierząt, a tym samym dbamy o równowagę
w środowisku naturalnym.

•

budowanie hoteli dla dzikich zapylaczy. Osiągamy w ten sposób dwa
cele. Zwiększa się liczba miejsc ich bytowania, a także rozwija się rzemiosło (rękodzieło) z tym związane, które pobudza wyobraźnię i pokazuje jak można wykorzystać naturalne materiały lub zagospodarowywać
wtórnie te już niepotrzebne;

•

edukacja prowadzona wśród najmłodszych polegająca na oswajaniu
lęków i obaw związanych z obecnością pszczół, trzmieli, os i innych
pszczołowatych w naszym otoczeniu. Uczmy najmłodszych jak pomagać owadom zapylającym, ale też jak zachowywać zasady bezpieczeństwa.
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Pszczoła miodna
(owad z rodziny pszczołowatych)

Środowisko życia
Pszczoły miodne tworzą duże rodziny zwane rojami, które mogą liczyć
ok. 30 tys. osobników, ale bywają rodziny skupiające nawet 80 tys. owadów. W pasiekach gniazda pszczół mieszczą się w ulach. Ule są często
przenośne aby pszczele rodziny mogły być przewożone na kwitnące uprawy (rzepaku, gryki).

Wygląd
Długość ciała: matka pszczela, zwana popularnie królową, ma ok. 20 mm, robotnica 12–14 mm, samiec, zwany trutniem 16–18 mm. Tułów i odwłok pokryte są gęstymi, żółtawymi włoskami. Samice zaopatrzone są w żądło, które
służy do obrony. Połączone jest ono z gruczołem zawierającym jad, którym
pszczoły odstraszają ludzi lub duże drapieżniki, np. niedźwiedzie. Żądło ma
haczyki, które uniemożliwiają robotnicy pszczoły miodnej jego wyjęcie, dlatego użądlenie człowieka przez pszczołę miodną często kończy się jej śmiercią. Żądło powinno być jak najszybciej usunięte, tak by jak najmniej jadu
przedostało się do naszego organizmu. Dla człowieka użądlenie jest bolesne, ale dla większości ludzi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, poza osobami uczulonymi, które powinny jak najszybciej skorzystać z pomocy lekarza.

Pożywienie
Pożywienie dorosłej pszczoły składa się z nektaru i pyłku kwiatowego.
Larwy są karmione mleczkiem pszczelim oraz mieszaniną miodu i pyłku.
Z nektaru kwiatowego pomieszanego z wydzielinami gruczołów pszczół
wytwarzany jest miód. Pyłek kwiatowy pszczoła przenosi w koszyczkach umieszczonych na trzeciej parze odnóży. Pszczoła miodna podczas
jednego lotu odwiedza kwiaty roślin tego samego gatunku; jest to tzw.
wierność kwiatowa.
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Z LASU NA POLA
I DO MIASTA
Las był niegdyś naturalnym środowiskiem
bytowania pszczoły miodnej, która w trakcie
ewolucji przystosowywała się do niego, a przy
tym oddawała nieocenione usługi, zapylając
rośliny w nim występujące. Działalność
pszczoły miodnej przyczyniała się do
utrzymywania bioróżnorodności w środowisku
leśnym, a tym samym stabilności ekosystemu.
Z czasem człowiek zaczął coraz bardziej
zmieniać pierwotne środowisko bytowania
pszczoły miodnej. Jednak ta okazała się
wystarczająco elastyczna aby przystosować
się do nowych warunków. Przenoszona
z lasu do zagród, zaczęła egzystować na
terenach rolniczych. W ostatnich latach
alarmujące dane o zmniejszaniu się populacji
pszczół spowodowały, że zaczęto rozwijać
pszczelarstwo na terenach miejskich.
W centrach największych miast umieszcza
się pasieki na dachach budynków i prowadzi
kampanie edukacyjne na temat ochrony
owadów zapylających.

