Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

OTO POMOCE DLA NAUCZYCIELI DO ZESZYTU ĆWICZEŃ
#beeYOPE „WSPIERAMY PSZCZOŁY”
Napisaliśmy „scenariusze lekcji”, ale tak naprawdę wyszły nam raczej opowieści
o tajemnicach roślin i owadów. Mamy nadzieję, że taka forma przygotowania do zajęć
będzie po pierwsze ciekawa dla Was samych, Nauczycieli i Nauczycielek.
Historie mają dostarczyć ciekawostek i ułatwić Wam angażujące,
twórcze poprowadzenie lekcji o nasionach, kwiatach i owadach.
Staraliśmy się odpowiedzieć na niektóre z pytań,
jakie od razu przychodzą do głowy dzieciom (a dorosłym nie zawsze!),
żebyście mogli podzielić się z uczniami naprawdę wyjątkową wiedzą.
Do jej przekazania będą Wam potrzebne nasiona łąk kwietnych z dołączonych paczuszek,
więc nie posiejcie ich przed zajęciami!
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Opracowanie:
Fundacja Łąka www.laka.org.pl
YOPE www.yope.me

to inicjatywa marki YOPE i Fundacji Łąka.
Działamy już czwarty rok! Co robimy?
Zasialiśmy łąki kwietne dla 15 milionów pszczół. Rozdaliśmy już ponad
20 tysięcy saszetek z nasionami do wysiania mini-łączek. Wybudowaliśmy
duże hotele dla zapylaczy w Warszawie, Wrocławiu i w Białymstoku.

W TYM ROKU RUSZAMY Z AKCJĄ EDUKACYJNĄ W SZKOŁACH
Chcemy, aby dzieci poznały świat dzikich pszczół
i polnych kwiatów i rozumiały, dlaczego pszczoły są ważne,
a ludzie muszą im pomagać, np. siejąc łąki kwietne.
Zeszycik zawiera ćwiczenia, które są wprowadzeniem do tematu kwiatów,
owadów, ziemi oraz nasion. To proste zadania dla dzieci w wieku ok. 6-10 lat.
Można traktować je jako pomoce naukowe w szkole (dzięki naszym scenariuszom lekcji)
lub jako tło zabaw rodziców z dziećmi.

Część pierwsza: nasiona
Rośliny, które wysiejecie, związane są z otwartymi terenami. Stanowią „roślinność niską”. Wiele z nich znosi
dotkliwe braki niemal wszystkiego tego, czego rośliny potrzebują do życia. Krótko mówiąc, Wasza łąka składa się
z twardzieli, indywidualistek i - w pełni słów tych znaczeniu - zielonej awangardy. Dlaczego takie są? Bo ich życie
zależne jest od jakiejś katastrofy. Ale po kolei.
To, że dziś łąki i inne formy niskiej roślinności są powszechne wokół nas, to zjawisko nowe (jeśli porównać je z tempem, z jakim zmiany zachodzą w przyrodzie bez ingerencji ludzi). No właśnie - łąki związane są z „niszczycielską”
działalnością ludzi na przestrzeni ostatnich dwóch tysięcy lat. Naturalną szatą roślinną dla naszej strefy klimatycznej
jest las. Co na to rośliny łąk? Nauczyły się czekać i błyskawicznie zajmować każdy skrawek terenu chwilowo pozbawiony lasu.
Problemem było jednak to, że wraz z lasem znikała gleba albo jej żyzna część. Zanim pojawił się człowiek,
las niszczyły pożary, powodzie i spływający lód. Takich zjawisk nie da się przewidzieć. Dlatego nasiona w waszym
pakiecie potrafią naprawdę długo czekać na swoją szansę. Dzięki kształtom mogą przenosić je wiatr lub woda. A gdy
tylko pojawi się możliwość - błyskawicznie kiełkują. W ich świecie każdy wolny skrawek ziemi szybko staje się
polem zaciekłej bitwy o przestrzeń, światło i wodę (którą niegdyś ostatecznie wygrywały drzewa).
Mamy nadzieję, że poniższa część scenariusza pomoże Wam ciekawie opowiedzieć dzieciom o początku łąki,
czyli czasie kiełkowania i wzrostu roślin.

