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Ahoj miłośniku pszczół!
Artbook Pszczoły czułe czułki, który trzymasz w rękach, powstał, aby przybliżyć Ci nieocenioną rolę pszczół
w życiu naszej planety oraz zachęcić dużych i małych do dbania o jej ekosystem.
Nie brakuje w nim ćwiczeń dla miłośników kredek, flamastrów i farb oraz miejsca na Twoją własną kreację.
Jesteś głodny wiedzy? Chcesz dowiedzieć się, jak powstaje miód? Zastanawiasz się, co to znaczy trofalaksja?
Ciekawi Cię do czego służy mleczko pszczele i w jaki sposób jedna pszczela królowa zarządza wielkim ulem?
Oto karty Artbooka, które kipią wiedzą i czekają, aż podejmiesz się ich uzupełnienia.
Pomysłodawcą i twórcą zadań w ArtBooku oraz wirtualnej pszczelej wystawy, którą możesz zobaczyć w internecie
jest Fundacja Burza Mózgów. By zapoznać się z materiałami edukacyjnymi wejdź na stronę https://burzamozgow.
org/pszczoly-czule-czulki/.
Życzymy Ci udanej zabawy i wspaniałych pomysłów. Zaproś do wypełniania kreatywnych ćwiczeń swoich bliskich!
Niech ten ArtBook rozbudza zamiłowanie do przyrody i zachęca do poznawania pszczelich zwyczajów.
Wierzymy, że nasze wspólne działania pomogą chronić te ważne i pożyteczne owady.

Na stronach artbooka znajdziesz kody QR,
pod którymi kryją się fotografie kwiatów.
Do ich odczytania potrzebujesz smartfonu
oraz aplikacji (czytnik kodu QR). W każdym
kodzie QR zakodowany jest inny odnośnik.
Koniecznie sprawdź je wszystkie!
Opracowanie merytoryczne: Fundacja Burza Mózgów: http://burzamozgow.org// https://www.facebook.com/FundacjaBurzaMozgow/ / Ilustracje: A. Kaszuba-Dębska / Więcej informacji: http://burzamozgow.org/pszczoly-czule-czulki /
Materiały na podstawie licencji CC BY-NC-ND/

Pszczoły
czułe czułki

Kampania dla dzieci i młodzieży
promująca ochronę różnorodności
biologicznej oraz dziedzictwa
przyrodniczego w Małopolsce.

Projekt zrealizowano
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego
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Do dzieła!
Zespół Fundacji Burza Mózgów
www.burzamozgow.org

Pszczele ciekawostki

Dalia

Rośliny Miododajne
Bergenia sercowata posiada ciemnoróżowe kwiaty, które kwitną od kwietnia
do maja. Z korzeni wyrastają gęste kępy skórzastych liści, które mogą mieć
do 40 cm wysokości. Duże i bardzo dekoracyjne zaokrąglone liście mają
u nasady sercowaty kształt.
Pokoloruj rysunek. Wokół kwiatów namaluj dzikie pszczoły.

Pszczoła, czyli owad który wszyscy
kojarzymy z tą nazwą to stworzenie, które
żyje w społeczeństwie, w tak zwanej
rodzinie pszczelej. Takie pszczoły to
pszczoły miodne, wytwarzają one miód,
aby zapewnić całej swojej rodzinie pokarm.
Istnieją również inne pszczoły – pszczoły
dzikie. Są to owady, które zazwyczaj żyją
samotnie i nie wytwarzają miodu, ponieważ
zdobywają pokarm tylko dla siebie. Oba
rodzaje pszczół podczas zbierania
nektaru i pyłku z kwiatów, czyli ich jedzenia,
zapylają rośliny. Dzięki temu również my –
ludzie mamy później pożywienie w postaci
owoców i warzyw, a także możemy cieszyć
się pięknymi kwiatami.
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Bergenia sercowata

Pszczele ciekawostki

Rośliny Miododajne
Bodziszek posiada fioletowe kwiaty, które kwitną od maja
do czerwca. Wydajność miodowa tego kwiatu wynosi
110-140 kg/ha. Natomiast wydajność pyłkowa około 20 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Narysuj pszczelą rodzinę.

