Jak informowaliśmy w kwietniu 2015 roku Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA otrzymało od NFOŚiGW w
Warszawie dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia pod tytułem "Przyroda nie zna nagrody ani kary,
zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego".
Realizację przedsięwzia składającego się z 20 inicjatyw rozpoczęliśmy od lipca bieżącego roku.
Udało się nam już w całości zrealizować inicjatywę pod nazwą „Przeciwdziałanie znikaniu owadów
zapylających-pszczoły” w ramach której zakupione zostało 20 kompletnych uli wraz z odkładami pszczelimi
oraz 100 kg rośliny miododajnej. Na etapie opracowanie jest tabliczka informacyjna, która zawiśnie na
ogrodzeniu pasieki. Pieczę nad pszczołami objął pszczelarz hobbysta - Pan Piotr mieszkaniec
podtarnowskiej wsi, który ceni swoje pszczoły za ich przysłowiową pracowitość oraz za to, że dzięki im
staraniom zapylane są kwitnące sady owocowe, uprawy rolne i większość roślin będących surowcem do
produkcji żywności. Jak sam przyznaje bez udziału pszczół wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozwijać
lub ich uprawy dawałyby niewielkie plony.
We wrześniu oraz październiku 2015 roku (w zależności od warunków pogodowych) zapraszamy
wszystkich chętnych na otwarte prelekcje pszczelarskie w miejscowości Jodłówka-Wałki koło Tarnowa.
Zainteresowanych spotkaniami prosimy o kontakt z biurem stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.
ZAPRASZAMY!

Dlaczego warto zwrócić uwagę na pszczoły?
Cztery lata po wymarciu pszczół, podobny los czeka ludzi – tak mówi popularny cytat z św. Ambrożego.
Niestety niewielu ludzi przejmuje się losem pszczół. Część rolników, mimo że odnoszą największe korzyści
z prac pszczół, nie dbają o nie. Mimo zaleceń producentów środków ochrony roślin odnośnie godzin
przeprowadzania zabiegów na roślinach, notorycznie zdarzają się podtrucia. Aby ratować pszczoły
powinniśmy działać aktywnie w takich sytuacjach. Innym sposobem na przeciwdziałanie zanikania
zapylaczy jest odtworzenie warunków, w których będą mogły funkcjonować. Utworzenie miejsca w którym
będą mogły latać na pożytki, z dala od chemicznych oprysków, wśród specjalnie zasadzonych dla nich roślin
miododajnych, które są fundamentem przetrwania pszczół. Aby nie przerwać łańcucha pokarmowego
wielu zwierząt i owadów należy zadbać o pszczoły. Ponieważ przerwanie podstawowego łańcucha
pokarmowego doprowadzi do tego, iż kolejnym zwierzętom zabraknie pokarmu, następnie krąg będzie się
zawężał, aż dotrze do człowieka. Potrzebne jest przeciwdziałanie obumieraniu pszczół, aby ekosystem mógł
w prawidłowy sposób funkcjonować. Warto zaznaczyć również, że pszczoły mają diametralne znaczenie dla
zapylania wielu gatunków roślin, krzewów, drzew, a tym samym dla ich rozmnażania i funkcjonowania
w naturalnym środowisku.
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