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INFORMACJE MERYTORYCZNE

pomysł na zajęcia, 
zagadnienia 

do rozwiązania:

Odszukanie i opisanie dobrych praktyk  
w otaczającym nas środowisku.

cel główny zajęć: Zrozumienie wpływu człowieka na środowisko życia 
zapylaczy.

cele szczegółowe 
zajęć:

uczeń:
1. Obserwuje środowisko naturalne.
2. Dostrzega zależności jakie występują  

w środowisku. 
3. Ocenia wpływ człowieka na środowisko  

i skutki działania.
przygotowanie 
dzieci do zajęć:

Zrobienie zdjęć owadów podczas ich pracy i przesła-
nie nauczycielowi lub zaprezentowanie na sali.

klasa: 5–6 
typ zajęć : Terenowe

tytuł zajęć: Zagrożenia w środowisku 
życia zapylaczy.

przedmiot : Biologia
opis: Podczas zajęć terenowych dzieci przechodząc przez 

konkretne miejsca (park, droga, podwórko szkolne, 
brzegi rzek, nieskoszony trawnik, itd.) oceniają, czy 
są one przyjazne dla zapylaczy i uzasadniają swoje 
odpowiedzi.

czas trwania zajęć: minimum 60 min. 
(zależy od długości zaplanowanego spaceru) 

czy potrzebne jest 
wsparcie 

wolontariuszy

/rodziców?

Tak – opiekun w trakcie wycieczki.

materiały 
potrzebne 

do zajęć:

Zeszyt do notowania/kartki,
sztywna podkładka z klipsem, 
ołówek/długopis, ewentualnie aparat.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadź grupę w tematykę zajęć. W oparciu o materiały zawarte w scena-
riuszu opowiedz o podstawowych zagrożeniach, jakie mają wpływ na popu-
lację (liczbę) zapylaczy w naszym otoczeniu (koszenie trawników, regulacja 
brzegów rzek, wypalanie łąk, itp.).

2. Przygotuj się z grupą do wyjścia – upewnij się, że wszyscy są ubrani odpo-
wiednio do warunków atmosferycznych. Zabierzcie ze sobą kartki, ołówki/ 
długopisy, ewentualnie telefony z możliwością robienia zdjęć.

3. Przed rozpoczęciem spaceru poproś grupę o podzielenie przygotowanych 
wcześniej kartek na dwie kolumny: w jednej mają zapisywać wady, a w dru-
giej zalety obserwowanego terenu.

4. Poproś grupę, aby podczas spaceru przez konkretne miejsca (park, droga, 
podwórko szkolne, brzegi rzek, nieskoszony trawnik itd.) zwracała uwagę na 
cechy / elementy środowiska korzystne i niekorzystne dla zapylaczy. Dzieci 
powinnny zapiswać odpowiedzi na kartkach, w odpowiednich kolumnach, 
razem z uzasadnieniem.

5. Przejdźcie wspólnie zaplanowaną trasę, dając sobie czas na obserwacje.
6. Po zakończeniu spaceru omówcie wspólnie efekty pracy. Zastanówicie się, 

co można zrobić, aby pomóc zapylaczom i ograniczyć zagrożenia, z którymi 
się zmagają. 

7. CERTYFIKAT PRZYJACIELA ZAPYLACZY - rozdaj dzieciom wydru-
kowane certyfikaty. Niech każde z nich wypisze co najmniej dwa własne 
pomysły na pomoc zapylaczom, które będzie realizować na co dzień (np. 
wysianie nasion roślin przyjaznych zapylaczom w doniczkach na parapecie, 
namówienie rodziców na niekoszenie części trawnika w ogródku, opowie-
dzenie o zapylaczach rodzinie, koleżankom i kolegom, ustawienie poidełka 
w ogrodzie, namówienie rodziców na rezygnację z grabienia liści w rzadko 
używanej części ogrodu).

zadanie 
do wykonania 

po zajęciach 
(wnioski)

Wyszukanie w terenie roślin przyjaznych 
zapylaczom – gdzie rosną i jak je można ochronić?