Rudbekia

Rodzina pszczoły miodnej składa się
z królowej matki, robotnic oraz trutni.
Królowa matka jest jedna w całym ulu
i zajmuje się składaniem jaj, z których
później wylęgają się larwy pszczoły.
Robotnice to samice, które wykonują
wszystkie prace w ulu. Opiekują się
matką, zdobywają pożywienie, budują
i chronią ul, oczyszczają powietrze w ulu
za pomocą skrzydeł, a także wychowują
larwy. Trutnie to samce, które mają
za zadanie zapłodnienie królowej matki,
aby ta mogła składać jaja.
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Bodziszek
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Rośliny Miododajne
Budleja Dawida ma białe, purpurowe, różowe lub fioletowe kwiaty.
Budleja zakwita w lipcu, a jej kwiaty utrzymują się do września
lub października. Odwiedzające pszczoły zbierają głównie nektar,
rzadko pyłek.
Pokoloruj rysunek. Użyj flamastrów, kredek, farb lub pasteli.

Tawuła

Mięśnie pszczoły, które odpowiadają
za poruszanie się skrzydeł, są jednymi
z najbardziej sprawnych mięśni
w świecie zwierząt. Pszczoły miodne
latają z prędkością około 25 km/h
i uderzają skrzydłami około 250 razy
na sekundę. Na swoich skrzydłach
posiadają żyłki, które można porównać
do naszych ludzkich linii papilarnych
na palcach. Każda pszczoła ma inny
układ żyłek, dzięki którym można
zbadać ich pochodzenie.
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Budleja Dawida
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Jaskier

Rośliny Miododajne
Dalia to śliczna roślina jednoroczna, która dorasta do 40-60 cm
wysokości. Cechą charakterystyczną są pojedyncze kwiaty,
ma ona tylko jeden okółek kwiatów języczkowatych, reszta
to natomiast kwiaty rurkowate, które znajdują się
w centralnej strefie koszyczka i to właśnie one dostarczają
pyłku i nektaru. Wydajność miodowa tej rośliny to 180 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Użyj do tego takich kolorów, które może
rozpoznać pszczoła.

Pszczoła nie posiada tylko jednej pary
oczu, tak jak człowiek. Każde z jej oczu,
które widzimy składa się z kilku tysięcy
małych oczek. Każde takie oczko widzi
mały obszar obrazu, dopiero połączenie widoku wszystkich tych oczek daje
pszczole większy zasięg widzenia. Przez
taką budowę oka pszczoła dostrzega
więcej ruchu. Pszczoły nie widzą
wszystkich kolorów, rozróżniają jedynie
biały, czarny, żółty, zielony i niebieski.
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Dalia
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Miodunka

Rośliny Miododajne
Dzielżan jesienny posiada kwiaty o intensywnych, ciepłych barwach,
od żółtej poprzez pomarańczową, aż do czerwonej. Kwitnie późnym
latem i jesienią. Wydajność miodowa dzielżana wynosi 450 kg/ha.
Jest bardzo chętnie oblatywany przez pszczoły zbierające nektar i pyłek.
Pokoloruj rysunek. Użyj flamastrów, kredek, farb lub pasteli.

Pszczoła pokryta jest szkieletem
zewnętrznym, który nazywany jest chityną.
Owady są miękkie w środku, a twarde
na zewnątrz. Budowa pszczoły jest
segmentowa, to znaczy, że zbudowana jest
z kilku elementów. Pszczoła posiada
na swoim ciele drobne włoski, które tworzą
warstwę szczeciny. Warstwa ta pozwala
pszczole oczyszczać się oraz ułatwia jej
zbieranie pyłku. Pszczoły oddychają
za pomocą tak zwanych przetchlinek, które
znajdują się na odwłoku. Są to małe
rureczki, które prowadzą powietrze łącznie
z tlenem do środka owada, a wyprowadzają
dwutlenek węgla na zewnątrz. Żądło
natomiast posiadają tylko robotnice
oraz matka pszczela.
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Dzielżan jesienny
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Rośliny Miododajne
Fiołek wonny kwitnie w marcu i kwietniu, może powtórzyć kwitnienie
we wrześniu i październiku. Jego kwiaty są niebieskie
i fioletowe, rzadziej białe. Kwiaty są małe, ale wydają
piękny zapach. Dorasta do ok. 5-10 cm wysokości.
Pokoloruj rysunek. Narysuj siebie, jak wąchasz fiołki.

