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Coraz więcej gmin przyjaznych pszczołom 

 

Już ponad 120 gmin dołączyło w tym roku do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. Tym samym 

zadeklarowały, że będą dbać o los owadów zapylających żyjących na ich terenie. Wszystkie gminy, 

które działają już na rzecz pszczół i chcą dać temu wyraz, albo chciałyby w tym zakresie robić więcej, 

mogą dołączyć do Manifestu. To wyjątkowa szansa dla samorządów, aby włączyć do działań na rzecz 

środowiska mieszkańców i lokalne organizacje. Wzorem ubiegłego roku, najbardziej aktywne gminy 

zaprosimy na spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W tym roku w województwie mazowieckim do manifestu przystąpiły następujące gminy: 

Nowy Dwór Mazowiecki, Wiązowna, Piaseczno, Ciechanów, Nasielsk, Przasnysz, Mława, Kobyłka, 

Maciejowice. 

Aby skutecznie prowadzić działania służące ochronie pszczół i środowiska, trzeba przede wszystkim 

poznać i docenić bogactwo lokalnych zasobów przyrodniczych. Oazy zieleni w gminach, takie jak parki, 

skwery, trawniki i polany pełnią istotną rolę wpływając na poprawę mikroklimatu i na dobre 

samopoczucie mieszkańców. Są też miejscem do życia wielu przedstawicieli świata roślin i zwierząt. To 

właśnie od odpowiedniego zagospodarowania tych terenów można rozpocząć działania, które będą 

wspierały ochronę pszczół, i jednocześnie będą w zasięgu możliwości każdej gminy.  Aby wspierać 

samorządy w tym obszarze powstał Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom. Sygnatariusze tego 

dokumentu stają się częścią społeczności, która dostrzega ważną rolę pszczół. Otrzymują także 

materiały edukacyjne  pomagające im wdrożyć na swoim terenie zasady sprzyjające pszczołom.  

Co to znaczy że Gmina jest Przyjazna Pszczołom? 

• Zakłada, na swoim terenie, Miejsca Przyjazne Pszczołom, gdzie zapylacze mogą znaleźć 

pokarm, czyli rośliny nektarodajne i pyłkodajne, dobrane tak, aby kwitnąc jedne po drugich 

zapewniały ciągły dostęp do pożywienia dla pszczół.  

• Edukuje mieszkańców na temat roli pszczół i owadów zapylających dla człowieka i przyrody. 

Zachęca ich do zakładania Miejsc Przyjaznych Pszczołom w ogrodach, na tarasach i balkonach. 

• Stosuje, w miarę możliwości, naturalne nawozy i środki ochrony roślin przy pielęgnacji 

terenów zielonych należących do gminy  

Gminy, które chcą dołączyć do Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom mogą to zrobić do 30 czerwca. 

Wystarczy, że zainteresowane władze gminy napiszą maila na adres: 

manifest@pomagamypszczołom.pl. W odpowiedzi otrzymają Poradnik dla Gmin Przyjaznych 
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Pszczołom i materiały dla mieszkańców, dzięki którym zdobędą wiedzę o tym, w jaki sposób dbać o 

pszczoły.  

Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom to inicjatywa powstała w ramach programu „Z Kujawskim 

pomagamy pszczołom”. W tym roku odbędzie się już VIII edycja tego społeczno-edukacyjnego 

programu, którego inicjatorem jest firma ZT „Kruszwica” S.A. Jego głównym celem jest podkreślenie 

znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych do działań na 

rzecz ochrony pszczół w Polsce. Poparcia dla Manifestu udzielił Związek Gmin Wiejskich RP oraz 

organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody i edukacji. Więcej informacji o 

Manifeście Gmin Przyjaznych Pszczołom na stronie: pomagamypszczolom.pl 

 

Pszczoły odgrywają kluczową rolę w środowisku dokonując zapylania, dzięki któremu rośliny mogą 

wytwarzać nasiona i owoce, z których czerpiemy zarówno my jak i liczne gatunki zwierząt. Więcej 

informacji o znaczeniu tych owadów dla człowieka, ich różnorodności oraz zagrożeniach i sposobach 

ochrony można znaleźć w Poradniku dla Gmin Przyjaznych Pszczołom. 

 

 

 

 

Kontakt do eksperta programu: 

Kasia Dytrych, tel.: 502-515-662, mail: kasia.dytrych@pomagamypszczolom.pl 

Kontakt dla mediów: 

Agata Kinasiewicz, tel.: 792-412-010, mail: agata.kinasiewicz@profile.com.pl 

http://www.pomagamypszczolom.pl/crude/special-file/download/district_files_3