MATERIAŁY DO SCENARIUSZA:

1. Certyfikat Przyjaciela Zapylaczy.
2. Co można zrobić dla zapylaczy? Plakat edukacyjny.
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Dynamiczny rozwój cywilizacji nie pozostaje obojętny 
dla przyrody. Presja wywierana na środowisko naturalne 
przyczynia się do pogorszenia życia i funkcjonowania wielu 
grup organizmów żywych.  W szczególny sposób dotyczy to 
owadów zapylających. Są one grupą najbardziej narażoną 
na negatywne skutki wynikające z działalności człowieka. 
O problemach tych mówi się coraz głośniej, ponieważ po-
pulacja zapylaczy z roku na rok maleje. 

ochrona owadów i zagroŻenia 
w Środowisku ich Życia

Na terenie Polski wyróżnić można 4 podstawowe formy ochrony przyrody: 
ochronę siedlisk i ekosystemów, ochronę poprzez gatunki osłonowe oraz bierną 
i czynną ochronę konkretnych gatunków. Ochrona owadów często jest pochod-
ną stworzenia obszaru chronionego. Na terenie Polski różnymi formami ochro-
ny objęte jest około 33% powierzchni kraju. Gatunkiem, o którego populacji 
i jej aktualnej kondycji wiemy najwięcej, jest pszczoła miodna (Apis mellifera L.). 
Wynika to z faktu prowadzenia przez pszczelarzy regularnej gospodarki pasiecz-
nej. W przypadku pozostałych owadów dane są nieco mniej precyzyjne. Dla 
większości z nich potrafimy jednak zidentyfikować zagrożenia, które wpływają 
na zmniejszanie się ich liczebności. 

wŚród tych zagroŻeń wyróŻnić moŻna: 

• pestycydy w tym środki ochrony roślin, które wpływają na układ nerwowy 
i/lub pokarmowy, ponieważ uniemożliwiają one prawidłowe funkcjonowa-
nie owadów w środowisku. Pogorszenie kondycji zapylaczy przyczynia się 
do spadku wydajności ich pracy, a tym samym zmniejszenia plonów nasion 
i owoców.

• choroby (w tym spadek odporności zapylaczy). Zagrożenie to jest istotne 
w kontekście powstawania coraz bardziej odpornych na leki szczepów bakte-
rii, grzybów, wirusów i pasożytów. 

• monodieta związana z wielkoobszarowymi uprawami monokulturowymi, 
które powodują zubożenie diety zapylaczy (mniej witamin i związków mine-
ralnych). Efektem tego jest wolniejszy przyrost populacji (wolniej przybywa 
owadów zapylających). Nieustanny kontakt z jednolitą gatunkowo populacją 
drobnoustrojów, przyczynia się dodatkowo do obniżenia strawności pokarmu.
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• przerwy w dostępie do pożytków spowodowane nagłym brakiem źródeł 
pożywienia. Na przykład: wielka uprawa rzepaku, gryki czy słoneczników, 
pozbawiona innych roślin, po przekwitnięciu zamienia się w „pustynię” 
pokarmową dla zapylaczy. Rośnie konkurencja o pokarm – więcej owadów 
walczy o pojedyncze kwiaty. Wiele gatunków owadów zapylających jest uza-
leżnionych od ciągłego dostępu do nektaru i pyłku, ponieważ nie magazynują 
pokarmu. Gdy ilość pokarmu w środowisku się jest niewystarczająca, owady 
te nie mogą dalej się rozmnażać i utrzymywać liczebności populacji na odpo-
wiednim poziomie. 

• zawężenie puli genetycznej – w ostatnich latach postępująca hodowla i glo-
balizacja w handlu owadami zapylającymi, głównie: pszczołą miodną (Apis 
mellifera), trzmielem ziemnym (Bombus terrestris) czy murarką ogrodową 
(Osmia rufa), przyczynia się do wzrostu liczby owadów o wąskim genotypie 
(podobnych do siebie) i zaniku lokalnych populacji. Dodatkowo w niektó-
rych przypadkach może dochodzić do krzyżowania się gatunków lokalnych 
z „przybyszami”, czego konsekwencją staje się gorsze przystosowanie do wa-
runków mikroklimatycznych danego regionu. 