Szałwia

Każda pszczoła ma 170 receptorów
zapachowych. Oznacza to, że owady
te posiadają jeden z najlepszych
węchów. Dzięki przekazywanemu sobie
nawzajem zapachowi wśród pszczół
z jednego ula, są one w stanie
rozpoznać się nawzajem. Pomaga
im to również w odróżnieniu
nieznanych osobników.
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Fiołek
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Rośliny Miododajne
Floks inaczej zwany płomykiem. Nazwa ta wywodzi się od nazwy botanicznej
tej rośliny, którą można przetłumaczyć na płomień, wskazuje ona na jaskrawe,
niczym płomień, kwiaty. Floks kwitnie od maja do czerwca w kolorach mocnego
różu, bieli albo błękitu, a jego kwiaty pachną również w nocy.
Pokoloruj rysunek. Namaluj pszczołę, która sprawdza smak kwiatów.

Lebiodka
pospolita

Pszczoła jest w stanie rozróżnić cztery
smaki: słodki, słony, gorzki i kwaśny.
Jednak najlepiej odczuwa smak
słodki. Pszczoły umieją również
odczuwać smak odnóżami –
dlatego, podczas chodzenia
po kwiatku, pszczoła jest w stanie
określić czy zebrany z niego pokarm
będzie smaczny.
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Przegorzan
węgierski

Rośliny Miododajne
Jaskier kwitnie obficie w maju, a jego kwitnienie może przedłużać
się nawet do lipca. Wydaje żółte, rzadziej białe lub różowe
kwiaty. Wydajność miodowa Jaskra osiąga 20 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Narysuj królową pszczół.

Królowa pszczół jest większa
od robotnic o około 1,5 raza. Ma dłuższy,
bardziej pociągły odwłok, tak aby móc
składać jaja w komórkach. Poprzez
karmienie przez robotnice larwy
mleczkiem pszczelim powstaje matka
pszczela – robotnice wybierają jedną
larwę, którą będą żywić w ten sposób,
tak aby zachować ciągłość rodziny
pszczelej. W czasie lata, gdy pszczoły
mają dużo pokarmu, królowa może
składać nawet kilka tysięcy jaj
dziennie. Matka pszczela wydziela
specyficzny zapach, tak zwany feromon,
dzięki któremu daje znać robotnicom
jakie zadania trzeba wykonać w ulu.
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Jaskier
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Ubiorek
wiecznie zielony

Rośliny Miododajne
Jeżówka kwitnie od czerwca do września. Rozwija duże,
różowo-purpurowe kwiaty wabiące pszczoły i motyle.
Wydajność miodowa wynosi 190 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Narysuj słońce, które pomaga
pszczołom w odnalezieniu drogi.

Pszczoły posiadają tak zwany
kompas wewnętrzny, który można
nazwać również GPSem. Podczas
wylotu z ulu, najpierw okrążają gniazdo,
aby zapamiętać gdzie się ono znajduje.
Później lecą dalej, żeby wykonać swoje
zadania i cały czas pamiętają gdzie
znajduje się ich dom. Przy tym pomaga
im słońce, które wędruje na niebie i jest
dla nich pomocnym drogowskazem.
Pszczoła znana jest również z tego,
że posiada tak zwany zegar czasowy.
To właśnie on podpowiada jej, o jakiej
porze dnia dana roślina zaczyna proces
miodowania i będzie mogła zebrać
dużo pożywienia.
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Mikołajek

Rośliny Miododajne
Krwawnica pospolita obficie kwitnie od kwietnia do czerwca.
Jej wydajność miodowa osiąga 250 kg/ha. Jej kwiaty,
które posiadają dużo nektaru są chętnie odwiedzane
przez pszczoły.
Pokoloruj rysunek. Narysuj pszczeli taniec.

Pszczoły porozumiewają się ze sobą
za pomocą tańca. Taniec ten jest
uzależniony od wielu czynników, takich
jak wiatr czy kierunek padania słońca.
Może też mieć różne funkcje: od
alarmowania o zagrożeniu, do informowania
o kierunku, w którym znajdują się pożytki
(czyli rośliny, które mogą dostarczyć nektaru
i pyłku kwiatowego). Wyróżnia się dwa
rodzaje pszczelego tańca: okrężny
i wywijany. Kiedy pszczoła tańczy po kole
oznacza to, że kwiaty znajdują się blisko
ula (mniej niż 100 m), jeśli wybiera taniec
wywijany oznacza, że do źródła pokarmu
jest daleko. Taniec ten ma różne warianty,
z których każdy daje informacje innym
pszczołom o odległości do roślin.
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Złocień

Rośliny Miododajne
Kuklik zwisły kwitnie od maja do lipca. Wydajność miodowa
wynosi 70-150 kg/ha, a wydajność pyłkowa 3,7 mg/kwiat.
Jego kwiaty są w kolorze czerwonobrunatnym
na zewnątrz i żółto-kremowe wewnątrz.
Pokoloruj rysunek. Użyj flamastrów, kredek,
farb lub pasteli.

