Nadleśnictwo Gniezno

DYREKTORZY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko”
w Lubochni rozpoczęło projekt pn. „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na
terenie Gminy Gniezno”. Projekt realizowany jest w ramach "Inicjatyw lokalnych dla
ekorozwoju" Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, finansowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach projektu, przy współpracy Nadleśnictwa Gniezno, przygotowano dla
wybranych uczniów-liderów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczycieli
wizytę studyjną w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park
Krajobrazowy) w dniu 29 października 2015 r. W czasie wizyty studyjnej odbędzie się
prelekcja wykładowcy-specjalisty w tematyce ochrony owadów zapylającychpracownika Związku Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, a następnie odbędą się
warsztaty terenowe związane z nabywaniem praktycznych umiejętności budowy
konstrukcji zasiedlających dla pszczół i trzmieli.
Następnie (w miesiącach listopad-grudzień 2015 r.) uczniowie i uczennice, którzy
uczestniczyli w warsztatach podzielą się zdobytą wiedzą ze społecznością szkolną
prowadząc zajęcia wg przygotowanego wcześniej scenariusza. Natomiast w miesiącach
marzec- kwiecień 2016 r. odbędą się w szkołach prelekcje wraz z pokazem budowy
konstrukcji zasiedlających przygotowane przez biorących udział w warsztatach
uczniów-liderów ,pszczelarzy i leśników .
W maju przewidziane jest wykonanie w szkołach przez uczniów 30 konstrukcji
zasiedlających oraz 2 dużych konstrukcji w terenie przez leśników i wykonawcę.
W czerwcu 2016r. ogłoszony zostanie w szkołach konkurs na najlepiej wykonaną
przez ucznia wraz z rodzicem konstrukcję zasiedlającą dla owadów zapylających, który
potrwa do września 2016 r.
Zwieńczeniem projektu będzie wystawa edukacyjna w Urzędzie Gminy Gniezno
przygotowana przez uczniów oraz prelekcja wybranych uczestników szkolenia podczas
sesji Rady Gminy Gniezno( wrzesień-październik 2016r.).

Projekt ma na celu wzrost świadomości ekologicznej, jak również poznanie
podstawowych informacji o biologii pszczół, trzmieli, zagrożeniach wynikających
z chemizacji rolnictwa oraz sposobach zapobiegania wymieraniu pszczół, trzmieli wraz
z wdrażaniem działań przyczyniających się do wzrostu ich liczebności. Podjęcie działań
związanych z realizacją proponowanej inicjatywy przyczyni się do wzrostu świadomości
ekologicznej i wiedzy związanej z rolą jaką odgrywają w przyrodzie oraz rolnictwie
pszczoły i trzmiele, zostaną stworzone również miejsca umożliwiające zasiedlanie się
pszczół.
W wizycie studyjnej może wziąć udział 42 uczniów/uczennic wraz z opiekunami
z 6 placówek oświatowych (3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja po 7 uczniów).
Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Organizator ponosi
wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Placówki oświatowe, które
wezmą udział w wyjeździe zobligowane są do uczestnictwa we wszystkich etapach
projektu.
Zachęcamy do zgłoszenia się do projektu.
W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z:
Marią Brykczyńską mariabrykczynska@op.pl,
Karoliną Fiutak-Łachowską karolina.lachowska@poznan.lasy.gov.pl
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