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Pszczoły – małe, niepozorne owady, czasem irytujące, przeganiane z obawy przed
użądleniem… Rzadko zastanawiamy się jak ważne są dla świata. Bez nich praktycznie nie
byłoby życia na Ziemi!
„W dniu 20 maja br. już po raz trzeci na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Pszczół.
Dzień ten został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w
rocznicę urodzin Antona Janša (ur. 20 maja 1734) słoweńskiego pszczelarza, a zarazem
prekursora nowoczesnego pszczelarstwa.
Światowy Dzień Pszczół jest doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia pszczół dla
środowiska naturalnego, rolnictwa i człowieka. Pszczoły miodne zbierając nektar i pyłek
kwiatów, który jest ich pożywieniem, jednocześnie zapylają rośliny. Prowadzone przez
pszczoły zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych.
Pszczoła miodna oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników,
wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i
jad pszczeli.
W Polsce żyje blisko 500 gatunków pszczół m.in. trzmiele, pszczoły murarki, miesierki,
makatki i wiele innych”.
Bez pszczół i innych zapylaczy nie będzie owoców, warzyw i kwiatów. Wyobrażacie
sobie taki świat?
„Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w naszym ekosystemie. W samej
Europie od zapylania przez owady uzależnionych jest ponad 4000 odmian warzyw. Gdyby
zapylacze zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę nie tylko ekologiczną – załamałaby
się produkcja żywności.
Niestety zmiany klimatu oraz nieodpowiednia, nastawiona na duże i szybkie zyski
gospodarka rolna, sprawiają, że pszczołom na całym świecie grozi zagłada.
Pszczołom najbardziej zagrażają toksyczne pestycydy wykorzystywane w rolnictwie, które
prowadzą do śmierci pojedynczych pszczół lub całych kolonii.
Również zmiany klimatyczne są dla pszczół zabójcze. Rosnąca globalna temperatura oraz
anomalie i gwałtowne zjawiska pogodowe przynoszą szereg negatywnych dla nich
konsekwencji. Jedne rośliny kwitną zbyt wcześnie, inne zbyt późno, przez co zapylacze mają
problemy z pokarmem. Za krótka zima wyprowadza pszczoły z ula na łąki, na których jeszcze
nic nie kwitnie, ulewne deszcze niszczą kwitnące rośliny oraz gniazda zapylaczy, długotrwałe
susze jak również upały uniemożliwiają owadom pracę, a przez to grozi im głód”.
Sytuacja jest dramatyczna, a pszczoły pilnie potrzebują naszej pomocy. Co możesz
zrobić?



Daj owadom dostęp do pokarmu, wysiewając i sadząc rośliny miododajne. Wystarczy
jedna doniczka pełna kwiatów.



Daruj życie pszczole, choćby nie wiem jak cię denerwowała i wzbudzała twój
niepokój, że zaraz cię użądli – po prostu zejdź jej z drogi i pozwól odlecieć.



Dbaj o środowisko naturalne każdego dnia.

Informacje o pszczołach i ich znaczeniu znalazłam w sieci. Zachęcam do poczytania i
przemyślenia!
Pozdrawiam. Małgorzata Maciaszkiewicz – pedagog szkolny.

