Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pt.
Ochrona bioróżnorodności siedlisk dzikiej pszczoły miodnej (Apis
mellifera) oraz innych gatunków owadów zapylających na obszarze
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

wg harmonogramu rzeczowo-finansowego
do umowy nr WFOŚ/D/723/220/2018
Uczestnicy przedsięwzięć edukacyjnych Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zostali
poinformowani o finansowaniu zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Kaszubski Park Krajobrazowy od kilku lat aktywnie bierze udział w programie ratowania
owadów zapylających. Potrzeba aktywnego działania w tym zakresie wynika ze wzrostu
zagrożeń dla lokalnych populacji tej grupy zwierząt.
KPK w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności siedlisk dzikiej pszczoły miodnej
(Apis mellifera L.) oraz innych gatunków owadów zapylających na obszarze Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego” zachęcił lokalną społeczność do udziału w rozpowszechnieniu akcji
tworzenia miejsc przyjaznych owadom zapylającym. Wspólnie z Ośrodkiem Edukacji
Ekologicznej w Szymbarku stworzyliśmy miejsca przyjazne owadom zapylającym. W ramach
projektu zakupiliśmy i posadziliśmy 1 575 roślin przy OEE. Wykonaliśmy domki dla owadów
z materiałów przyjaznych dla środowiska m.in. z drewnianych palet, ścinek drewna, kory,
szyszek gałązek itp.
Posadzone rośliny zabezpieczyliśmy przed zadeptaniem. Dodatkowo zakupiono
materiały promocyjne w postaci toreb z motywem trzmiela.
Zorganizowaliśmy szereg spotkań edukacyjno-promocyjnych w celu rozpowszechnienia
realizowanego zadania. W spotkaniach wzięło udział 450 lokalnych mieszkańców: rolników,
uczniów, pszczelarzy, urzędników oraz nauczycieli. Warsztaty zostały zorganizowane
w Chmielnie, Sierakowicach i Szymbarku. Ciekawe warsztaty o życiu pszczół, gatunkach
owadów zapylających i ich roli w życiu człowieka przygotowały i przeprowadziły panie
Mariola Karczewska (Tajemnice pszczelego ula) i Małgorzata Piotrowicz (Nie bójmy się
pszczół – owady zapylające i ich rola w życiu człowieka). Wszelkie szczegóły odnośnie
tworzenia miejsc przyjaznych dla owadów zapylających uczestnicy mogli odnaleźć
w wydanym przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych poradniku „Owady zapylające w
ogrodzie”, który rozdawaliśmy podczas zajęć i na stoiskach edukacyjnych. Dodatkowo
w czerwcu pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego zaprezentowali stoisko
o owadach zapylających podczas XXVIII Pomorskich Agro-Targów w Lubaniu. Na stoisku
demonstrowaliśmy, jak w prosty sposób zbudować domek dla owadów i jak stworzyć ogród
pełen kwitnących krzewów przyjaznych owadom. Największe zainteresowanie wzbudził biały
pustak z nawierconymi otworami, który ostatecznie okazał się domem dla takich owadów jak
np.: smuklik (Halictus Latreille), murarka ogrodowa (Osmia rufa L.), kornutka (Eucera

Scopoli). Propagowaliśmy również domowe środki przyjazne środowisku pomagające
w ochronie roślin zastępujące szkodliwą dla owadów chemię. Z naszej oferty skorzystało ponad
300 osób w różnym wieku, od najmłodszych do seniorów.
Z okazji Światowego Dnia Pszczół przygotowaliśmy stoisko edukacyjne na rynku
w Kartuzach propagujące nasze działania zrealizowane w ramach przeprowadzonego zadania
„Ochrona bioróżnorodności siedlisk dzikiej pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) oraz innych
gatunków owadów zapylających na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”.
Odwiedzający uzyskali wiedzę na temat zakładania ogrodów przyjaznych owadom
zapylającym, instruowani byli jakie gatunki wybierać do takich ogrodów, jak samemu zrobić
ekologiczne domki dla zapylaczy oraz jak pielęgnować ogród nie stosując chemicznych
środków ochrony. Nasze stoisko odwiedziło 200 osób.

Efekt ekologiczny:
Liczba nasadzonych roślin – 1 575 szt.
Całkowita liczba odbiorców zajęć edukacyjnych: 29 647
W tym:
Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 450
Liczba uczestników akcji plenerowych: 500
Oglądalność/Słuchalność audycji lub filmów: 3 000
Liczba wejść na stronę internetową: 23 947
Inne (podać rodzaj): wejścia na stronę facebook KPK: 1 750

