
Piękny balkon
przyjazny 
     pszczołom

Czy wiesz, że główną przyczyną 
wymierania pszczół jest brak pokarmu?
Trzmiel ziemny, murarka ogrodowa, pszczoła miodna to 
zaledwie kilka z 470 gatunków pszczół występujących w Polsce. 
Spośród nich aż 222 gatunki zagrożone są wyginięciem, przy 
czym jedną z głównych przyczyn ich wymierania jest brak 
pokarmu.
Opieką i zapewnieniem pokarmu dla pszczół miodnych zajmują 
się  pszczelarze, pozostałe gatunki tych owadów coraz częściej 
mają problem ze zdobyciem pyłku i nektaru kwiatowego, 
którymi się żywią. Możesz im pomóc.

Wybierz właściwe rośliny
Planujesz posadzenie roślin na swoim balkonie
lub parapecie? Wystarczy, że z naszego terminarza kwiatów 
pyłko- i nektarodajnych wybierzesz rośliny o różnym 
terminie kwitnienia, a zapewnisz pszczołom dostęp
do pokarmu przez cały sezon. Będziesz mieć piękny, 
kolorowy balkon, a przy okazji stworzysz „kwietną 
stołówkę”. Pełną listę roślin przyjaznych pszczołom 
znajdziesz na www.pomagamypszczolom.pl

Nie wszystkie kwiaty
dają pszczołom pokarm
Bratki, pelargonie, surfinie, tulipany, hortensje i wiele innych 
roślin często spotykanych na balkonach czy w ogrodach, choć 
są piękne, dostarczają pszczołom niewiele pokarmu
lub nie dostarczają go wcale. Nie musisz jednak z nich 
rezygnować. Możesz dosadzić do nich rośliny przyjazne 
owadom zapylającym. Nakarmią pszczoły i sprawią, że Twój 
balkon stanie się jeszcze piękniejszy.

Dlaczego powinniśmy
pomagać pszczołom?
Myśląc o pszczołach, najczęściej wyobrażamy sobie pszczołę 
miodną. Tymczasem w zapylaniu większości roślin 
występujących w naszym kraju biorą udział także inne gatunki 
pszczół żyjących na łąkach, w lasach i ogrodach. Dzięki
ich pracy możemy cieszyć się soczystymi jabłkami, słodkimi 
malinami, czereśniami, porzeczkami, pysznymi pomidorami 
lub dyniami. Jednak bez kwiatów bogatych w nektar lub 
pyłek pszczoły nie przetrwają i nie będą zapylać roślin. 
Posadź odpowiednie kwiaty i w ten sposób pomóż 
pszczołom, a one na pewno nam się odwdzięczą.

 „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
Program został zainicjowany w 2011 r. Początkowo skupiał 
się na podnoszeniu świadomości społecznej na temat roli 
pszczół w zachowaniu różnorodności biologicznej. Od 2016 r. 
działania programu koncentrują się na sadzeniu kwiatów, 
które dają pszczołom pożywienie.

Więcej informacji na stronie
www.pomagamypszczolom.pl
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na swoim balkonie

 Rośliny ozdobne wybieraj tak, aby w czasie całego sezonu 
któreś z nich kwitły – zapewnisz w ten sposób pszczołom stały 
dostęp do pokarmu.

 Wczesną wiosną możesz posadzić w skrzynkach cebulki 
krokusów, przebiśniegów lub cebulic. Pszczoły za nimi 
przepadają.

 Niektóre gatunki kwiatów, np. wrzosy, lawenda lub astry, będą 
zdobić twój balkon i dostarczać pokarm pszczołom do późnej 
jesieni.

 Jeśli hodujesz zioła, pozwól niektórym gałązkom zakwitnąć
– skorzystają z nich pszczoły.

 Do walki z takimi szkodnikami jak mszyce korzystaj 
z naturalnych środków, np. wody z czosnkiem lub cebulą. 
Także nawóz z pokrzyw odstrasza szkodniki i jednocześnie 
użyźnia ziemię.

 Używaj dobrej, kompostowej ziemi, zamiast stosować nawozy 
sztuczne.

 Podlewaj rośliny wieczorem, dzięki temu pszczoły będą mogły 
rano zbierać suchy pyłek. Skorzystają na tym również rośliny 
– przez noc woda wolniej paruje.
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