Zapraszamy owady
do ogrodów
Nawet najmniejszy skrawek zieleni, mikroskopijny
ogródek, maleñka rabatka, mo¿e byæ rajem dla wielu
gatunków owadów. Aby tak siê sta³o, trzeba jednak
spe³niæ kilka prostych warunków:

Pamiêtajmy!
! Domki wieszamy w kwietniu/maju w ciep³ych,
nas³onecznionych miejscach, ok. 1,5 m nad ziemi¹.

! Kleje i farby u¿ywane do wykonania domku nie
mog¹ byæ toksyczne dla owadów, a drewno
stosowane do ich konstrukcji nie mo¿e byæ
impregnowane œrodkami owadobójczymi ani
grzybobójczymi.

! W ogrodach i zieleñcach przyjaznych owadom nie
nale¿y stosowaæ oprysków chemicznych.
Zw³aszcza dotyczy to miejsc, gdzie wywieszamy
domki.

1. POKARM. W przypadku samotnych pszczó³ i trzmieli
wystarczy obfitoœæ kwiatów, w przypadku motyli – obok
roœlin odwiedzanych przez owady doros³e (imago),
potrzebne s¹ tak¿e roœliny pokarmowe dla larw
(g¹sienic).
2. WODA. Warto utrzymywaæ w ogrodzie niewielkie
oczka wodne, tryskawki wykorzystywane zarówno
przez owady, jak i ptaki.
3. ODPOWIEDNIE MIEJSCA LÊGOWE.
Dla motyli bêd¹ to roœliny ¿ywicielskie g¹sienic, zaœ
dla rozmaitych gatunków pszczó³ fragmenty nagiej
ziemi – gdzie buduj¹ norki, kupki ¿wiru, piasku,
kamyków, stare, suche kawa³ki drewna, wyschniête
s³omki etc.

Ogrody doskonale
zast¹pi¹ domki
wykonane przez nas
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Budujemy
domki dla
owadów

Owady wokó³ nas
Wiele gatunków owadów od zawsze ¿y³o w pobli¿u
cz³owieka. Nale¿¹ do nich zarówno nielubiane
karaczany, paso¿ytnicze pluskwiaki i pch³y, jak i liczne
pszczo³y, muchówki, motyle i chrz¹szcze zapylaj¹ce
kwiaty. Obok naturalnych ekosystemów ich miejscem
bytowania sta³y siê pola uprawne, ogrody, drewniane
czy gliniane œciany domów, kawa³ki go³ej ziemi
w ogródkach przydomowych lub te¿ kupki kamieni
pozostawione na miedzy po pracach polowych.

Domki trzcinowe
i bambusowe

Domki z klocków
drewna i gliny

Najprostsze domki to po prostu zwi¹zane garstki
patyczków bambusowych lub trzciny, przyciêtych do
d³ugoœci 10-15 cm i umieszczonych w suchym
miejscu. Bardziej skomplikowane s¹ drewniane
pude³ka wype³nione takimi przyciêtymi ŸdŸb³ami.
Pude³ko mo¿na zast¹piæ metalow¹ puszk¹ lub
plastikow¹ butelk¹. •dŸb³a musz¹ byæ z jednej strony
zaœlepione naturalnie (wêze³) lub sztucznie (np. glin¹).
W s³omie chêtnie zamieszkaj¹ ma³e pszczo³y samotki,
natomiast bambus nadaje siê dla
murarek.

Najprostsze jest pozostawianie w ogrodzie kawa³ków
pociêtych pni drzewnych z ponawiercanymi
otworami o œrednicy
2-5 mm i g³êbokoœci
5-10 cm. Zaawansowane konstrukcje
mog¹ byæ wykonane
z litego kloca drewna
o w ymiarach podstawy 14x9 cm i wysokoœci 20-30 cm.
W przedniej œciance
klocka wiercimy co ok.
1,5 cm otwory o g³êbokoœci 5-8 cm i œrednicy 2-5 mm. Najlepiej,
aby nie by³y one
prostopad³e do przedniej œcianki, tylko odchodzi³y pod ró¿nymi k¹tami. Na
wzór budek lêgow ych dla ptaków mo¿na
w takim domku dodaæ niewielki daszek. Dla pszczó³
preferuj¹cych zak³adanie gniazd w glinie zamiast
klocka z drewna mo¿na uformowaæ „ceg³y”
z mieszaniny gliny i sieczki
(w proporcji 3:1) i umieœciæ je
w drewnianych pude³kach
otwartych z jednej strony.
Nawet nawiercone ceg³y
mog¹ byæ chêtnie wykorzystywane przez te owady.

Murarka ruda

Uwa¿ne oglêdziny œcian starych, drewnianych
domów ujawni¹ liczne œlady owadzich „wspó³lokatorów”, g³ównie samotnych pszczó³ zak³adaj¹cych
w nich komory lêgowe.
Obecnie takich miejsc ubywa. Drewniane i gliniane
œciany zastêpowane s¹ betonem, nikn¹ tradycyjne
kwiatowe ogrody, a wspó³czesne miasta, pozbawione
zieleni, sta³y siê praktycznie pustyni¹ dla po¿ytecznych owadów zapylaj¹cych roœliny.

Samotne pszczo³y zasiedlaj¹ce nasze domki u¿ywaj¹
ich wy³¹cznie do sk³adania jaj. Samica, po odbyciu
lêgu i zaopatrzeniu komory lêgowej w ¿ywnoœæ dla
larw, opuszcza lêg i wiêcej siê nim nie interesuje. Nie
ma wiêc niebezpieczeñstwa, ¿e domek umieszczony
zbyt blisko siedzib ludzkich œci¹gnie na nas ataki
pszczó³ chroni¹cych potomstwo, jak czasem zdarza
siê w przypadku pszczo³y miodnej czy os.

Zasklepione dziurki
to znak, ¿e domek
jest zasiedlony!