Cykl życiowy
Królowa składa do 40 tys. jaj do zbudowanych przez robotnice woskowych
plastrów. Z jaj po trzech dniach wykluwają się malutkie larwy. Robotnice
intensywnie je karmią. Starsze larwy są zamykane przez robotnice w komórkach, otaczają się kokonem i nieruchomieją. Tam przeobrażają się
w poczwarki, które wyglądem przypominają dorosłe pszczoły. Po osiągnięciu dojrzałości młode owady wygryzają się z komórek. Płeć pszczół
zależy od tego czy jajo zostało zapłodnione czy też nie. Samce, czyli
trutnie powstają z niezapłodnionych jaj i żyją zwykle 30 dni. Dwa tygodnie po opuszczeniu komórki truteń osiąga dojrzałość płciową, a ginie po
zakończeniu godów. Samice, czyli robotnice oraz królowe rozwijają się
z zapłodnionych jaj. O tym czy z takiego jaja rozwinie się robotnica czy
królowa decyduje rodzaj pokarmu dostarczanego larwie. Larwy królowych
karmione są wyłącznie mleczkiem pszczelim. Długość życia robotnicy
w okresie wiosenno-letnim wynosi przeciętnie 4–6 tygodni. Jedynie robotnice, które wygryzły się wczesną jesienią zimują i żyją aż 6–8 miesięcy.
Matka pszczela żyje około 5 lat.
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Gatunki dziko żyjące
Murarka ogrodowa
(owad z nadrodziny pszczół, rodzina miesierkowate)

Środowisko życia
Jest jednym z najpospolitszych dzikich zapylaczy. Prowadzi samotny tryb
życia, mieszkając blisko innych osobników. Nie tworzy zorganizowanych
społeczeństw. Gniazda zakłada najczęściej w pustych łodygach roślin,
w szczelinach pod korą drzew, ale także w otworach drewnianych ścian.
Zawdzięcza swoją nazwę sposobowi budowania gniazda, w którym „muruje” komórki lęgowe przy użyciu gliny i piasku zlepionych śliną.

Wygląd
Długość ciała: samica 10–12 mm, samiec 8–10 mm. Ciało samic jest
pokryte gęstymi włoskami, które na odwłoku tworzą rude paski. Głowa
i koniec odwłoka są czarne, a spodnia część odwłoka żółtobrązowa. Ciało
samca jest smuklejsze i słabiej owłosione niż samicy. Na głowie samiec
ma charakterystyczny pęczek jasnych włosków, po którym można go łatwo
odróżnić od samicy. Samica, choć ma żądło, jest zupełnie nieagresywna
i nie broni swojego gniazda.

Pożywienie
Składa się na nie nektar i pyłek kwiatowy. Murarka nie robi miodu. Pyłek przenosi na długich, żółtobrązowych włoskach po brzusznej stronie
odwłoka. Jest szybka, odwiedza wszystkie gatunki drzew owocowych.
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Cykl życiowy
Zimę murarki spędzają jako postaci dorosłe w oprzędach. Wiosną, gdy zrobi
się ciepło, przegryzają kokon i opuszczają gniazdo; jako pierwsze robią to
samce. Mniej więcej tydzień później, gdy tylko samicom uda się wygryźć
z kokonu, samce je zapładniają i niedługo potem umierają. Zapłodnione samice zaczynają budować gniazda, zbierać pokarm i składać jaja. Wkrótce po
zamknięciu komórek samice giną, a z jaj wylęgają się larwy, które odżywiają
się zgromadzonym tam pokarmem (pyłkiem zmieszanym z nektarem), snują
oprzędy i we wrześniu się przepoczwarzają, spędzając zimę w kokonie.

Trzmiel ziemny
(owad z rodziny pszczołowatych)

Środowisko życia
Występuje na brzegach lasów, polach, łąkach. Gniazduje w ziemi. Sam
nie kopie nor, korzysta z już istniejących – opuszczonych nor kretów lub
gryzoni. Trzmiele tworzą rodziny liczące od 50 do 500 osobników. Niektórzy błędnie nazywają trzmiele bąkami, nazwą zarezerwowaną przez
entomologów dla muchówki z rodzaju Tabanus, bąka bydlęcego.

Wygląd
Długość ciała 24–28 mm. Na czarnym ciele trzmiela ziemnego znajdują
się dwa szerokie ciemnożółte paski, koniec odwłoka jest biały. Gęste włoski pokrywające owada sprawiają, że wydaje się puchaty. Jest uzbrojony
w ostre żądło z jadem, ale atakuje tylko w momencie zagrożenia. Nie
zostawia w ciele ofiary żądła jak pszczoła miodna.

