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INFORMACJE MERYTORYCZNE

pomysł na zajęcia. 
zagadnienia 

do rozwiązania:

Dzieci obserwują otaczające je środowisko, starając 
się zlokalizować jak największą liczbę zapylaczy. 
Dodatkowo, zwracają uwagę na jakich roślinach 
one się znajdują. Następnie, starają się odwzorować 
otaczające środowisko uwzględniając zapylacze i ich 
miejsce. 

cel główny zajęć: Obserwacja zapylaczy w środowisku naturalnym.
cele 

szczegółowe zajęć:
uczeń:
1. Poznaje pojęcia: zapylanie, zapylacze, rośliny 

owadopylne.
2. Posługuje się kluczem do oznaczania wybranych 

owadów.
3. Obserwuje zapylacze w  ich środowisku natural-

nym. 
4. Wskazuje roślin zapylane przez owady. 
5. Opisuje cechy środowiska przyjaznego zapylaczom.

przygotowanie 
dzieci do zajęć:

Uprzedź dzieci, aby zadbały o odpowiedni, wygodny 
ubiór, dostosowany do pory roku i pogody.

klasa: 4–6 
liczba dzieci w grupie: 20 

typ zajęć: Terenowe
tytuł zajęć: Świat zapylaczy 

przedmiot: Przyroda/ Biologia
opis: Poznanie wpływu różnorodności gatunkowej roślin 

miododajnych na różnorodność zapylaczy występu-
jących w Polsce.

czas trwania zajęć: 45 – 60 min. 
okres realizacji: od kwietnia do września

czy potrzebne jest 
wsparcie 

wolontariuszy

/rodziców?

Tak

materiały 
potrzebne 

do zajęć:

Lornetki, lupy lub inne sprzęty umożliwiające obser-
wację małych obiektów. Kartki papieru, kredki, ołówki, 
długopisy, podkładki itp.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Omów z grupą temat zapylaczy występujących w Polsce, wykorzystując 
materiały zawarte w scenariuszu – rysunki owadów, schemat zapylania.

2. Przygotuj dzieci do wyjścia w teren. Zadbajcie o odpowiedni ubiór oraz za-
branie wyposażenia, którym dysponujecie (lupy, kartki, podkładki, kredki, 
długopisy, etc.).

3. Odwiedźcie wasze docelowe miejsca obserwacji w dowolnej kolejności. 
Poproś dzieci o pracę detektywistyczną i uważną analizę tego, co zastały na 
miejscu, np.: 
– Jakie widzą wokół siebie rośliny? Czy widzą rośliny kwitnące? Które 
z nich potrafią nazwać?  
– Jakie widzą zapylacze? Ile osobników jednego gatunku?

4. Poproś dzieci o przygotowanie porównania różnorodności zapylaczy w obu 
środowiskach. Niech narysują i opiszą swoje wnioski na dwóch osobnych 
kartkach – jednej dla środowiska bogatego w roślinność, drugiej dla środo-
wiska ubogiego. 

5. Omówcie uzyskane efekty porównania. Jakie środowisko jest przyjaźniej-
sze dla zapylaczy i dlaczego?

zadanie 
do wykonania 

po zajęciach: 
(wnioski)

Zaproś dzieci do obserwacji otoczenia w wokół miej-
sca zamieszkania, na spacerze lub po drodze 
do domu. Jakie zapylacze spotykają na co dzień? 

MATERIAŁY DO SCENARIUSZA:

1. Schemat zapylania
2. Rysunek pszczoły ze wskazanymi elementami budowy
3. Rysunek trzmiela ze wskazanymi elementami budowy
4. Rysunek pszczoły samotnicy ze wskazanymi elementami budowy
5. Podstawowy klucz rysunkowy do oznaczania zapylaczy w terenie
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przygotowanie 
nauczyciela do zajęć:

Zapoznaj się z informacjami merytorycznymi przygo-
towanymi scenariuszu.
Wydrukuj klucz do oznaczania owadów w terenie 
oraz schemat zapylania, załączone do scenariusza.
Znajdź w pobliżu szkoły dwa miejsca, w które za-
prowadzisz grupę: 
• ●jedno, w którym występuje duża ilość roślinności 

(np. kwitnąca rabata, łąka, nieskoszony trawnik)
• ●drugie, ubogie w roślinność (np. wykoszony 

trawnik)
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1. CO TO JEST ZAPYLANIE? 