Dlaczego roślina kiełkuje?
Najważniejszą kwestią, która decyduje o powodzeniu nasiona, jest: kiedy można kiełkować? Nasiona z naszego
pakietu nie mogą kiełkować ot tak. Ba, nie mogą kiełkować nawet wtedy, gdy pojawią się pierwsze w ich życiu ciepłe
i wilgotne dni. W naturze oznaczałoby to, że pomyliły wiosnę z ciepłą jesienią. Dlatego większość nasion rusza
w świat, gdy nie jest jeszcze gotowa do wzrostu. Zdolność kiełkowania przychodzi z czasem. Do tego, gdy nasiono
dojrzewa, wyzbywa się wody. Jeśli zechce kiełkować, musi trafić do wilgotnego środowiska na dłużej. To również
zmniejsza ryzyko falstartu.
Kolejnym elementem pomagającym w kiełkowaniu wtedy, kiedy „już można”, jest łupina. Każde nasiono z pakietu,
choć na to nie wygląda, ma super twardą łupinę. Żeby młoda roślina mogła się z niej wydostać, łupinę muszą naruszyć
glebowe mikroorganizmy. Czasem trwa to naprawdę długo.
Niektórym gatunkom potrzebny jest jeszcze dodatkowy bodziec. Może to być zmiana temperatury: długotrwały mróz,
a po nim ocieplenie. Albo, co jest wspaniałe w swej prostocie, nasiono kiełkuje, gdy padnie na nie promień słońca
(np. makowi polnemu wystarczy zaledwie jeden foton światła).
Jak to się ma do kwietnej łąki? Sieje się rośliny, które w formie nasion czekają, aż pojawi się wolny kawałek terenu.
Jeśli jesteś nasionem, to latami czekasz w glebie na swój czas. Jeśli warunki zmienią się nagle - np. wiatr albo woda
przeniosą cię na goły grunt po pożarze lub powodzi - to czujesz, że jesteś na powierzchni ziemi i że wokoło ciebie
prawdopodobnie nikogo jeszcze nie ma. Nic tylko kiełkować!
Na koniec ostatni wspaniały patent roślin z łąki. Większość gatunków, które otrzymaliście w pakiecie, produkuje
bardzo dużo nasion. Nie wszystkie z nasion jednej rośliny są gotowe kiełkować już następnej wiosny. Część będzie
zdolna do tego dopiero za kilka sezonów. Inne mają zakodowane lata oczekiwania na kiełkowanie.

Galaktyka nasion
Jeśli macie taką możliwość i chęć, obejrzycie nasiona pod szkłem powiększającym albo binokularem. Okaże się
wtedy, że ta brązowa masa składa się z dziesiątek fantastycznych kształtów. Takich samych jak w kolorowance
otwierającej zeszyty z pakietu.
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Kształt nasion to wynik konkretnej strategii na zdobycie świata. Małe i okrągłe nasiona zaprojektowane są tak,
żeby ruszyć w świat z wiatrem, jak ziarenka piasku. Mają turlać się aż za horyzont. Duże nasiona to pomysł na to,
jak pomału zajmować kolejne kawałki tej samej łąki. Nie lecą daleko, bo skoro roślina macierzysta tu wyrosła,
to warunki są dobre i trzeba trzymać się tego miejsca.
Czasem rośliny sobie w tej aneksji pomagają, stosując zaawansowaną wiedzę z dziedziny kinetyki i materiałoznawstwa. Wyka z załączonej mieszanki i inne rośliny strączkowe mają duże, ciężkie i - jak od razu widać - „mało lotne”
nasiona. Za to są one zebrane w strąk. Gdy strąk dojrzewa, zaczyna się kurczyć - ale szybciej kurczy się jedna jego
strona. Któregoś ciepłego, jesiennego dnia, strąk pęka i z cichym trzaskiem rozrzuca swoją zawartość w okolicy.
W pakiecie jest też marchew. Roślina ta dużo inwestuje w swoje dzieci. Jej nasiona są spore i wypełnione zapasami
dla młodej rośliny. Co oczywiste, tak drogiej inwestycji nie można powierzyć czemuś tak nieprzewidywalnemu jak
wiatr. Dlatego nasiona marchwi, najeżone mini haczykami, ruszają w świat uczepione sierści zwierząt lub naszych
ubrań.