• zmniejszające się przestrzenie życiowe – regulacja brzegów rzek, usuwanie 
starych powalonych drzew, grabienie liści, likwidacja miedz oraz zadrzewień 
śródpolnych – przyczyniają się do ograniczenia miejsc, w których owady 
mogą zakładać gniazda oraz się chronić. Dodatkowo – stają się one bardziej 
narażone na ataki drapieżników, co zmniejsza ich populację. 

Fot. 1. 
Monokultura rzepaku ozimego
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• dynamicznie postępujące zmiany klimatu w ostatnich latach przyczyniły 
się do zmiany terminu kwitnienia roślin, ocieplenia zim i zaburzenia natural-
nych rytmów życiowych owadów. Wszystko to skutkuje rozchwianiem cyklu 
biologicznego zapylaczy. Na przykład: owad wychodzi z zimowej kryjówki 
(bo temperatura mu na to pozwala) i zaczyna poszukiwać pokarmu, niestety 
jest zbyt zimno dla roślin, w efekcie nie znajduje pokarmu i ginie. 

 

zagroŻenia w Środowisku Życia owadów 
zapylających związane z działalnoŚcią 
człowieka

Wymienione zagrożenia to tylko część problemów, z któ-
rymi zapylacze muszą się mierzyć każdego dnia. Należy 
też pamiętać, że w wielu miejscach nakładają się na siebie 
różne zagrażające owadom czynniki. 

Innym elementem zagrażającym rozwojowi populacji zapylaczy jest niszcze-
nie ich naturalnych siedlisk poprzez:

• regulację brzegów rzek – efektem czego jest brak roślinności stanowią-
cej miejsce gniazdowania wielu z nich. Przykładem jest trzcina pospolita 
[Phragmites australis (Cav.)], w której łodygach część gatunków zapylaczy za-
kłada komory gniazdowe.

• niszczenie zadrzewień śródpolnych – stanowią one naturalne miejsce wy-
stępowania zapylaczy i szlak przemieszczania się dla wielu gatunków owa-
dów, w tym zapylających. Pełnią także rolę w utrzymaniu bioróżnorodności 
gatunków roślin występujących lokalnie, przez co stanowią zapasowe źródło 
pokarmu dla zapylczy. 

• koszenie/osuszanie łąk – koszenie łąki/nieużytku przed fazą kwitnienia ro-
ślin, uniemożliwia zebranie nektaru i/lub pyłku z tych roślin. Z kolei osu-
szanie, czyli zmiana warunków wodnych na danym terenie powoduje rozwój 
innych roślin, co może czasowo wpłynąć negatywnie na już występującą tam 
populację owadów. Gdy powierzchnia zostanie pokryta przez rośliny nekta-
rodajne i/lub pyłkodajne, może ona przyciągnąć zapylacze. Im większe dziu-
ry pożytkowe w lokalnych środowiskach, tym dłuższą drogę muszą pokonać 
owady, aby zebrać odpowiednią ilość pokarmu (gdy rośliny kwitnące są bli-
sko, gniazda są szybko zapełniane – im dalej, tym dłużej trwa ten proces). Na-
leży pamiętać, że owady te mają ograniczony zasięg lotu (np. murarka ogro-
dowa lata od 100 do 500 m, a pszczoła miodna około 1,5 km). Gdy odległości 
przekraczają naturalne zasięgi lotu zapylaczy, owady ograniczają się jedynie 
do małego, często ubogiego w pożytki obszaru. 

Wszystkie wymienione czynniki, które występują w śro-
dowisku życia zapylaczy są elementami ograniczającymi 
wzrost ich populacji. Należy podkreślić, że aby mogły się 
one prawidłowo rozwijać, muszą mieć dostęp do źródła 
pokarmu oraz miejsce do gniazdowania. 
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jak moŻemy pomóc owadom zapylającym?