Zapylanie to proces przenoszenia pyłku z męskiej części rośliny do żeńskiej, 
umożliwiający następnie zapłodnienie i produkcję nasion (rozmnażanie). Czyn-
nikiem zapylającym mogą być zwierzęta, wiatr, woda, a nawet rośliny same 
w sobie (jeśli roślina jest zdolna do samozapylenia). 

2. CO TO SĄ ZAPYLACZE?

Zapylacze to zwierzęta, które przenoszą pyłek kwiatowy z pręcika kwiatowego 
(części męskiej rośliny) na zalążek lub znamię słupka kwiatowego (część żeńską 
rośliny). Większość zapylaczy stanowią owady. Rośliny entomofilne (owadopyl-
ne) są zazwyczaj barwne i wydzielają intensywny zapach, który zwabia owady, 
takie jak pszczoły, osy, mrówki, chrząszcze, ćmy, motyle i muchówki. Ptaki 
i ssaki odwiedzające kwiaty, również mogą przenosić pyłek. Wśród ptaków do-
skonałymi zapylaczami są kolibry, nektarniki, miodojady, a wśród ssaków szcze-
gólnie nietoperze z rodziny rudawkowatych. Najbardziej efektownymi zapyla-
czami są pszczoły. Większość gatunków pszczół jest polilektyczna, co znaczy, że 
może zapylać wiele gatunków roślin. Istnieją jednak takie gatunki roślin, które 
mogą zostać zapylone tylko przez jeden gatunek owada, a owad ten nie potrafił-
by przeżyć bez tej jednej, konkretnej rośliny. Przykładem takiej zależności jest 
drzewo – figowiec pospolity oraz owad bleskotka Blastophaga psenes.

3. DLACZEGO ZAPYLACZE ZAPYLAJĄ?

Rośliny zapylane przez zwierzęta, w toku ewolucji, zaczęły produkować nektar, 
aby je „nagradzać” i zachęcać do kolejnych odwiedzin. To właśnie w poszuki-
waniu słodkiego nektaru większość zapylaczy udaje się na kwiaty. Nektar jest 
dla tych owadów pokarmem węglowodanowym, który daje im energię. Rośliny 
wabią owady dużymi, barwnymi kwiatami lub mniejszymi kwiatami, zebrany-
mi w duży kwiatostan. Wydzielają przyjemny dla owada zapach. Owad, który 
próbuje dostać się do nektarników produkujących nektar, ociera się o pylniki 
lub znamię słupka. Rośliny owadopylne produkują bardzo dużo pyłku, który 
wykorzystują jako pokarm białkowy np. pszczoły i niektóre chrząszcze. 

Motyle z gatunku dostojka 
latonia oraz trzmiel ziemny 
w trakcie zapylania roślin.

ZOBACZ:
 Schemat zapyalnia, 

w zasobniku materiałów
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4. JAKIE ZAPYLACZE MOŻNA SPOTKAĆ W POLSCE?

W Polsce prawie połowa gatunków roślin owadopylnych jest zapyla-
na przez błonkówki (pszczoły, osy, mrówki). Najlepiej przystosowa-
ne do zapylania są pszczoły. Pozostałe owady pełnią mniejszą rolę 
w zapylaniu roślin. W naszym kraju ssaki i ptaki mają marginalne 
znaczenie w zapylaniu roślin i robią to jedynie przypadkowo. 

pszczoły

Największe znaczenie jako zapylacze mają pszczoły, których wyróżniamy 
w Polsce około 470 gatunków. 