Labirynt do słońca
W tym ćwiczeniu dzieci mają odnaleźć drogę przez labirynt - to symbol wyzwań, jakie stają przed każdą kiełkującą
rośliną. Zadanie ma pokazać, jakie problemy mogą spotkać nasiona waszej łąki, gdy te zabiorą się do kiełkowania.
Wbrew pozorom rośliny nie przemieszczają się na chybił-trafił. Dociera do nich sporo informacji o otaczającym świecie. Czują pole grawitacyjne Ziemi, więc wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół. Można to sprawdzić - odwrócić któreś
z charakterystycznych nasion do góry korzonkiem, gdy łąka zacznie kiełkować.
Rośliny wiedzą, skąd pada światło, a na podstawie intensywności i długości oświetlenia orientują się w czasie. Korzenie czują, gdzie jest woda. Jeśli roślina, tak jak w labiryncie z zadania, trafi na przeszkodę, to ją omija. Roślina wie,
z której strony ją coś „ciśnie” - wtedy ta strona łodygi albo korzenia zaczyna szybciej przyrastać na długość, a w końcu
roślina odgina się od przeszkody i rośnie dalej.
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Część druga: gleba
Gleba to podstawa każdego ekosystemu. Tu zaczyna i kończy się życie. Od niej będzie zależeć, którym z waszych
roślin będzie rosło się najlepiej. Gdy przyjrzymy się dokładnie wykopanej glebie, widać że to mieszanina. Jest żywa
i dynamiczna.
Gleba jest jak tort, każda z warstw jest tu ważna i inna. „Polewą czekoladową” jest warstwa próchnicza, żywa część
gleby. Jej grubość zależy od wielu czynników, ale im jest grubsza tym gleba żyźniejsza. Tu zachodzi większość
procesów biologicznych, czyli nieustanne przemieszczanie się, rozdrabnianie i rozkład martwej materii organicznej.
Trudzą się nad tym setki tysięcy gatunków bakterii, grzybów, pierwotniaków, nicieni, pierścienic i stawonogów.
Najwięcej jest mikroorganizmów, a zapach gleby to właśnie zapach jej najmniejszych mieszkańców. Próchnica nadaje
glebie ciemny kolor - stąd porównanie do polewy z czekolady. Im jej więcej tym gleba jest zasobniejsza w składniki
mineralne i lepiej magazynuje wodę.
Pod warstwą organiczną znajduje się warstwa wymywania. To „ciasto” ma inny kolor niż czarna „polewa” próchnicy. Zachodzą w nim dziesiątki procesów chemicznych i fizycznych. Warstwa ta jest skrzyżowaniem dróg. Z góry
przesiąkają z wodą związki chemiczne. Z dołu wynoszone są ku górze składniki zawarte w skałach macierzystych.
Nie zdziwcie się więc, jeśli kopiące dzieci trafią na czerwone, niebieskie lub żółte paski. Są to strefy, gdzie osadzają
się minerały albo związki chemiczne.
Jeśli w tej warstwie znajdziecie głównie piasek, bądźcie gotowi na to, że na waszej łące woda będzie szybko znikać
z gleby. Jeśli dokopiecie się do gliny, woda będzie wędrować w dół wolniej i będzie trzeba uważać, aby przy podlewaniu łąki lub po deszczu nie zostawały kałuże.
Niżej być może traficie na skałę macierzystą. Być może, bo na prawdziwe lite skały mogą liczyć ci, którzy kopią
na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej albo w górach. Jeśli kopiecie na Lubelszczyźnie, waszą skałą będzie less:
miękkie, lepkie i niezwykle bogate w minerały… żółte błocko. Na pozostałym obszarze Polski prawdopodobnie
dokopiemy się do żwiru lub gliny - i to też jest OK! OK jest też zakładanie łąki na terenie miasta, gdzie gleba może
nie mieć naturalnych warstw. Trzeba wtedy polegać na wyobraźni dzieci.
Jeśli czujecie potrzebę nazwania twórczej działalności kopiących w ziemi dzieci, nazwijcie ich dół profilem
glebowym. Przekażcie im tę bulwersującą prawdę: naukowcy kopią doły! :) A potem na ich ścianach dokładnie mierzą
i badają kolejne warstwy gleby. Tak jak w naszym zadaniu.

Grunt to grunt!
Skąd pomysł na takie zadanie w naszym pakiecie? Po pierwsze, kopanie, grzebanie rękami w ziemi i poznawanie
jej struktury to świetne zadanie sensoryczne. Jeśli dzieciaki mają mieć własną łąkę, niech sprawdzą, na czym ta łąka
będzie rosła. Po drugie ludzie nie zdają sobie na ogół sprawy jak wspaniałym i skomplikowanym tworem jest gleba.
Trzeba o tym głośno mówić!
Po chwili kopania dołu uda się stwierdzić, że wierzchnia warstwa ziemi wygląda, a nawet pachnie inaczej, niż to,
co jest głębiej. Porównując pod szkłem powiększającym próbki pochodzące z tych dwóch miejsc, da się zauważyć
różnicę w budowie. Im głębiej, tym też mniej dużych glebowych stworzeń.
Niżej traficie na tak zwany poziom wymywania. Niezbyt atrakcyjna nazwa. Za to ciekawe rzeczy się tu dzieją. Spotykają się tu związki organiczne wędrujące wraz z wodą z góry z minerałami wypychanymi z głębi ziemi, co powoduje
różne reakcje chemiczne.
Jeszcze niżej, jeśli będziecie mieć siłę i chęć kopać, będzie skała macierzysta. Na większości powierzchni naszego
kraju raczej nie znajdziecie skał takich jak w górach. Będzie to pewnie piasek i glina. Dlaczego?
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Skąd się bierze piasek?
Nawet jeśli nie znajdziecie skał, macie na koncie odkrycie: skąd wziął się piasek, jeśli nie z plaży? Okruchy te pochodzą z wietrzenia skały znajdującej się pod glebą. Przyniósł je lód, woda lub wiatr. Kiedy? Być może tysiące lat temu,
gdy prawie całą Polskę pokrywał wielki lodowiec. Naciskał na skały i przesuwał się. To kruszyło, miażdżyło i mieliło
skały. Niektóre zamieniły się w pył, szczególnie jeśli spod lodowca wypływała woda.
Tam gdzie wędrował lodowiec z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że to, na co patrzymy, jeszcze kilkaset tysięcy lat temu było częścią półwyspu Skandynawskiego albo chociaż Gotlandii. Wyobraźmy to sobie! Niektóre
kamienie, odłamki skał czy żwir przywędrowały na waszą łąkę z aż tak daleka!
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Część trzecia: łąki kwietne
Jak założyć szkolną łąkę kwietną?
Łąki kwietne można wysiać na dużych terenach – działkach czy rozległych zielonych trawnikach - ale też na małych
poletkach przyszkolnych i w skrzynkach. Przekazane wam nasiona powinno się wysiewać od wiosny do połowy roku.