Pożywienie
Składa się na nie nektar i pyłek kwiatowy. Trzmiel nie robi miodu, ale zbiera
nektar kwiatów i umieszcza go w gnieździe w woskowych „kubeczkach”.
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Pyłek kwiatowy, podobnie jak pszczoła miodna, trzmiel przenosi w koszyczkach umieszczonych na ostatniej parze odnóży. Odwiedza bardzo różne
kwiaty. Jest odporny na zimno, wilgoć i duży wiatr, pracuje już w temp.

5°C i dzięki temu jego sezon pracy jest 2–3 razy dłuższy niż u pszczoły.
Trzmiele są wykorzystywane przez ludzi do zapylania roślin w szklarniach.

Cykl życiowy
Cała rodzina wymiera jesienią, zimują jedynie zapłodnione młode samice-królowe, które wychodzą z kryjówek na początku kwietnia, aby zacząć
poszukiwania miejsca na gniazdo. Składają pierwsze jaja i same karmią
pierwsze larwy. Z jaj wykluwają się larwy żywiące się pyłkiem schowanym
w „kubeczku”. Następnie larwy otaczają się kokonami i przepoczwarzają
się w poczwarki, a następnie przybierają postać dorosłą. Czas od złożenia jaja do wyklucia dorosłej robotnicy wynosi 3 tygodnie. Jako pierwsze
wiosną pojawiają się robotnice, na początku lata samce, a najpóźniej
młode matki, które rozwijają się z ostatnich jaj starej królowej. Samce
opuszczają rój i odbywają loty godowe. Młode samice po zapłodnieniu
nie wracają do starego gniazda, lecz szukają miejsca na przezimowanie
i budzą się dopiero wiosną. Stara matka i robotnice umierają pod koniec
lata, a samce żyją do końca jesieni.

Osa pospolita
(owad z nadrodziny os, rodzina osowate)

Środowisko życia
Zasiedla tereny zalesione i środowiska miejskie. Osy tworzą rodziny zwane rojami, liczące od kilkuset do kilku tysięcy owadów. Gniazda budują
w ziemi, w opuszczonych norach gryzoni, pod korzeniami starych drzew,
mogą także przyczepiać gniazda do ścian budynków, drzew lub krzewów.
Gniazdo zbudowane jest z przeżutego drewna, które przybiera strukturę
podobną do papieru. Osy nie są przystosowane do zapylania roślin, choć
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dorosłe osobniki odwiedzają kwiaty i żywią się nektarem i pyłkiem. Pełnią
za to inną ważną rolę w przyrodzie. Zjadają wiele roślinożernych gąsienic,
chroniąc w ten sposób rośliny, na których te żerują (w tym wiele gatunków
uprawnych). Jednak karmiąc larwy pokarmem zwierzęcym mogą być
w pasiekach zagrożeniem dla rodzin pszczelich.

Wygląd
Długość ciała 10–20 mm. Ciało osy ma ostrzegawcze, żółto-czarne ubarwienie. Początek odwłoka jest bardzo wąski, stąd określenie „talia osy”.
Osa ma żądło z gruczołem jadowym. Jej użądlenie jest bolesne, ale dla
większości ludzi nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Wyjątkiem są osoby
uczulone. Owad ten nie zostawia żądła w ciele ofiary jak pszczoły.

Pożywienie
Osy są wszystkożerne. Dorosłe owady żywią się nektarem, pyłkiem kwiatowym, słodkimi sokami i owocami. Zjadają też pokarm pochodzenia
zwierzęcego. Głównym pożywieniem larw są owady (od jajeczek do dorosłych osobników) przeżute przez robotnice.