Pszczoła miodna (Apis mellifera)
Najbardziej licznie występującym gatunkiem pszczoły w Polsce jest pszczoła 
miodna. Można ją spotkać w każdym regionie naszego kraju. Pszczoły miod-
ne tworzą społeczności liczące około 80 000 osobników, wśród których wyróż-
niamy matkę, robotnice i trutnie. Na kwiatach obserwujemy tylko robotnice 
pszczoły miodnej (matki oraz trutnie nie zapylają kwiatów), które mają dłu-
gość 12-15 mm, dwie pary skrzydeł i ubarwienie od szarego po pomarańczowy, 
w ciemnobrązowe paski. Ich ciało pokrywają włoski. 

Jak przystosowana do zapylania jest pszczoła miodna?

Pszczoła miodna posiada trąbkę, którą pobiera nektar. Jej ciało pokrywają liczne 
włoski, do których przyczepia się pyłek. Na trzeciej parze odnóży znajdują się 
również koszyczki, które służą do zbierania i transportu pyłku. 

Pszczoła miodna jest hodowana przez człowieka i obecnie praktycz-
nie nie są spotykane jej dzikie roje w naszym kraju.  Dzikimi pszczo-
łami są trzmiele oraz pszczoły samotnice. 

Budowa pszczoły miodnej

koszyczek

odwłok

głowa

czułki

aparat
gębowy

oko
złożone

tułów

odnóża

skrzydła
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trzmiele

Trzmiele tworzą rodziny, jednak znacznie mniej liczne niż pszczoły miodne 
(maksymalnie około 700 osobników). Na kwiatach możemy spotkać trzmiele 
matki (wczesną wiosną), trzmiele robotnice (od wiosny do jesieni) oraz samce 
(w lecie), gdyż wszyscy członkowie trzmielej rodziny zapylają rośliny. Trzmiele 
to stosunkowo duże owady o krępej budowie. Ich ciało pokryte jest dużą ilością 
włosków. W Polsce wyróżniamy prawie 30 gatunków trzmieli, które różnią się 
między sobą ubarwieniem, wielkością ciała, wyborem miejsc do gniazdowania 
czy liczebnością rodzin. Najczęściej spotykane trzmiele w Polsce to trzmiel 
ziemny, ogrodowy, parkowy, kamiennik, rudy.

Kiedy i gdzie możemy spotkać poszczególne gatunki trzmieli?

Trzmiel ziemny (Bombus terrestris)
Trzmiel ziemny wykazuje aktywność od marca do października. Preferuje tere-
ny otwarte i rolnicze, jest pospolity na terenie całego kraju. Gniazduje głównie 
w norach gryzoni, ale też w szczelinach murów i budkach lęgowych dla ptaków. 

Trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum)
Trzmiel ogrodowy  jest aktywny od kwietnia do września. Najbardziej pospolity 
w ogrodach i na terenach zakrzewionych. Preferuje stanowiska z dużą ilością 
roślin bobowatych i różnorodnych bylin. Gniazduje  w ziemi lub w gniazdach 
ptaków. 

Trzmiel parkowy (Bombus hypnorum)
Aktywność sezonowa trzmiela parkowego rozpoczyna się w kwietniu, a kończy 
w październiku. Występuje w parkach i na innych terenach zadrzewionych. 
Gniazda zakłada w  budkach lęgowych dla ptaków, dziuplach drzew, ptasich 
gniazdach, szczelinach w ścianach budynków. 

Trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius)
Trzmiel kamiennik aktywność wykazuje już w marcu, rodzinki wymierają
w październiku.  Preferuje środowiska takie jak łąki, ogrody, obrzeża lasów.  
Gniazduje najczęściej w opuszczonych norach gryzoni, ale też budkach dla pta-
ków i w starych murach. 

Trzmiel rudy (Bombus pascuorum)
Aktywność sezonowa trzmiela rudego trwa od kwietnia do października. Zaj-
muje wszystkie tereny obfitujące w kwiaty. Jako miejsce gniazdowania wybiera 
zagłębienia pod gęstymi kępami trawy i  rozmaite szczeliny. 
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Jak przystosowane do zapylania są trzmiele?