Co będzie potrzebne?
1. Nasiona. 2-3 g na 1 m². W paczuszkach dołączonych do pakietu znalazły się nasiona na ok. 25 m².
2. Narzędzia:
·Szpadel do zdejmowania trawy z wierzchu gleby (jeśli zmieniacie trawnik w łąkę), oraz przekopywania.
·Grabie, którymi wyrównamy ziemię po przekopaniu i po sianiu.
3. Wypełniacz, czyli jakiś drobny, naturalny materiał, z którym wymieszamy nasiona w proporcji 1:10
(gdzie 1 = nasiona, a objętość wypełniacza ma być 10 razy większa). Inaczej bardzo trudno je równo rozsypać.
To np. piasek, drobne trociny, łuski gryki, stare otręby, kasza manna (oczywiście nie namawiamy do marnowania
jedzenia. Może akurat ktoś ma jakąś z molami ;).
4. Miska lub szczelny worek do mieszania nasion z wypełniaczem. Miseczki, kubeczki lub woreczki dla każdego
uczestnika.
5. Konewka, koniecznie z sitkiem, woda do pierwszego podlania.

Jak się przygotować?
1. Znajdźcie słoneczne miejsce w pobliżu szkoły.
2. Oczyśćcie teren z trawy (można ściąć wierzchnią warstwę z darnią). Jeśli ziemia jest zbita - należy ją przekopać.
Jeśli siejecie w donicach, wsypcie tam świeżą ziemię.
3. Zmieszajcie odpowiednią ilość nasion z 10 razy większą objętością wypełniacza.
4. Podzielcie się tą mieszanką. Każdy uczestnik powinien mieć taką samą porcję.

Jak wysiewać?
1. Rozstawcie się w równych odstępach (maksymalnie na odległość ramion) po jednym z boków poletka.
2. Powoli idźcie przed siebie, równomiernie i spokojnie (!) wysiewajcie nasiona. Każdej osobie powinno ich
wystarczyć na cały pas, który przemierzy.
3. Jeśli będzie trochę nierówno, to nic. Bierzemy grabie i delikatnie rozprowadzamy nasiona, jednocześnie je
przykrywając.
4. Znów ustawiamy się z boku poletka w szeregu. Wchodzimy na poletko i stawiając nogę przy nodze udeptujemy
nasiona, aby wbić je w ziemię (wtedy nie rozwieje ich wiatr, nie porwie woda).
5. Podlewamy zasiew, chyba że spodziewamy się naprawdę obfitego deszczu.

Co dalej?
1. Podlewajcie łąkę, gdy ziemia wyraźnie przeschnie. W donicach może być to konieczne często - tam ziemia szybciej
się nagrzewa i wysycha.
2. Rośliny powinny kiełkować w ciągu 2 tygodni. Pierwsze kwiaty zwykle pojawiają się po 2 miesiącach od siania.
3. Obserwujcie łąkę i jej mieszkańców. Pamiętajcie, że jest świetną „pomocą naukową” i zróbcie ćwiczenia z naszego
zeszytu, które jej dotyczą.
Po więcej wiadomości i w razie pytań, zajrzyjcie na www.laka.org.pl i napiszcie wiadomość! Jestesmy tu dla Was.
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Kwiaty z łąki kwietnej
W pakiecie znajdują się rośliny pospolite, ale nie nudne! Jak wspomnieliśmy, to superbohaterowie, którzy nauczyli się
przetrwać w niestabilnym środowisku. Każdy z nich radzi sobie z niedostatkiem we własny sposób. No i najważniejsze - większość z nich nauczyła się żyć z człowiekiem. Odkąd ludzie zaczęli uprawiać rośliny, większość z tych kwiatów rozgościła się wśród upraw. Dla nich nasze pola, łąki kwietne i trawniki to namiastka dawniej zamieszkiwanych
stepów, muraw czy zalewanych okresowo łąk.

Len

Len to jedna z roślin użytkowanych przez człowieka najdawniej. Na samym początku był zbierany dla nasion (siemienia lnianego), które zjadano. Jednak dzięki błyskotliwości jakiegoś pradawnego „naukowca” len zaczęto uprawiać dla
włókien z jego łodygi. Dlatego z kolebki rolnictwa, czyli Żyznego Półksiężyca, wraz z kolejnymi falami migrujących
rolników, len ruszył na północ.
W naszej florze len ma status „freelancera”, czyli jest rośliną uprawną, ale bardzo lubi uciekać (dziczeć okresowo).
Z pewnością pomagają mu w tym niezwykle żywotne nasiona. Mogą czekać na swoją szansę na kiełkowanie nawet
10 lat!
Na koniec smutna historia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu len był uprawiany przy każdym gospodarstwie, w prawie
całej Europie. Dziś naturalne włókna zostały zastąpione syntetycznymi odpowiednikami. Zniknęły i uprawy lnu,
i jego chwasty. Tak, len miał własne chwasty. Był tak trudnym konkurentem, że na jego uprawach rosły tylko wyspecjalizowane do tego rośliny. Były tak związane z lnem, że dziś, gdy się go nie uprawia, trafiły do Czerwonej Księgi
ginących gatunków, a kilka z nich ma status wymarłych w naszym kraju.

