Adoptuj pszczołę… dla klimatu!
Ruszyła siódma edycja akcji
Greenpeace
Ruszyła siódma edycja akcji społecznej Greenpeace – Adoptuj
Pszczołę. Tym razem organizacja chce zająć się owadami
zapylającymi w kontekście kryzysu klimatycznego i jego skutków.
Adoptuj Pszczołę to odbywająca się corocznie od 2013 roku akcja Greenpeace,
której celem jest budowa Polski przyjaznej pszczołom. Wszyscy mogą wziąć udział
w akcji poprzez dokonanie wirtualnej „adopcji” na stronie adoptujpszczole.pl.
Dzięki adopcjom Greenpeace realizuje zadania, które pozwalają chronić
pożyteczne owady zapylające. W tym roku po raz pierwszy będą to działania
związane ze skutkami kryzysu klimatycznego.

– Kryzys klimatyczny zagraża nie tylko ludziom. Jego ofiarami są również rośliny i
zwierzęta, a w sposób szczególny widać to na przykładzie owadów zapylających.
Nawet w naszym kraju obserwujemy już teraz skutki kryzysu klimatycznego, takie
jak ulewne deszcze, upały i susze. Szkodzą one pszczołom i przyczyniają się do
osłabienia ich populacji. Musimy działać razem, by z jednej strony minimalizować
negatywne skutki trwającego kryzysu, a z drugiej – zapobiec katastrofie
klimatycznej, która zagraża całym ekosystemom – mówi Dominika Sokołowska z
Greenpeace Polska, koordynatorka akcji.

W poprzednich latach Greenpeace wraz z dziesiątkami tysięcy uczestników akcji
Adoptuj Pszczołę m.in. postawił sto hoteli dla zapylaczy w kilkunastu miastach
Polski, odtworzył zniszczoną przez pestycydy populację pszczół w miejscowości
Przyczyna Dolna, przeprowadził badania nad kondycją zapylaczy oraz stworzył
Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających – plan działań, który ma
doprowadzić do zbudowania Polski przyjaznej pszczołom.

– Coraz częściej mówi się o problemach, jakie kryzys klimatyczny stwarza dla
populacji owadów na całym świecie, co w oczywisty sposób wpływa również na
nasze zdrowie i bezpieczeństwo żywnościowe. Nawet
w naszym kraju widzimy już zmiany w zasięgach występowania niektórych
zapylaczy. Z kolei anomalie w cyklu pór roku sprawiają, że pszczoły mogą
wylatywać na łąki, na których jeszcze nie ma wartościowych kwiatów. Upały,
susze, łagodne zimy i ulewne deszcze – to wszystko ma kolosalny wpływ na to, ile
wartościowego jedzenia mają pszczoły do dyspozycji, jak przeżywają zimę, ile
mają siły na swoją ciężką pracę. Dane, które przedstawiają naukowcy, nie
nastrajają pozytywnie, dlatego potrzebujemy wspólnych i zdecydowanych działań,
by powstrzymać katastrofę klimatyczną – dodaje Dominika Sokołowska.
Adoptuj pszczołę 7 from Greenpeace Polska on Vimeo.
W ramach tegorocznej akcji Adoptuj Pszczołę Greenpeace razem z naukowcami
zaktualizuje Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających tak, aby w
jeszcze większym stopniu uwzględniała przeciwdziałanie negatywnym dla
zapylaczy skutkom zmian klimatu. Stworzy również, we współpracy z wybranym
miastem, modelowe rozwiązanie dla miejskiej przyrody – możliwy do replikowania
w innych miejscach miejski ogród przyjazny ludziom i pszczołom, który pozwoli
lepiej chronić nas i owady zapylające przed niebezpiecznie zmieniającym się
klimatem. Ale przeciwdziałanie skutkom nie wystarczy: musimy również
wyeliminować przyczynę zmian klimatu, a w polskich warunkach jest nią przede
wszystkim energetyka oparta na węglu. Dlatego dzięki adopcjom Greenpeace
będzie jeszcze skuteczniej działać na rzecz sprawiedliwej transformacji i odejścia
od spalania paliw kopalnych, a w rezultacie powstrzymania katastrofy
klimatycznej – również dla pszczół i całej dzikiej przyrody.
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