Trzmiele, podobnie jak pszczoły miodne, posiadają trąbkę, którą pobierają nek-
tar oraz koszyczki na trzeciej parze odnóży, które służą do transportu pyłku. Ich 
ciało jest gęsto pokryte włoskami. 

pszczoły samotnice

Pszczoły samotnice to nazwa obejmująca różne gatunki pszczół, które nie two-
rzą społeczności. Każda samica zakłada indywidualnie gniazdo i zdobywa sa-
modzielnie pokarm dla swojego potomstwa. Na terenie naszego kraju licznie 
występuje na przykład murarka ogrodowa, miesierka lucernowa, spójnica lucer-
nowa, pszczolinka ruda, porobnica murówka, porobnica wiosenna. 

Kiedy i gdzie możemy spotkać poszczególne gatunki pszczół 
samotnic?

Murarka ruda, ogrodowa (Osmia rufa)
Aktywność wykazuje od kwietnia do lipca. Murarki ogrodowe, jeśli tylko znaj-
dą odpowiednie miejsca do gniazdowania, zasiedlają wszelkie tereny otwarte, 
skraje lasów, parki, ogrody i żwirownie. Samice gnieżdżą się w powstałych wcze-
śniej otworach, w różnego rodzaju tworzywach np. drewnianych konstrukcjach, 
pustych łodygach i gałęziach, strzechach oraz pniach drzew. Stosunkowo ła-
two zasiedlają pułapki gniazdowe wykonane przez człowieka. Gniazda pokrywa 
mieszaniną ziemi i wydzielin gruczołów ślinowych – tworząc ścianki.

Miesierka lucernowa (Megachile rotundata)
Jest aktywna od czerwca do sierpnia. Miesierka lucernowa jest najlepszym za-
pylaczem lucerny. Samice zakładają gniazda wykorzystując do tego celu otwory 
występujące w rozmaitych materiałach, również w miejscach zaaranżowanych 
przez człowieka, najczęściej w suchych i pustych łodygach roślin. Ściany ich 
gniazd zbudowane są z fragmentów liści lucerny, niekiedy też róży, klonu, robi-
nii czy kruszyny.
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Budowa trzmiela

koszyczek

odwłok

głowa

czułki

aparat
gębowy

oko
złożone

tułów

włoski

odnóża

skrzydła
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Pszczolinka ruda (Andrena fulva)
Aktywność wykazuje już w marcu i w zależności od dostępu pokarmu, można ją 
spotkać do końca maja. Najchętniej żyje w parkach, ogrodach, lub na otwartych 
terenach (np. murawach kserotermicznych, piaskowniach). Gniazda buduje 
w ziemi, tworząc korytarze sięgające 500 mm długości. 

Porobnica wiosenna (Anthophora acervorum) 
Aktywność wykazuje od marca do czerwca. Występuje na terenach otwartych, 
gdzie może znaleźć odpowiednie miejsce do założenia gniazda tj. budynki z gli-
nianymi ścianami, gliniaste skarpy, brzegi, wąwozy, żwirownie. Gniazduje w wy-
drążonej w glinie norce. Tworzy charakterystyczne rozgałęzione korytarze. 

Porobnica murówka (Anthophora plagiata)
Największą aktywność wykazuje w czerwcu. Samice porobnicy murówki zakła-
dają gniazda w gliniastych i lessowych zboczach, w ścianach ruin lub budyn-
ków ze zmurszałej cegły. 

Jak przystosowane do zapylania są pszczoły samotnice?