Kąkol
Kąkol do niedawna był symbolem plenności. Symbolizował coś, czego nie da się usunąć mimo wszelkich starań.
Dziś to już przeszłość. W Polsce są całe województwa, w których uznany jest za roślinę wymarłą. Jest to wyjątkowo
smutne, bo kąkol zaczął towarzyszyć naszym uprawom zbóż, gdy tylko je stworzyliśmy, całkowicie rezygnując
ze swego pierwotnego środowiska.
Kąkol stał się negatywnym bohaterem naszej zbiorowej świadomości nie tylko z powodów swej niesłychanej woli
życia. Ma trujące nasiona. Od wieków stanowiło to duży problem. Liczne są historyczne doniesienia o masowych
zatruciach ludzi i zwierząt spożywających mąkę lub paszę do której użyto nieoczyszczonego zboża. Po co kąkolowi
trujące nasiono? Dzięki temu nie musi się martwić, że jego potomstwo zginie w paszczy, dziobie lub żuwaczkach
głodnego roślinożercy.

Mak
Mak to w naszej florze archeofit. Nie jest to obelga, lecz stwierdzenie faktu. Tak, archeofit to roślina obca. Przybyła
jednak w czasach przedhistorycznych. Mak trafił do Europy z Bliskiego Wschodu wraz z ziarnem zbóż i nadziejami
rolników na lepsze jutro.
Mak ma wiele sposobów na sukces. Cały jest trujący. Odporny na zanieczyszczenia. Ma tysiące nasion. Każde
nasiono może czekać na swoją szansę kiełkowania nawet 40 lat. Może kiełkować w temperaturze niewiele ponad zero
stopni Celsjusza. No i nie jest wybredny. Rośnie wszędzie tam, gdzie jest dużo azotu. A tego nie brakuje ani na polach
uprawnych, ani nieużytkach, ani nawet wysypiskach śmieci.

Chaber bławatek
Tak jak mak jest archeofitem. Tak jak on żyje pośród zbóż. Również jest rodem z Bliskiego Wschodu. Jednak nie jest
trujący, przeciwnie - dużo i słodko nektaruje. Zależy mu na zapylaniu, a liczne nasiona wyposaża w solidny zapas
pokarmu i narzędzie do przemieszczania się. Może ono polecieć lub przyczepić się do sierści lub ubrania.
Ma wiele ludowych nazw i jak na „chwast” był lubiany. Bo rzecz jasna jest piękny, ale też był bardzo potrzebny.
W czasach bez syntetycznych barwników jego płatki używano do barwienia na błękitno. Stąd też jego nazwa
„bławatek”. Kolor bławatny to jasny błękit, a sklep bławatny to miejsce, gdzie sprzedawało się tkaniny.
Gdy bławatki wyrosną na waszej łące, sprawdźcie, czy ich rozgniecione płatki naprawdę farbują kartkę papieru
na niebiesko. Jeśli wyrosną wam maki, też możecie ich użyć. Ich płatki były też stosowane jako naturalny barwnik.

6

Wyka
Wyka może wydać się na pierwszy rzut oka skąpa. Niby oszczędza na łodydze, bo wspiera się na innych roślinach.
To tylko pozór. Wszystkie wolne środki inwestuje w kwiaty i nasiona. Jak wszystkie rośliny strączkowe ma duże
i pachnące. Takie cechy przyciągają zapylacze, ale… “to skomplikowane”! Do wnętrza kwiatu wyki mogą dostać się
tylko owady z długim aparatem gębowym. Na łące tak wyposażone są tylko duże trzmiele.
Nasiona wyki zebrane są w owoc - strąk. Jest to jednocześnie środek ich rozsiewania. Gdy dojrzewa, strąk zaczyna
wysychać. Wysychając, kurczy się, ale dzieje się to nierównomiernie. Dojrzały strąk jest tak napięty, że wystarczy
powiew wiatru, żeby pękł, rozsiewając wokół nasiona. Posłuchajcie swojej łąki w ciepły sierpniowy dzień. Można
usłyszeć ciche trzaski pękających strąków rozrzucających nasiona w przyszłość.
Na koniec szokujący news: do wyk należy też bób! Podobno bobem ludzie zajadali się już w neolicie.

Ostróżeczka polna
Ostróżeczka to kolejna roślina, która w czasach przedhistorycznych ruszyła z rolnikami i ich uprawami na północ.
Rośnie na poboczach dróg, miedzach, radzi sobie nawet na żwirze. Ostróżeczka wśród zbóż dziś to rzadkość,
bo przegrywa z „doskonałymi” truciznami, jakimi są nasze środki ochrony roślin. Dlatego też niestety kroczy drogą
wytyczoną przez kąkol - znika z naszego kraju.
Ostróżeczka jest jednak waleczna. Radzi sobie tam, gdzie innym brakuje wody. Jej wąskie liście nie nagrzewają się,
dzięki czemu w czasie suszy tracą mało wilgoci. Ale jej prawdziwą supermocą są korzenie. Są ogromne! Wielokrotnie
większe niż ona sama. A ich jedynym zadaniem jest poszukiwanie wody. Dlatego w czasie długiej suszy ostróżeczka
pozostaje ostatnią zieloną (żywą) rośliną na poboczach dróg.
Jeśli zakwitnie na waszej łące, przyjrzyjcie się jej kwiatom. Są niezwykle skomplikowane, „zaawansowane”. Ewolucja
sprawiła, że są jak zamek, do którego pasują tylko wybrane klucze. Kto jest kluczem? Nieliczne zapylacze, które
są w stanie otworzyć ten kwiat.

