
Miło nam poinformować, iż 15 maja 2016 roku udało się nam w całości zrealizować kolejne przedsięwzięcie 

tym razem pod nazwą „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających poprzez uruchomienie sieci tzw. 

hoteli dla owadów” w ramach którego zostało zakupionych i zamontowanych 12 domków dla owadów. 

Owady otrzymały nowe, dogodne miejsca do wylęgu w miejscowościach: Ciężkowice – Gmina Ciężkowice, 

Janowice i Lichwin - Gmina Pleśna, Jodłówka-Wałki – Gmina Tarnów, Sukmanie – Gmina Wojnicz, 

Kończyska – Gmina Zakliczyn oraz Ilkowice - Gmina Żabno. Hotel dla owadów to sztuczna budowla z materiałów 

naturalnych, zapewniająca różnym gatunkom owadów schronienie i możliwość budowy gniazd, szczególnie podczas 

zimy. Ogromna rzesza owadów co roku bezskutecznie szuka miejsc do wylęgu. Niektóre składają jaja  

w małych otworach i rurkowatych kanalikach. Niegdyś słomiane strzechy oraz liczne zakamarki drewnianej 

oraz glinianej wiejskiej zabudowy stanowiły wspaniałe mieszkania dla tych owadów. Dzisiaj z braku takich 

ostoi owady nie mają się gdzie schronić, warto im więc pomagać. Owady zamieszkujące tzw. hotele to w 

większości gatunki bardzo pożyteczne. Większość roślin, które zjadamy wymaga zapylenia przez owady, to 

aż  ⅓ tego, co jemy. 

 

 

 

Dlaczego warto pomagać owadom i tworzyć miejsca do wylęgu ?  

W samej Europie 4000 odmian warzyw zależy od pracy owadów zapylających. To im zawdzięczamy m.in. 

jabłka, gruszki, wiśnie, śliwki, czereśnie, borówki, ogórki, pomidory i wiele innych. Wykorzystując naturalne 

zachowania pożytecznych zwierząt, eliminujemy również stosowanie szkodliwych dla środowiska i ludzi 

preparatów chemicznych. Budowanie "hoteli dla owadów" pełni także funkcję dydaktyczną. Obserwacja 

owadów sprawia, że jesteśmy w stanie zrozumieć wiele szczegółów z ich życia i przede wszystkim pozbyć 

się do nich uprzedzeń. Najtroskliwszymi i niezastąpionymi opiekunami każdego ogrodu są bez wątpienia 

owady zapylające. Musimy je chronić, żeby odwdzięczyć się im za cichą pracę, jaką niestrudzenie wykonują 

dla nas każdego dnia. To właśnie one zapewniają odpowiednie zapylenie warzyw, drzew, owoców i roślin 

ozdobnych.  

Ochrona środowiska dziś – to lepsza jakość życia jutro, dlatego też Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 

dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie wspiera proekologiczne inicjatywy obywatelskie, tak jak np. montaż hoteli dla owadów.  

 

 
 

Inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie „GRUPA ODROLNIKA” z siedzibą i biurem: Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa 
w ramach projektu pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu 

tarnowskiego” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 218/2015/Wn12/EE-il/D. 
tel.: (14) 307 05 01 mobile: 608 42 46 60 e-mail: grupaodrolnika@wp.pl strona internetowa: www.grupa.odrolnika.pl 



 

 

Przed montażem “hotelu dla owadów”  

 

Po montażu “hotelu dla owadów” 


