Pszczoły w wielkim mieście
Pszczoły mają niepodważalny wpływ na funkcjonowanie flory. Każda miejska
pasieka przyczynia się znacznie do zwiększenia populacji pszczoły miodnej,
pożytecznej również w terenie zabudowanym.
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Dla niewielkich owadów nawet skrawek ziemi może być całym światem. Dla
pszczół, które bez trudu oblatują tereny oddalone od gniazda nawet o kilka

kilometrów, przestrzeń życiowa jest znacznie większa. Gdy miasto stanie się ich
siedzibą, potrafią korzystać z jego zasobów.
Pomysł sprowadzenia pszczół do miasta i osiedlenia ich, w tym zdawałoby się
obcym dla nich środowisku, jest w ostatnich latach coraz częściej realizowany.
Wiele takich przykładów znajdziemy w dużych miastach Stanów Zjednoczonych i
Starego Kontynentu.

Tw
orzenie pasiek w mieście lub na jego obrzeżach powinno stać się normą (Źródło:
Fotolia.com)
Ule z pszczołami ustawiane są w miejskich ogrodach i na dachach budynków. Jak
pokazuje praktyka, pszczoły doskonale radzą sobie w metropoliach. Struktura ich
kolonii też przypomina miasto, w którym żyje doskonale zorganizowana
społeczność, uzależniona jedynie od odpowiednio dużej bazy pokarmowej
i dostępu do wody.
Hodowla pszczół w mieście
Pszczoły osiedlone w mieście i tak odnajdą w nim jego przyrodniczy element, czyli
wszelką florę dostarczającą nektar i pyłek. Umiejscowienie uli z pszczołami na

dachu budynku jest rozwiązaniem bezpiecznym dla ludzi, zapewniającym
odpowiednią izolację przestrzenną. Nawet podczas prowadzenia prac pasiecznych
zaniepokojone pszczoły nie mają okazji do ataku na postronne osoby.
Ważna rola zapylaczy, jaką odgrywają pszczoły, i konieczność zwiększenia ich
populacji nie wszędzie jednak spotykają się z uznaniem i poparciem. W Polsce
wiele dużych miast wprowadziło przepisy zakazujące w ich obrębie hodowli
zwierząt gospodarskich, w tym pszczół. Podjęcie inicjatywy założenia miejskiej
pasieki musi być zatem poprzedzone sprawdzeniem obowiązujących lokalnie
przepisów, a następnie spełnieniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.
Zdobywanie nektaru oraz pyłku
Zagospodarowanie przestrzenne metropolii uwzględnia potrzebną mieszkańcom
dozę zieleni. Rabaty i klomby są ozdobą zarówno centralnych miejsc miasta, jak i
ukrytych osiedlowych ogródków. Na terenie metropolii jest wiele krzewów i drzew
alejowych, wśród których przeważają nektarodajne lipy i robinie akacjowe.
Dlatego też widok pszczół na kwitnących w mieście roślinach nie jest niczym
niezwykłym, choć najczęściej są to przybysze spoza najbardziej zurbanizowanego
obszaru.
Całe wyspy zieleni w miejskim krajobrazie tworzą różnego rodzaju parki i ogrody.
Zdobycie pokarmu w mieście wymaga od pszczół większego wysiłku niż w
przypadku oblotów jednogatunkowych upraw polowych. Miejska baza pokarmowa
jest jednak, dzięki swojemu zróżnicowaniu, dostępna przez dłuższy czas.
Szybszemu niż na terenach otwartych rozwojowi rodzin pszczelich oraz roślin
pożytkowych sprzyja notowana w miastach wyższa średnia temperatura.
Hodowla pszczół jest nie tylko pożyteczna, ale przynosi także zyski. Zebrany przez
pszczoły „miejski miód” staje się ostatnio poszukiwanym przysmakiem i atrakcją
dla turystów. Zbiory miodu z pasiek miejskich częstokroć przewyższają znacznie
te z terenów wiejskich. Nie należy się też obawiać, że miód taki jest skażony czy
szkodliwy. Przeprowadzane badania nie potwierdzały przekroczeń norm metali
ciężkich zawartych w tym produkcie.
„Mój piękny ogród” to prawdziwa skarbnica wiedzy i inspiracji dla każdego miłośnika przyrody.
Znajdziesz tu oryginalne pomysły na aranżacje, a także sprawdzone porady na temat pielęgnacji
i ochrony roślin. Podpowiemy Ci, jak zadbać o ogród, aby każdego roku prezentował się
niepowtarzalnie, zachęcając do wypoczynku w malowniczym otoczeniu.