Marchew zwyczajna
Nasi przodkowie metodą prób i błędów lub przez obserwację zwierząt uczyli się tego, co w ich świecie jest jadalne,
a co raczej nie. Ciekawe czy podejrzewali, że biały korzeń marchwi wykopany gdzieś na europejskiej łące stanie się
w drodze krzyżowania na uprawach najpotężniejszym orężem rodziców całego świata w walce o warzywa w diecie
dzieci!
Marchew na łące też jest jadalna (choć nie polecamy). Już pod koniec pierwszego lata korzeń marchwi zwyczajnej
będzie wypełniony składnikami odżywczymi. Jest biały, ale jeśli chodzi o zapach jest nie do odróżnienia od swego
pomarańczowego hodowlanego odpowiednika.
Dzięki korzeniowi za rok marchew, jako roślina dwuletnia, będzie mogła zakwitnąć. Choć to proste słowo nie opisuje
dobrze cudu, jakim jest piękny, wielki, koronkowy, biały baldach dzikiej marchwi. Ten bogaty w nektar kwiatostan
jest lądowiskiem dla setek owadów, dziesiątków ich gatunków. Bywają wśród nich prążkowane muchówki, chrząszcze,
motyle, pszczoły a także paskowane pluskwiaki czyli strojnice baldaszkówki.

Ślaz dziki
Ślaz nazywany jest czasem obrazowo i pięknie guziczkowym zielem. To przedstawiciel malw. Obok nas znalazł się,
bo w czasach neolitu ktoś przypadkiem przyniósł go w naszą szerokość geograficzną. Neolit to czasy ok. 11 tysięcy lat
temu, kiedy to ludzie zaczynali dopiero budować osady, hodować zwierzęta (pierwsze były kozy i owce) i uprawiać
rośliny jadalne. Jest to więc trochę przykre, że ślaz (ale też… mak czy chaber!) jest przez botaników uważany za…
roślinę obcą. Jak mówiliśmy, czas w świecie roślin płynie w zupełnie innym tempie.
Na łące ślaz może wyrosnąć na całkiem pokaźną roślinę, jeśli w glebie będzie dużo azotu. Liście ślazu były jeszcze
kilkaset lat temu jadane przez ludzi na ziemiach polskich jako składnik sałatek i zup. Był znaną rośliną leczniczą
dróg oddechowych. Ślaz jest też ochoczo chrupany, podgryzany i drążony przez chrząszcze. Jeśli zamarzy wam się
staropolska zupa ze ślazu, sprawdźcie, czy zrywając ślaz nie zebraliście więcej składników dania niż byście chcieli…
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Rumianek pospolity
Czy każdy zna zapach rumianku? Miejmy nadzieję, że tak, bo rumianek ma przebiegłego sobowtóra - marunę bezwonną. Jest bardzo dobra w tym udawaniu, łudząco podobna, ale zapachu rumianku nie umiała podrobić. Ten zapach
jest oznaką, że rumianek zawiera olejki eteryczne. To głównie one decydują o tym, że rumianek ma prozdrowotne
właściwości i robi się z niego kosmetyki. Jego zalety są znane od niepamiętnych czasów - ziołolecznictwo jest zresztą
najstarszą znaną ludziom metodą leczenia.
Rumianek łagodzi, rozluźnia, uspokaja. Pewnie każdy zna już herbatkę z rumianku, którą pije się na bolący brzuch.
Można też rumanek zaparzać i robić kompresy, gdy nas ukłuje komar lub przecierać skórę, gdy poparzymy się pokrzywą. To ciekawe, prawda? Na małe nieprzyjemności, które mogą towarzyszyć czasem przebywaniu na łonie przyrody,
ta sama przyroda od razu dostarcza kojącego lekarstwa.