Cykl życiowy
Rodzina składa się z samicy-królowej, robotnic zajmujących się karmieniem larw i rozbudową komór oraz z samców. Z jajeczek, które samica
składa wiosną, wylęgają się larwy, które są karmione papką z upolowanych owadów. Na początku zajmuje się tym królowa, a potem obowiązki
przejmują pierwsze dorosłe robotnice. Następnie larwy zaczynają tworzyć
nici, które najpierw zamykają wieczka komórek, a następnie tworzą kokony. Przez dwa tygodnie larwy przepoczwarzają się, po czym z kokonu
wygryzają się dorosłe osy. Pod koniec lata młode samice i samce wylatują
z gniazda. Po godach samce giną, zagryzane przez robotnice. Zapłodnione
samice odlatują, by znaleźć odpowiednią kryjówkę na zimę. Zimują zwykle
w drewnie lub w różnych zakamarkach.
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Założenia metodyczne
W opracowaniu przedstawiono materiały i metody, które mogą być pomocne przy prowadzeniu zajęć edukacyjnych w ośrodkach Lasów Państwowych lub podczas imprez otwartych o charakterze edukacyjnym.
Część nadleśnictw dysponuje już w swojej ofercie edukacyjnej pomocami
poświęconymi tematyce pszczół i dzikich zapylaczy (np. ulotki, plansze
edukacyjne, scenariusze zajęć, gry terenowe) oraz kadrą, której tematyka
ta nie jest obca. Czasami są to wręcz pasjonaci. Wiele nadleśnictw organizuje konkursy wiedzy o owadach zapylających i prowadzi kampanie
na rzecz ich ochrony. Ośrodków edukacyjnych Lasów Państwowych jest
jednak wiele i nawet jeśli edukator nie jest zapalonym pszczelarzem,
może, korzystając z tego opracowania, poprowadzić ciekawe zajęcia.
Najcenniejszą formą zajęć edukacyjnych jest jednak spotkanie z leśnikiem-pszczelarzem, który podzieli się swoją wiedzą i pokaże uczestnikom
zajęć życie pszczół i ich rolę w przyrodzie.
Zaproponowane rozwiązania metodyczne są autorskie, nawiązują jednak do bazy istniejących już materiałów dydaktycznych dostępnych w Lasach Państwowych. W opracowaniu zaproponowano również literaturę
popularyzującą wiedzę na temat ekologii oraz roli pszczół i dzikich zapylaczy, która będzie pomocna dla edukatorów w przygotowaniu się do zajęć.
Zaproponowane zajęcia mogą być dowolnie przetwarzane i rozbudowywane. Ich istotą jest zawsze rozmowa polegająca na omówieniu
tematu i podzieleniu się obserwacjami. Podczas zajęć można wykorzystać
„mapę myśli” – odpowiednio zmodyfikowana nadaje się dla każdej grupy
wiekowej.
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Materiały dydaktyczne – propozycje
1. ŻYCIE PSZCZÓŁ – prezentacja
Materiał przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów (klasy 1–3). Prezentacja wykonana w czarno-biało-żółtej kolorystyce ma wprowadzić
dzieci w zagadnienia związane z życiem pszczół, ich rolą w przyrodzie,
zagrożeniami i metodami ochrony. Poszczególne slajdy można zamienić
w pojedyncze infografiki i wykorzystać na zajęciach terenowych (w formie
plansz). Prezentacja może być wprowadzeniem do zajęć lub ich podsumowaniem (możliwość wykonania animacji i wykorzystania jako materiału
sprawdzającego wiedzę dzieci).

2. PRACE MAŁEJ PSZCZOŁY – książeczka edukacyjna
Materiał przeznaczony dla uczniów (klasy 1–4). Część zadań może być wykorzystana w grupie przedszkolaków. Zadania w formie plików pdf mogą
być drukowane i kopiowane dla każdego z uczestników zajęć i następnie
zebrane w formie zeszytu lub wykorzystywane pojedynczo podczas pikników lub gier terenowych (do docelowego zebrania kompletu zadań). Taka
forma jest uniwersalna i daje różne możliwości zastosowania.

3. ZIELNIK PSZCZELEGO POŻYTKU – materiały do prac plastycznych
Przeznaczone dla każdego. Najlepiej zebrać je w teczce ozdobionej grafiką
(format A4 dla dorosłych i A5 dla dzieci) z luźnymi kartami przedstawiającymi czarno-białe ryciny/obrysy rodzimych roślin miododajnych: drzew,
krzewów (kwiatostany) i roślin zielnych leśnych i łąkowych. Ryciny mogą
służyć dzieciom do pokolorowania kredkami lub farbami, a dorosłym do
wykonania „obrazów” w technice akwareli lub pasteli. Ryciny można złożyć
w teczce w formie „zielnika” lub, po oprawieniu, mogą być wykorzystane
jako „obrazy”.
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4. GRAFIKI – materiały do map myśli
Sylwetki owadów w formie grafik (pszczoła miodna, murarka ogrodowa,
osa pospolita, trzmiel ziemny) mają służyć uczniom lub osobom dorosłym
do tworzenia „map myśli” (szczegółowy opis przy propozycjach zajęć). Metoda ta może być także wykorzystana na zajęciach z młodszymi dziećmi,
wówczas wykonują one „mapy myśli” w wersji rysunkowej, a prowadzący
zajęcia weryfikuje poprawność skojarzeń, używając metody „zielonej kredki” – podkreśla na zielono dobre myśli/skojarzenia/pomysły.