Współczesne, zmienione przez człowieka środowisko 
naturalne, staje się dużo bardziej wymagające dla funkcjo-
nowania różnych zwierząt, w tym zapylaczy. Aby zwiększyć 
możliwości przeżycia tych cennych organizmów zapylają-
cych należy poprawić przede wszystkim warunki pokarmo-
we i bytowe. 

aby wesprzeć zapylacze moŻna:

 zasiać łąkę

Dobrze jest wysiewać gatunki roślin, które stanowią bazę pokar-
mową. Szczególnie istotne jest wzbogacanie trawników w rośliny 
pyłko- i nektarodajne. Jeżeli w środowisku pojawią się kwitnące 
rośliny, zwabią one owady zapylające (fot. 3.). 

dać Żyć trawie

Bardzo dobrą praktyką jest umożliwianie kwitnienia roślinom 
na trawnikach. Zmniejszenie liczby koszeń i dostosowanie ich 
terminów do rozkwitania roślin pozwoli zapylaczom na ich wy-
korzystanie (fot. 2.). 

nie Śpieszyć się z porządkami

Warto pozostawić spróchniałe pnie drzew, nieuprzątniętych liści, 
dzikie brzegi rzek i rowy melioracyjne, które stanowią potencjal-
ne miejsca gniazdowania. 

Fot. 2. 
Naturalna łąka kwietna
na obszarze rolniczym
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dbać o istniejące miejsca gniazdowania

Pamiętaj, aby pozostawiać znalezione gniazda owadów zapylają-
cych. 

wysiewać lub sadzić zioła

Warto obsiewać donice na balkonach, działki czy klomby miej-
skie roślinami pożytecznymi (szałwia lekarska, tymianek, lawen-
da, hyzop, kłosowiec pomarszczony, mięta pieprzowa, melisa, 
oregano, macierzanka piaskowa,  itp.). Ważne, aby wysiane ro-
śliny zakwitły.

budować hotele

Ustawianie hoteli dla owadów pomaga zwiększyć liczbę miejsc 
gniazdowania różnych owadów.

ograniczyć chemię / nawoź naturalnie

Odpowiednie wykorzystanie środków ochrony roślin pomoże 
chronić nie tylko owady zapylające, ale również całe środowisko.  
Owady giną od środków chemicznych – nawet jeśli nie zginą bez-
pośrednio od oprysku, mogą zanieść go do gniazda i zaszkodzić 
pozostałym osobnikom. Ogród bez chemii to m.in. odpowiednie 
nasadzenia roślin ograniczające występowanie niepożądanych 
przez nas owadów (np. w celu ograniczenia liczby mszyc doko-
nujemy nasadzeń głogu, wrotycza czy złocienia maruny).

kupować lokalnie

Warto kupować warzywa i owoce u lokalnych producentów, py-
tać o sposób ich produkcji, sprawdzać etykiety produktów i szu-
kać towarów, wytwarzanych w sposób ekologiczny. Również 

Fot. 3. 
Rośliny w sąsiedztwie 

pasieczyska
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miód warto kupować u lokalnego pszczelarza, o którego sposobie 
pracy wiemy lub możemy się dowiedzieć więcej.

edukować innych

Dzielenie się wiedzą o zapylaczach i zagrożeniach, które wpływa-
ją negatywnie na ich populację, a także o sposobach ich ochrony, 
jest bardzo ważnym elementem troski o owady zapylające. 

zapewnić źródło wody

Ustaw niewielki pojemnik wypełniony kamieniami i wodą (lub 
tylko wodą) oraz dodaj pływadełko (słomę, drobne patyki). Przy-
gotuj poidełko w taki sposób, by owady nie tonęły. Nie dodajemy 
cukru do wody!

Powyższe zabiegi mogą w znaczący sposób poprawić sytu-
ację bytową owadów zapylających w środowisku natural-
nym. 
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