
Szlakiem kwitnących sadów 
 

 
 

Kto nie lubi spacerować w maju, pośród kwitnących drzew? 

Atmosfera, delikatny zapach i muzyka pszczół skłaniają nas do 

relaksu. Kwitnące sady dają radość zmysłom, dlatego co roku czekamy 

na ten czarujący spektakl. Jeśli nie możecie wybrać się do takiego 

miejsca zapraszamy do nas. Pokażemy Wam piękno kwitnących sadów. 

  

 
Niezwykły Świat - Polska - Wiosna w sadzie 

https://www.youtube.com/watch?v=AE3Za2rOVYQ 

 

Kwitnące drzewa owocowe, urodą mogą konkurować z 

najpiękniejszymi roślinami ozdobnymi. Wiele odmian kwitnie na biało, 

najwięcej jest jednak kwiatów w odcieniach różu. Ponad 90 procent 

drzew owocowych zapylają pszczoły. Dlatego należy je chronić (unikać 

chemii w ogrodzie, bo szkodzi owadom, dzięki którym zawiązują się 

owoce). W jaki więc sposób wspomóc  pożyteczne owady? 

Proponujemy wykonanie domków dla trzmieli, biedronek, chrząszczy, 

pająków, pszczół, czy złotooków. Oczywiście nie róbcie tego sami, 

https://www.youtube.com/watch?v=AE3Za2rOVYQ


poproście dziadka lub tatę. Radość ze wspólnego tworzenia przyniesie 

Wam satysfakcję, a roślinom korzyść. 
 

Jak zrobić domek- hotel dla pożytecznych owadów 

 

 

Domek dla owadów powinien być wypełniony bardzo 

różnorodnymi materiałami, aby zadowolił wymagania i potrzeby 

wszystkich swoich gości. Do wypełnienia możesz wykorzystać 

wszystkie porowate materiały jakie wpadną Wam w ręce, najlepiej 

wykorzystać tylko naturalne materiały, z których większość można 

znaleźć we własnym ogrodzie. 

Wykorzystać możemy: 

Słoma lub siano - może to być suchy zwitek siana, garść słomek zebranych przy 

żniwach albo źdźbła traw ozdobnych lub pocięte  łodygi kukurydzy. 

Gliniane doniczki - napełniamy słomą i układamy do góry dnem. Możesz je 

również napełnić gliną w której wykonasz otworki lub patykami 

Porowate cegły - uwielbiają je samotne pszczoły. W ceglanych komórkach 

składają swoje jajeczka. 

Deski - najlepiej z drewna drzew liściastych. Wykorzystasz je do budowy 

zewnętrznej ramy, daszku i półek. 

Szyszki - wykorzystaj przy budowie domku. 

Bambus - stare bambusowe tyczki, których już nie potrzebujesz będą idealne. 

Suche liście - jesienią jest ich pod dostatkiem. Wiele owadów znajduje 

schronienie pod opadłymi liśćmi. 

Tektura - wykorzystaj tekturę falistą ze starych pudełek, rolki po papierze 

toaletowym lub papierowym ręczniku. 

 



 
 

Gdzie powiesić lub postawić hotel dla owadów? 

 

Pożyteczne owady szukają schronienia także w naszych ogrodach. 

Najlepiej będzie jeśli umieścisz domek dla owadów w spokojnym i zacisznym 

miejscu, osłoniętym od wiatru i deszczu i z dala od większych hałasów i drgań. 

Możesz zawiesić go pod dachem altany lub tarasu albo przymocować do pnia 

drzewa.  

Powodzenia! 

 

 

Chętnym polecamy: 

o Jak pszczoły robią miód?- audiobook z biblioteki Loloki 

https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk 

o Kwitnące sady: Śliwy, wiśnie i jabłonie 

https://www.youtube.com/watch?v=xqz6jhKGOXE 
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