5. LAS ŹRÓDŁEM PSZCZELEGO POKARMU – prezentacja
Materiał jest przeznaczony dla osób dorosłych (seniorzy, słuchacze UTW
itp.). Stanowi punkt wyjścia do dyskusji o możliwościach jakie dają zbiorowiska leśne i okrajkowe (strefa ekotonu) w kontekście pokarmu dla
pszczół i dzikich zapylaczy. Komentarzem do prezentacji, pomocnym dla
edukatora, może być tekst Magdaleny Frączek Las źródłem pszczelego
pokarmu (Wieś i Doradztwo, nr 1(96) 2019). Spis gatunków drzew i krzewów miododajnych proponowanych do nasadzeń w ogrodach, parkach
czy zieleni miejskiej może być ujęty w formie plakatu z atrakcyjną grafiką
i przystającym tematycznie hasłem (POMAGAJMY PSZCZOŁOM! SADŹMY
WIĘCEJ LIP I KLONÓW!) i zaopatrzonego w praktyczne wskazówki dotyczące okresu kwitnienia i osiąganych przez drzewa i krzewy rozmiarów.

6. PSZCZELA RODZINA – GIRLANDA – materiał do prac plastycznych
Wzór do wykonania papierowej girlandy. Może być ozdobą sali przedszkolnej, szkolnej lub być wykorzystana w inny sposób. Można opatrzyć
ją napisem: 20 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ.
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Propozycje zajęć – przedszkolaki
Celem zajęć z najmłodszymi dziećmi jest:
•

zwrócenie uwagi na różnorodność świata owadów zapylających;

•

wyjaśnienie jak ważnymi i pożytecznymi owadami są pszczoły i co
może im zagrażać;

•

zniwelowanie strachu przed owadami.

Przykładowe scenariusze zajęć:
1. Prowadzimy z dziećmi rozmowę na temat biologii, roli, zagrożeń i ochrony pszczół. Wykorzystujemy prezentację „Życie pszczół” lub poszczególne infografiki zaczerpnięte z tej prezentacji.
2. Dzielimy dzieci na grupy, które będą reprezentowały różne gatunki zapylaczy (pszczoły miodne, murarki ogrodowe, osy pospolite, trzmiele
ziemne). Każda grupa wykonuje rysunkowe „mapy myśli”, które mogą
stać się plakatami. Przy podziale na te same grupy prowadzimy zabawę ruchową „Berek zapylaczy”. Jeśli zabawa odbywa się w terenie, to
należy wyznaczyć miejsca do życia dla każdej z grup owadów: ul dla
pszczoły miodnej, przestrzeń z suchymi trawami dla murarki, norkę
w ziemi dla trzmiela, drzewo lub korzenie drzew dla osy (przestrzenie
należy dostosować do miejsca zajęć). Jeśli zajęcia odbywają się w sali,
to miejsca schronienia wyznaczą kolorowe kartki (niebieska – ul, zielona – źdźbło trawy, czarna – norka, brązowa – drzewo). Dzieci biegają
swobodnie, a na hasło „Zapylacze do domu” gromadzą się w miejscach wyznaczonych dla poszczególnych gatunków. Na zakończenie
prowadzimy rozmowę z dziećmi o dostępności miejsc bytowania dla
dzikich zapylaczy.
3. Przy podziale na grupy (jak w pkt. 2) lub indywidualnie proponujemy
dzieciom wykonanie pracy plastycznej – pszczelej girlandy. Do wykonania zarówno w sali, jak i w terenie.
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Opisane zajęcia nie wymagają przygotowywania kosztownych
i czasochłonnych pomocy. Zaproponowane zabawy służą aktywności
ruchowej, dostarczają dzieciom wrażeń estetycznych oraz pozwalają
na ekspresję przy użyciu prostych i naturalnych środków. Niejako przy
okazji, dają możliwość poznania zagadnień dotyczących owadów zapylających. Zajęcia w sali można połączyć ze spacerem, podczas którego
dzieci będą przyglądać się jakie owady przylatują do kwiatów, zajęcia
mogą też stanowić fragment większych imprez (Dzień Ziemi, Pierwszy
Dzień Wiosny, Światowy Dzień Pszczół). Cenne będą wszelkie drobne
prace plastyczne (wg uznania i możliwości edukatorów).
4. Podczas pikników rodzinnych wspólnie z dziećmi i ich rodzicami budujemy małe budki/hotele dla dzikich zapylaczy (do postawienia w ogrodach).
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Propozycje zajęć –
uczniowie klas 1–3 (4)
Celem zajęć z uczniami jest:
•

