
 

Drodzy Przyjaciele Przyrody, 
 

Jak wiecie w  lasach, parkach naszego kraju panuje obecnie susza. Brak opadów takich jak 
deszcz, subtelna zima podczas której spadło bardzo niewiele śniegu spowodowało, że w 

rzekach, jeziorach, stawach obserwujemy bardzo niski poziom wody. 
 Leśne, polne strumyki i niektóre rzeki zupełnie zniknęły. Mokradła, zarośla, w których 
zazwyczaj panuje wilgoć są obecnie niemal całkowicie wysuszone a przecież cały świat 

przyrody nadal  potrzebuje wody do życia. 
Dlatego zwracam się do Was z prośbą o pomoc dla tych najmniejszych stworzeń, które choć 
drobniutkie  odgrywają potężną rolę zarówno w naszym życiu jak i w istnieniu całej naszej 

planety. 
Chodzi o owady a zwłaszcza o pszczoły 

 

🐝 Czy wiecie po co pszczołom woda? 
 

 
 
 

 🐝 Zanoszą ją do ula  i poją nią pszczoły karmicielki i robotnice które jeszcze nie latają. 
Potrafią z niej również zrobić klimatyzacje w ulu. Pszczoły składają wtedy wodę w postaci 

drobnych kropelek do pustych plastrów. Gdy woda paruje obniża się temperatura ula i 
zwiększa wilgotność w jego wnętrzu. 

Dlatego warto postawić dla pszczół i innych owadów proste poidełka. Zrobienie poniższego 
zajęło nam 5 minut. 

 
 

Kilka wskazówek do wykonania prawidłowego poidełka : 

- pamiętajcie że wody powinno być maksymalnie 2-3 mm inaczej pszczoły mogą 
się potopić. Takie poidełko powinno być często uzupełniane, 



- mech pomaga czerpać pszczołom wodę ale mech leśny jest pod ochroną więc 
weźcie taki z dachu lub z trawnika, 

- kamienie powinny być jak najbardziej płaskie aby pszczoła miała gdzie 
wygodnie usiąść oraz aby nie siedziała pod kątem ostrym - sprzyja to 

ześlizgiwaniu się i zwiększa możliwość utonięcia 

- wypełnijcie poidełko dość szczelnie kamieniami aby unikać rowków wodnych 

 

Wykonane poidełko można umieścić na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. Dzięki 
niemu będziemy mogli z bezpiecznej odległości obserwować różne, niezwykłe 

gatunki owadów bytujące w naszej najbliższej okolicy 

Ps. Będzie nam bardzo miło jeśli zechcecie pochwalić się zdjęciami swoich 
poidełek. Zachęcamy do przesyłania fotografii na adres: 

 mp16.kontakt@interia.pl z tytułem „ dbam o pszczoły”. 

Powodzenia: ❤🐝💚 

 
Katarzyna Sobolewska- Kwiecień 

 
Źródło wiedzy i inspiracja: www.blizejlasu.pl 
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