Złocień właściwy (margerytka)
Jego korzenie to kłącza, czyli podziemne magazyny na wodę i jedzenie. Dzięki nim może żyć wiele lat, a więc jest
byliną. Jeśli przetniecie kłącze, posadzicie je i się przyjmie, to ile będziecie mieć złocieni? Niby dwa. Ale genetycznie
identyczne, więc może to nadal jeden? Rozmnażanie wegetatywne, bo o nim mowa, również jest skomplikowane.
Za to nasiona złocienia ruszają w świat niesione wiatrem lub w żołądkach roślinożerców.
Piękne kwiaty złocienia, inaczej margerytki, widać z daleka, co oczywiście przyciąga mnóstwo owadów zapylających. Z okazji korzystają też “złodzieje pyłku”. Na złocieniach przesiadują często chrząszcze, które owszem:
jedzą pyłek i spijają nektar, ale ani myślą zapylać! Przyglądajcie się więc białym kwiatom złocienia na waszej łące.
Może będzie siedzieć tam łanocha pobrzęcz, kruszczyca złotawka albo bladurek pstrokaty.
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Część czwarta: dzikie pszczoły
Na pytanie „gdzie mieszkają pszczoły”? większość dzieci - i dorosłych - odpowie odruchowo, że w ulu. Może
to wynik lekcji o literze „u”, gdzie ul jest sztandarowym przykładem na użycie tego znaku alfabetu? Nie, pewnie
raczej efekt długiej historii życia ludzi i pszczół miodnych obok siebie. Ten gatunek fascynował ludzi od zawsze.
Wszak produkował pierwsze, i bardzo długo jedyne, słodycze - miód.
Nasi przodkowie również z zapartym tchem obserwowali doskonale zorganizowane życie rodziny pszczelej, stawiając je na piedestale cnót. Chwalono ich harmonijną współpracę, organizację i pracowitość. Dziś wiemy, że organizacja ta nie jest ani dobrowolna ani harmonijna. Nie jest to też wcale monarchia oświecona. Relacje w społeczności
pszczoły miodnej to raczej coś na kształt “Gry o Tron”. Bez dwóch zdań pszczoła miodna zawłaszczyła naszą zbiorową
świadomość. Uważana jest za jedyną pszczołę i najlepszego zapylacza. To mit.
W Polsce występuje 470 gatunków pszczół. Należą do sześciu rodzin. Są to lepiarkowate, pszczolinkowate, smuklikowate, spójnicowate, miesiarkowate, i pszczołowate (czyli trzmiele i pszczoły miodne). Wybaczcie tę tyradę,
ale nazwy pszczół są tak ciekawe i tajemnicze, że nie mogliśmy się oprzeć, żeby ich nie wymienić!
Pszczoły mogą żyć w bardzo dobrze zorganizowanych społecznościach, tak jak pszczoła miodna i trzmiele. Inne
bytują w szerokiej gamie układów społecznych. Waszą łąkę mogą odwiedzać pszczoły niemal społeczne, pół-społeczne,
pod-społeczne, gromadne i samotne. A nawet pasożytujące na innych pszczołach. W tym kalejdoskopie zależności
społecznych ważne jest to, czy pszczoły żyją w demokratycznej społeczności, czy też są podanymi królowej.
Gniazda dzikich pszczół są dosłownie wszędzie wokół nas. Mogą to być nory wygrzebane między kostkami chodnika,
na piaszczystej ścieżce lub w skarpie ziemi, albo wręcz w ścianach domów: w glinianej fasadzie czy między cegłami.
Mogą to być gniazda (trzmieli) budowane w norach gryzoni, w stertach kamieni, ptasich gniazdach lub dziuplach.
Na przykład murarka, tak jak kilka innych pszczół, preferuje gotowe rozwiązania. Zatem jeśli znajdziecie zaklejony
gliną korytarz kornika w drewnie lub zalepioną łodygę trzciny, to będzie ona.

Gdzie mieszkają dzikie pszczoły?
W zadaniu przedstawiliśmy gatunki zapylaczy, które najczęściej mogą odwiedzać łąkę kwietną. Są one pospolite
i żyją obok człowieka. Przy odrobinie szczęścia zobaczycie je na waszej łące.
Trzmiel ziemny to trzmiel najbardziej rozpoznawalny, znany z obrazków, książek i kreskówek. Duży, czarno-żółto-biały owad, który w locie wręcz buczy. Żyje w dużych rodzinach, niemal wyłącznie pod ziemią i to w norach
gryzoni. Jest z nimi tak związany, że stwierdzono nawet związek między liczebnością myszy i trzmieli, a skutecznością zapylania okolicznej koniczyny. Nie pytajcie, jak ktoś mógł wpaść na taki temat badań...
Trzmiel drzewny jest mniejszy od swego ziemnego kuzyna. Jego kolor przywodzi na myśl mocne kakao, a na końcu
odwłoka ma czarny i biały pasek. Gniazda zakłada w dziuplach drzew i stertach spróchniałego drewna.
Trzmiela kamiennika nie da się pomylić z żadnym innym. Nie ma pasków, jego włosy są aksamitnie czarne a końcówka odwłoka jest rudo czerwona. Żyje w stertach kamieni (tak jak w zadaniu), szparach i norach w starych murach.
Nie jest wybredny jeśli chodzi o pokarm, odwiedza ponad 360 roślin. To więcej niż pszczoła miodna.
Żeby znaleźć norę dzikiej pszczoły obrostki trzeba patrzeć pod nogi. Jeśli na piaszczystej ścieżce lub w żwirze między
płytkami chodnikowymi pojawia się dziurka, a kilka centymetrów od niej kopczyk piasku, to może tam żyć obrostka.
Poczekajcie kilka minut. Jeśli będzie akurat w domu, zobaczycie jak w pośpiechu wygarnia z norki piasek, pchając
go tyłem. Obrostka jest specjalistką pokarmową. Korzysta z roślin z rodziny astrów. Na wysianej łące będą to na
przykład chabry.
Spójnica lucernówka może być częstym gościem łąki. Wygląd nie wyróżnia jej z tłumu pszczół: jest czarno-brązowa,
krępa i krótka. Za to jest specjalistką od pokonywania zabezpieczeń kwiatów wyki, koniczyny czy komonicy. W tym
przypadku nie jest to włamanie a kulturalna wymiana usług. Spójnica i kwiaty roślin motylkowych pasują do siebie
jak ulał. Ta dzika pszczoła pojawia się w drugiej połowie czerwca. Żyje samotnie, budując norki w zwięzłej ziemi
(np. na wydeptanym trawniku czy przy ścieżce).
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Murarka zasiedla wszystkie możliwe otwory o średnicy około pół centymetra. To nasza pszczela nadzieja na przyszłość,
bo jedną z nielicznych dzikich pszczół da się ją hodować - zasiedla typowe “domki dla owadów”. Ten zbudowany
przez was w ciągu kilku lat może stać się domem dla dziesiątek murarek. Naturalnym miejscem zakładania gniazd
murarki są wszelkie korytarze owadów i puste łodygi roślin.