poznanie przez nich różnorodności świata owadów zapylających i ekologii wybranych gatunków wraz z ich bazą pokarmową;

•

wyjaśnienie roli owadów zapylających i zwrócenie uwagi na czyhające
na nie zagrożenia;

•

zniwelowanie strachu przed owadami.

Przykładowe scenariusze zajęć
1. Prowadzimy z uczniami dyskusję na temat biologii, roli, zagrożeń
i ochrony pszczół. Wykorzystujemy prezentację „Życie pszczół” lub
poszczególne infografiki zaczerpnięte z tej prezentacji.
2. Dzielimy uczniów na grupy, które będą reprezentowały różne gatunki
owadów (pszczoły miodne, murarki ogrodowe, osy pospolite, trzmiele
ziemne). Każda grupa wykonuje „mapy myśli”, a prowadzący weryfikuje skojarzenia uczniów. Na zakończenie grupy przedstawiają swoje
plakaty.
3. Uczniowie pracują, wykorzystując książeczkę edukacyjną „Prace małej
pszczoły”. Jeśli zajęcia odbywają się w terenie, to można wówczas
zmodyfikować zadania i wyznaczyć kilka punktów przedstawiających
np. miejsca bytowania zapylaczy lub występowania roślin miododajnych, w których zostaną umieszczone poszczególne zadania. W ten
sposób zajęcia będą miały charakter gry terenowej, a ich celem będzie
zebranie całej książeczki.
4. Budowa hotelu dla dzikich zapylaczy (do postawienia na terenie szkoły).
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Propozycje zajęć – uczniowie
klas 4–8 lub starsi
Celem zajęć z uczniami jest:
•

poznanie przez nich różnorodności świata owadów zapylających i ekologii wybranych gatunków wraz z ich bazą pokarmową;

•

wyjaśnienie roli owadów zapylających i zwrócenie uwagi na czyhające
na nie zagrożenia;

•

zniwelowanie strachu przed owadami;

Przykładowe scenariusze zajęć
1. Dzielimy uczniów na grupy i polecamy im pracę z zastosowaniem „mapy
myśli” oraz wykorzystaniem grafik (pszczoła miodna, murarka ogrodowa, osa pospolita, trzmiel ziemny). Możemy nie definiować tematu –
powstaną wówczas ogólne „mapy myśli” dla 4 gatunków owadów, ale
możemy też zaproponować dotyczący ich konkretny temat, np. fakty
i mity, zagrożenia, strategie ochrony. Każdy z uczestników otrzymuje
karteczkę post-it i wypisuje na niej swoją myśl/skojarzenie związane
z wybranym tematem i gatunkiem, a następnie nakleja na „mapę myśli”.
W kolejnym etapie myśli/skojarzenia są grupowane i powstaje „mapa
myśli” dla całej grupy. Na koniec zespół przedstawia plakat.
2. Uczniowie po pracy z „mapami myśli” i wycieczce terenowej (obserwacja owadów, ich siedlisk, roślin miododajnych) wykonują autorskie
lapbooki „Zapylacze”.
Lapbooki są rodzajem książek tematycznych. W każdej chwili można je rozbudować o nowe informacje, np. pozyskane z Internetu. Są
kolorowe, przyciągają uwagę i można do nich wracać aby np. powtórzyć
materiał. Lapbooki dedykowane są uczniom, ale można je wykonać
z każdą grupą wiekową. Tworzenie autorskich lapbooków rozwija logiczne myślenie, koncentrację, kreatywność oraz pogłębia wiedzę.
Można zaproponować uczniom wykonanie lapbooków w grupach
(np. na temat pszczoły miodnej, trzmiela ziemnego, pszczół samotnic,
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bazy pokarmowej pszczół, metod ochrony itp.). W ten sposób powstanie klasowa kolekcja materiałów edukacyjnych.
Potrzebne materiały: kartka z brystolu A3, białe i kolorowe kartki A4,
małe kolorowe karteczki, ołówki, kredki, klej (można wykonać lapbook
w kolorystyce czarno-biało-żółtej).
Przebieg zajęć:
•