Najmniejsza znana nam pszczoła
miodna to pszczoła karłowata, która
ma 2 mm, natomiast największa
to Megachile Pluto, której dorosłe
osobniki osiągają do 40 mm.
Pszczela robotnica potrafi przenosić
ciężar trzykrotnie przekraczający swoją
masę. Zbierając nektar może go
zebrać tyle, że będzie on stanowić
około połowę jej masy. Natomiast
zbierając pyłek, może to już być
trzykrotność jej masy.
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Rośliny Miododajne
Kłosowiec posiada jadalne kwiaty i liście, a swoim
zapachem przyciąga liczne pożyteczne owady.
Wydajność miodowa wynosi 400-600 kg/ha,
a wydajność pyłkowa 160 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Narysuj krople deszczu,
przed którymi chowają się pszczoły.

Budleja
Dawidowa

Mózg pszczoły jest bardzo mały, jednak
potrafi wykonywać niezwykle
skomplikowane obliczenia, które
dotyczą odległości oraz ich wydajności.
Pszczoła umie również rozpoznać zagrożenia naturalne, wie kiedy schować
się przed deszczem, a także potrafi
zaalarmować resztę pszczół, gdy zbliża
się intruz.
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Kłosowiec
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Fiołek

Rośliny Miododajne
Lawenda osiąga do 70 cm wysokości. Kwitnie między czerwcem, a wrześniem.
Posiada fioletowe kwiaty, które wydają piękny zapach. Wydajność miodowa
lawendy wynosi 250 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Narysuj pszczołę, która wykonuje jedną ze swoich prac.

W czasie swojego życia pszczoła pełni
kilka ról. Początkowo, przez trzy dni
odpowiada za sprzątanie i porządki
w ulu. Następnie zajmuje się karmieniem
nowych larw. Ten etap trwa około
7 dni. Przez dziesięć dni zajmuje się
także wytwarzaniem wosku i budowaniem
plastrów. Każda pszczoła przez trzy dni
pełni rolę strażniczki. Jej kolejnym
zadaniem jest praca magazynierki. Odbiera
wtedy nektar od pszczół zbieraczek. Po tym
czasie pszczoła zaczyna wylatywać poza ul.
Zostaje zbieraczką, czyli pszczołą
odpowiedzialną za przenoszenie pyłku
i nektaru do ula.
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Lawenda
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Łubin trwały

Rośliny Miododajne
Lebiodka pospolita kwitnie od maja do czerwca. Wydaje różowe i liliowe kwiaty.
Liście lebiodki wytwarzają olejek eteryczny. Lebiodka, inaczej zwana oregano
może być wykorzystywana jako przyprawa. Wydajność miodowa tej rośliny
wynosi ok. 500 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Możesz to tego użyć flamastrów, kredek, farb lub pasteli.

Pszczoły miodne po narodzinach,
gdy mogą podjąć się już pracy, nie
wiedzą początkowo jak produkować
miód. Dlatego starsze pszczoły uczą
je tego. Zadaniem młodych pszczół jest
głównie opieka nad larwami,
a starsze pszczoły zajmują się zbieraniem nektaru i pyłku. Jednak czasami,
gdy potrzeba więcej pszczół przy opiece
nad młodymi owadami, wtedy starsze
zbieraczki wracają do swojego
poprzedniego zajęcia. Naukowcy
zaobserwowali, że podczas tego
procesu mózg takich pszczół
przestaje się starzeć.
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Rośliny Miododajne
Liatra kwitnie od lipca do września. Jej kwiaty są koloru
białego, różowego lub fioletowego. Liatra kłosowa oprócz
pszczół przyciąga do siebie również motyle. Wykazuje
właściwości lecznicze.
Pokoloruj rysunek. Pomaluj tło w taki sposób,
aby przedstawiało noc.

Werbena

Do godziny 15 pszczoły przynoszą
do ula 80% ilości obnóży (grudki pyłku
po obu stronach ciała), które mogą
zebrać w ciągu całego dnia. Pszczoły
miodne nie śpią. Zamiast tego,
spędzają noce nieruchomo, oszczędzając energię na następny dzień.
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Liatra
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Rośliny Miododajne
Macierzanka kwitnie od czerwca do sierpnia. Jej wydajność miodowa wynosi
50-150 kg/ha. Wszystkie gatunki macierzanek mają właściwości lecznicze
ze względu na wysoką zawartość olejku eterycznego.
Pokoloruj rysunek. Narysuj ul, w którym pszczoły miodne spędzają zimę.