Jak pomóc dzikim pszczołom blisko siebie?
Wnioski z powyższych opisów powinny być podpowiedzią. Aby zaprosić dzikie pszczoły do mieszkania w pobliżu
wysianych przez was łąk można zrobić im domek a także zostawić jak najwięcej przestrzeni dla przyrody. Porzućcie
jakąś część ogrodu lub boiska - niech zarośnie wysokimi badylami. Zostawcie sterty kamieni albo pryzmy chrustu.
Nie grabcie tam liści, nie wzruszajcie wydeptanej ścieżki, nie zamiatajcie kostki brukowej. Jednym słowem, dajcie
przyrodzie troszeczkę wolności, a cenne owady zapylające to docenią.

Pomagajmy pszczołom!
„W dniu, w którym umrze ostatnia pszczoła, ludzkości zostaną cztery lata życia”. Tak miał powiedzieć Albert
Einstein. Nie wiadomo, czy autor teorii względności naprawdę wypowiedział te słowa. Nie wiadomo też, czy
od momentu śmierci ostatniej pszczoły nasza cywilizacja przetrwa dokładnie cztery lata. Za to z pewnością wiadomo,
że wymieranie owadów to największa katastrofa, jaką sprowadziliśmy na świat żywy i nas samych.
Znacie grę Jenga? Możecie w nią zagrać z dziećmi, aby coś im unaocznić. Wyobraźcie sobie wieżę z klocków.
Bezpowrotne zniknięcie jednego gatunku możemy porównać do wyciągnięcia jednego klocka. Może nic się przez
chwilę nie stanie. Ale może wypadną sąsiednie klocki albo runie cała wieża? Wieża to symbol ekosystemu. Po wymarciu jednego gatunku ekosystem może sobie pozornie poradzić, choć nadwątlony i wytrącony z równowagi. Jednak
owady zapylające, w tym dzikie pszczoły, oraz kwiaty z którymi są powiązane, aby się wyżywić, to klocki z samego
dołu! Wieża nie ma szans przetrwać bez nich.
Najlepszym sposobem na zobrazowane skutków tej katastrofy jest wykreślenie z naszego życia codziennego tego,
co zawdzięczmy roślinom zapylanym przez owady: owoce od truskawek po jabłka, ogórki, pomidory, dynie, kasze,
oleje, kawa, bawełna… Zaczyna się robić smutno… Idąc dalej, bez pszczół nie będzie też warzyw (choć nie jemy ich
kwiatów, to muszą kwitnąć na polu, żeby mieć nasiona) ani roślin strączkowych. W naszym menu zostaną więc zboża,
ryż i kukurydza. Będą musiały wystarczyć i ludziom, i zwierzętom hodowlanym. Czy ich wystarczy? A może sytuacja
zmusi nas do rezygnacji z hodowli i nie będzie też mięsa ani nabiału? A to tylko jedna strona medalu. Drugą jest to,
że owady stanowią pożywienie dla zwierząt dzikich wyższego rzędu… Wymarcie owadów to niebezpieczeństwo dla
wszystkich dzikich zwierząt.
Wymieranie owadów jest już niestety zaawansowane. W Chinach każdej wiosny tysiące ludzi uzbrojonych w pędzle rusza zapylać kwiaty na plantacjach drzew owocowych, kawy i bawełny. W Kalifornii koncerny zajmujące się
uprawą cytrusów i migdałów rozwijają wielkie projekty badawcze, gorączkowo poszukując technologii „sztucznych
pszczół”, które jednak nie są tak wydajne jak prawdziwe. W Meksyku znanym z uprawy wanilii, zapyla się ją ręcznie,
bo od dawna brakuje tam jej naturalnych zapylaczy.
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KAŻDE DZIAŁANIE NA RZECZ PSZCZÓŁ,
NAWET NA MALUTKĄ SKALĘ, JEST NIESŁYCHANIE WAŻNE!

Dziękujemy, że to robicie razem z nami!
Dziękujemy za wysianie łąk.
Dziękujemy za każdy domek z trzciny, a nawet niesprzątniętą kupkę gałęzi.
Przede wszystkim jednak:
dziękujemy Wam nauczyciele, że uczycie dzieci o tym, co ważne!
Wy i one jesteście bohaterami i nadzieją na lepsze jutro!