poproś uczniów o wykonanie własnego lapbooka, częściowo zgodnie z instrukcją, a częściowo według własnej inwencji;

•

poleć uczniom złożenie kartki A3 w ten sposób, aby powstał środek
wielkości A4 i dwa „skrzydełka” zamykane do wewnątrz;

•

poleć uczniom, aby wszelkie informacje i rysunki związane z tematyką pszczół i dzikich zapylaczy zapisali na kolorowych karteczkach.
Do lapbooka uczniowie wklejają zapisane karteczki różnej wielkości
i rozmaicie poskładane – w kieszonki, harmonijki, okienka, zakładki itp.;

•

zachęć uczniów do ozdobienia lapbooka własnymi rysunkami (roślin
miododajnych lub owadów). Można też wykorzystać stare gazety
o tematyce przyrodniczej/leśnej;

•

zorganizuj konkurs na najlepszy lapbook.

3. Różne propozycje zajęć w terenie – wycieczka, np. podczas kwitnięcia
geofitów, obserwacje kwiatów i barw w przyrodzie, plener malarski
z wykorzystaniem kart z „Zielnika pszczelich pożytków”, poplenerowa
wystawa. Zajęcia można alternatywnie odbyć w sali. Należy wówczas
zaprezentować rośliny miododajne na slajdach, omówić je, a następnie
polecić uczestnikom zajęć wykonanie prac plastycznych.
4. Budowa hotelu dla dzikich zapylaczy (do postawienia na terenie szkoły).

22

Propozycje zajęć – osoby dorosłe/
starsza młodzież/seniorzy
1. Różne propozycje zajęć w terenie – wycieczka, np. w czasie kwitnienia
geofitów, obserwacje kwiatów i kolorów w przyrodzie, plener malarski
z wykorzystaniem kart z „Zielnika pszczelich pożytków”, poplenerowa
wystawa. Zajęcia można alternatywnie odbyć w sali. Należy wówczas
zaprezentować rośliny miododajne na slajdach, omówić je, a następnie
polecić wykonanie prac plastycznych.
2. Praca w grupach z zastosowaniem „mapy myśli” i wykorzystaniem grafik. Można nie definiować tematyki i wykonać ogólne „mapy myśli” dla
4 gatunków owadów lub zaproponować dotyczący ich temat, np. fakty
i mity, zagrożenia, strategie ochrony. Każdy z uczestników otrzymuje
karteczkę post-it i wypisuje na niej swoją myśl/skojarzenie związane
z wybranym tematem i gatunkiem, następnie nakleja na mapę. W kolejnym etapie myśli/skojarzenia są grupowane i powstaje „mapa myśli”
dla całej grupy. Na koniec zespół przedstawia plakat.
3. Dyskusja dotycząca dostępności pożytków pszczelich w zbiorowiskach
leśnych z wykorzystaniem prezentacji „Las źródłem pszczelego pokarmu”. Omówienie plakatu z roślinami miododajnymi.
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Materiały promocyjne
Zaproponowane infografiki mogą stanowić nie tylko materiał dydaktyczny
do prowadzonych zajęć, ale być także elementem promującym i upowszechniającym temat owadów zapylających – pszczoły miodnej i dzikich
zapylaczy.