Pszczoły samotnice również posiadają trąbkę, którą pobierają nektar. Ich ciało 
także pokrywają włoski. Część pszczół samotnic zbiera pyłek za pomocą szczo-
teczek na odnóżach (np. spójnica lucernowa), a część za pomocą szczoteczek 
brzusznych (np. murarka ogrodowa).
   

osy

W Polsce występuje 13 gatunków os właściwych, które podobnie jak pszczoły 
miodne i trzmiele, tworzą społeczności oraz niespełna 50 gatunków os, które 
żyją samotnie (kopułek). Dorosłe osy żywią się nektarem kwiatów i choć nie są 
anatomicznie przystosowane do zapylania jak pszczoły, mają znaczenie w zapy-
laniu kwiatów, ponieważ zbierając nektar, przenoszą pyłek z rośliny na roślinę. 
Najczęściej spotykanymi gatunkami os są szerszeń europejski, osa pospolita, 
osa dachowa, klecanka polna i klecanka rdzaworożna. Gniazda szerszeni euro-
pejskich oraz os pospolitych brązowo-szare, natomiast dachowej szare. Gniaz-
da klecanek często można zauważyć na spacerze. Są odkryte i mają niewielkie 
rozmiary. Wśród kopułek spotkać można m.in. gliniarza naściennego i kopułkę 
wysmukłą.

Budowa pszczoły samotnicy

skrzydła

odwłok

szczoteczka 
brzuszna 
do zbierania 
pyłku

głowa

czułki

aparat
gębowy

oko
złożone

tułów

odnóża
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mrówki 

Mrówki tworzą hierarchiczne społeczności, a większość gatunków żyje w gniaz-
dach zwanych mrowiskami, które sama buduje. Pospolita na terenie całego kra-
ju jest mrówka hurtnica, w polskich lasach najczęściej spotykamy mrówkę rud-
nicę. Mrówki podczas wędrówek po kwiatach mogą zapylać kwiaty, przenosząc 
przypadkowo ich pyłek. 

motyle

Motyle umownie można podzielić na motyle dzienne i ćmy, które są aktywne 
nocą. W Polsce występuje około 3160 gatunków motyli, w tym przeważająca 
część to ćmy. Większość dorosłych motyli żywi się nektarem, przenosząc przy 
okazji pyłek z rośliny na roślinę. Niektóre gatunki roślin są tak zbudowane (np. 
kielisznik zaroślowy, wiesiołek lepnica, podkolan biały), że zapylają je głównie 
motyle. Motyle mają bardzo długą trąbkę (ssawkę), dlatego potrafią pobierać 
nektar z kwiatów o długim i wąskim kielichu.  Najczęściej spotykanymi moty-
lami w naszym kraju są między innymi: rusałka pawik, rusałka admirał, rusałka 
osetnik, bielinek kapustnik, przestrojnik jurtina. 

Gniazdo klecanek
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muchówki

Wśród muchówek znaczenie w zapylaniu roślin mają bzygi. Są to owady przypo-
minające jednocześnie muchy (duże, charakterystyczne oczy) i osy (żółty/poma-
rańczowy tułów w czarne/brązowe paski). Popularnymi gatunkami bzygów są: 
bzyg prążkowany, bzyg pospolity, nieżłop nakwietny.

chrząszcze

 
Niektóre chrząszcze mogą przyczyniać się do zapylania kwiatów. Popularne 
biedronki siedmiokropki, omomiłki szare czy biedroneczki łąkowe, choć są 
drapieżnikami, kiedy polują na kwiatach również przenoszą pyłek z rośliny na 
roślinę. 

JAK ODRÓŻNIĆ PSZCZOŁĘ, OSĘ I MUCHÓWKĘ?

pszczoła miodna osa muchówka

brązowo czarna, 
pokryta włoskami 

(puchata), 
krępa budowa ciała 

(okrąglutka), 
mniejsza od osy, 

po użądleniu zostawia 
żądło, pracuje głównie na 

kwiatach.

żółta w czarne paski, 
brak włosków 

(łysiutka jak kolanko), 
smukłe ciało (talia osy), 

nieco dłuższa od pszczoły 
robotnicy, po użądleniu 

nie zostawia żądła, często 
kręci się koło naszych 

słodyczy.

jedna para skrzydeł, 
odmienna budowa oczu 
złożonych, lot podobny 

do muchy, niektóre 
gatunki potrafią zawisać 

w powietrzu.