Floks

W zimie pszczoły dzikie nie zapadają
w sen zimowy, lecz hibernują.
Natomiast pszczoły miodne zbierają
się w kłąb i machają swoimi skrzydełkami,
aby wytworzyć ciepło w ulu. Nie wylatują
one wtedy z ula i trwa u nich tzw. zimowla.
W środku kłąbu znajduje się królowa oraz
jajka i larwy. Przez ten czas pszczoły
odżywiają się swoimi zapasami miodu,
który udało im się zgromadzić od drugiej
połowy lata. Na wiosnę, gdy temperatura
na zewnątrz osiąga poziom 12-15 stopni
Celsjusza, pszczoły opuszczają ul w celu
zbierania pożywienia.
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Macierzanka
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Rośliny Miododajne
Mikołajek charakteryzuje się ozdobnymi, srebrzystymi liśćmi o metalicznym
połysku. Zakwita w lecie, na przełomie lipca i sierpnia. Jego wydajność
miodowa wynosi do 700 kg/ha, a pyłkowa do 100 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Możesz to tego użyć flamastrów,
kredek, farb lub pasteli.

Kłosowiec

Rodzina pszczela na własne potrzeby
w ciągu roku zużywa średnio 80-120
kg miodu, 25-40 kg pyłku i 50-60 litrów
wody. Natomiast, jedna pszczoła w ciągu
całego swojego życia jest w stanie wyprodukować jedną płaską łyżeczkę miodu.
Aby wyprodukować 1 kg miodu, pszczoły
muszą odwiedzić około 4 miliony kwiatów
i pokonać duże odległości. Sumę długości
tras pszczół w tym celu można porównać
do jednego okrążenia kuli ziemskiej.
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Mikołajek
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Krwawnica
pospolita

Dzielżan
jesienny

Rośliny Miododajne
Miodunka kwitnie od marca do maja. Posiada wielobarwne kwiaty, w zależności
od gatunku, są niebiesko-purpurowe, fioletowo-różowe, niebieskie lub białe.
Kolor kwiatów miodunki zależy także od tego, na jakim etapie rozwoju jest
roślina. Miodunka ma właściwości lecznicze.
Jej wydajność miodowa wynosi 40 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Narysuj pszczoły,
które lecą na kwiat, aby zebrać nektar.

Pszczoły zbieraczki, gdy wylatują
z ula po nektar zawsze mają przy sobie
zapas pożywienia. Biorą ze sobą nektar,
ponieważ droga, którą muszą pokonać,
aby dolecieć do kwiatów jest dla nich
bardzo męcząca. Podczas jednego
wylotu odwiedzają od 50 do 100
kwiatów. Przechowują swój pokarm
w wolu i gdy zgłodnieją, jedzą go. Gdy
zapasy z ula skończą się, a pszczoła
nie zdąży wrócić, wtedy je również
ten nektar, który udało jej się zebrać
do tego czasu.
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Rośliny Miododajne
Przegorzan węgierski kwitnie mniej więcej przez miesiąc – od końca lipca
do końca sierpnia. Jego kwiaty są barwy fioletowo-niebieskiej. Przegorzan
osiąga wysokość około jednego metra. Jego wydajność miodowa
to około 300 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Narysuj jak wyobrażasz sobie ule starożytnych Egipcjan.

Lawenda

Pszczoły wytwarzają miód w ten sam
sposób już od 150 milionów lat. Ule
budowali już starożytni Egipcjanie.
W tym czasie używano miodu w celach
leczniczych oraz jako podarunek dla
bogów i świętych zwierząt. Wosk
pszczeli w dawnych czasach bywał
droższy niż złoto. I za jego pomocą
można było płacić nawet podatki,
działo się tak m.in. na ziemiach
pruskich i we Francji.
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Liatra

Rośliny Miododajne
Rożnik przerośnięty kwitnie od końca czerwca
aż do października. Jego kwiaty są mocno żółte
i nieustannie produkują nektar. Jest naturalnym
wodopojem dla owadów i ptaków – liście formują
przy łodydze taki koszyczek, w którym zbiera
się woda. Wydajność miodowa rośliny wynosi
550 kg/ha. Na uwagę zasługuje też wydajność
pyłkowa: 200-300 kg/ha.
Pokoloruj rysunek. Narysuj plaster z gotowym miodem.