Dobre praktyki promujące program „Pszczoły wracają do lasu”:
• Torebki z nasionami kwietnej łąki
Na rynku są dostępne gotowe mieszanki nasion do przygotowania łąki
kwietnej. Jednak część z nich, oprócz gatunków rodzimych, zawiera nasiona roślin kwiatowych obcego pochodzenia, dlatego warto przyjrzeć
się zamieszczonym na opakowaniach składom gatunkowym i wybrać
mieszankę zawierającą wyłącznie rodzime gatunki roślin.
Promocji programu „Pszczoły wracają do lasu” będzie sprzyjać skomponowanie składu gatunkowego mieszanki nasion z rodzimych gatunków
rosnących na polanach śródleśnych, obrzeżach lasów oraz na łąkach sąsiadujących z terenami leśnymi i stanowiących naturalny element krajobrazu i bazę nie tylko dla pszczół, ale wszystkich dziko żyjących owadów
zapylających (pszczół miodnych, trzmieli, motyli).
Propozycja:
ŁĄKA MIODODAJNA (50 g mieszanki nasion daje łąkę o powierzchni
ok. 25 m2)
Mieszanka roślin wieloletnich, które zapewnią bazę pokarmową dla owadów przez cały sezon wegetacyjny. Mieszanka może być wykorzystywana
do tworzenia pasów kwietnych na polach i w ogrodach. Termin wysiewu
IV/V lub X. Kiełkowanie po ok. 20 dniach przy temp. 10–16°C. Termin
kwitnienia VI–X. Wysokość 50–120 cm.
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Skład:
Koniczyna biała

Trifolium repens

Marchew zwyczajna

Daucus carota

Złocień zwyczajny

Leucanthemum vulgare

Nostrzyk żółty

Melilotus officinalis

Koniczyna łąkowa

Trifolium pratense

Szałwia omszona

Salvia nemorosa

Szałwia łąkowa

Salvia pratensis

Babka lancetowata

Plantago lanceolata

Ślaz dziki

Malva silvestris

Chaber łąkowy

Centaurea jacea

Chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa

Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare
Cieciorka pstra

Securigera varia

Lebiodka pospolita

Origanum vulgare

Krwawnica pospolita

Lythrum salicaria

Cykoria podróżnik

Cichorium intybus

Brodawnik jesienny

Leontodon autumnalis

Opakowania promocyjne mogą zawierać 2–5 g nasion – wystarczają na
1 m2 łąki kwietnej (rozdawane w ramach imprez edukacyjnych) lub 50 g
mieszanki – wystarczają na 25 m2 łąki kwietnej (do wysiewu przy szkole,
przedszkolu, domu kultury i rozdawane na zakończenie zajęć dla grup
zorganizowanych).

• Hotele dla owadów i budki dla trzmieli
Na zajęciach edukacyjnych lub podczas warsztatów w ramach imprez
organizowanych przez jednostki LP można budować specjalne hotele
dla owadów lub budki dla trzmieli. Inspiracje można czerpać z ogólnodostępnych materiałów lub zdecydować się na własny projekt. Powstałe w ten sposób budowle, ustawione w szkolnych, przedszkolnych czy
prywatnych ogrodach wzbogacą miejsca bytowania dzikich zapylaczy
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i będą ich ozdobą, promując jednocześnie projekt „Pszczoły wracają do
lasu” (tabliczka z logo projektu wykonanym na drewnie). Wykorzystane
do budowy domków drewno, materiały z recyklingu i naturalne surowce –
suche łodygi, gałązki, glina itp. będą się wpisywać w działania edukacyjne
w duchu zrównoważonego rozwoju. Źródłem inspiracji mogą być:
•

poradniki na stronach internetowych; (https://www.greenpeace.org/
poland/dzialaj/zbuduj-hotel-dla-zapylaczy)

•

pozycje książkowe dostępne na rynku (Hotele dla owadów Melanie Von
Orlov, Multico 2014);

•

infografiki wydane przez Lasy Państwowe.
Dobrym pomysłem jest pokazowy hotel dla owadów zlokalizowany przy

siedzibie nadleśnictwa. Można go prezentować podczas zajęć. Dodatkowym atutem będzie możliwość obserwowania bytności w nim pszczół
samotnic, np. murarki ogrodowej.

Naklejki z sylwetkami zapylaczy (lub wodne tatuaże)
Wykonane w formie sześciokątów naklejki z sylwetkami owadów (pszczoły
miodne, murarki ogrodowe, trzmiele ziemne). Posłużą jako materiał promocyjny oraz do podziału na grupy podczas zajęć edukacyjnych.
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Opracowanie powstało w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych
„Zdrowa żywność z polskich lasów – Pszczoły wracają do lasu”