Czas od zebrania nektaru do wyprodukowania miodu może trwać nawet dwa tygodnie.
Pszczoły za pomocą języczka zbierają nektar,
który przechowują w swoim wolu. Zebrany
nektar jest bardzo rzadki, ma konsystencję
prawie jak woda. Po przylocie do ula, pszczoły
dając sobie nawzajem całusa (nazywa się
to trofalaksją) przekazują zebrany nektar
kolejnym pszczołom. Podczas tego procesu,
nektar miesza się z różnymi składnikami,
dzięki którym później powstały miód ma więcej
właściwości odżywczych. Pszczoły ulowe
układają nektar w komórkach, a kolejne
robotnice wachlują go skrzydłami, dzięki
czemu woda wyparowuje z nektaru i się
on zagęszcza. Z tak przygotowanego
nektaru powstaje miód.
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Macierzanka

Rośliny Miododajne
Rudbekia kwitnie od lipca do października. Posiada kwiaty o barwie żółtej, pomarańczowej, czerwonej lub brązowej. Osiąga wysokość zazwyczaj około
20 centymetrów, ale zależnie od odmiany może urosnąć nawet do prawie
dwóch metrów. Jej liście i łodyga pokryte są
drobnymi włoskami.
Pokoloruj rysunek. Narysuj swoje
ulubione warzywa i owoce.

Aż 1/3 żywności spożywanej przez
ludzi powstaje dzięki zapylaniu jej przez
pszczoły. Natomiast pszczoły miodne nie
tylko produkują miód i zapylają rośliny.
Według wielu badań, owady
te są również ważne dla ludzi z innych
powodów. Pomagają one w ustaleniu
poziomu zanieczyszczenia środowiska.
Jest to możliwe dzięki obserwacji ula oraz
życia jego mieszkańców. Gdy
w danym momencie więcej pszczół
umiera lub ich miód jest zanieczyszczony,
wtedy wiadomo, że powietrze nie
jest czyste.
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Rośliny Miododajne
Tawuła kwitnie w kwietniu i maju i osiąga wysokość nawet do dwóch metrów.
Ma drobne kwiaty w kolorze białym, purpurowym lub różowym. Na jesień jej
liście zmieniają kolor na pięknie intensywny pomarańczowo-czerwony.
Pokoloruj rysunek. Narysuj siebie jako pszczelarza lub bartnika.

Rożnik

W ulu mieszka jedna rodzina pszczół
miodnych. Zbiór kilku uli nazywa się
pasieką, którą zajmuje się pszczelarz.
Pszczelarz samodzielnie ustala miejsce
na pasiekę i kupuje lub własnoręcznie
buduje ule. Dogląda i troszczy się on
o pszczoły. Natomiast bartnik to taka
osoba, która zajmuje się pszczołami
miodnymi, które żyją w lesie. Tworzy on
barcie, czyli takie specjalnie wydrążone
dziuple w drzewach, w których później
zamieszkuje jedna rodzina pszczela.
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Rośliny Miododajne
Złocień właściwy często jest nazywany margerytką. Kwitnie od czerwca
do sierpnia i osiąga wysokość do jednego metra. Jest zaliczany do roślin
zielarskich i wykorzystywany w medycynie ludowej. Jest rośliną jadalną.
Pokoloruj rysunek. Narysuj różne owady, które zapylają rośliny.

Ślazówka
turyngska

Pszczoły miodne i pszczoły dzikie
nie są jedynymi zwierzętami, które
zapylają rośliny. Zapylaniem trudni się
wiele gatunków innych owadów, należą
do nich trzmiele, chrząszcze, osy,
motyle, muchy, ćmy, a nawet mrówki.
Rośliny zapylają również niektóre ssaki
– wiewiórki, torbacze, małpy, nietoperze
i gryzonie. Ptaki żyjące w krajach
tropikalnych również mogą zapylać
rośliny, należy do nich np. koliber.
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Tojeść

Pszczoły mają swoje święto. Jest
to Światowy Dzień Pszczół, który
obchodzimy na całym świecie 20 maja.
Jest to święto ustanowione przez
Organizację Narodów Zjednoczonych.
W Polsce dodatkowo mamy również
Wielki Dzień Pszczół, który przypada
8 sierpnia. Oba święta są ważne,
ponieważ mają na celu podkreślenie,
jak istotne dla świata są pszczoły,
w szczególności w pozyskiwaniu
żywności. Te dni mają także zwrócić
uwagę, jak bardzo zagrożone są
te owady.

