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Książka, którą właśnie czytacie, pomoże wam 
odkryć, jak różnorodny i piękny jest świat 
owadów. Te niewielkich rozmiarów zwierzęta, 
choć obecne wszędzie dookoła nas, rzad-
ko zwracają na siebie uwagę. Szkoda, bo są 
niezwykle interesujące. Potrafią latać (to nie 
byle jaka umiejętność), pomagają roślinom 
w zapylaniu (dzięki temu możemy jeść owoce 
i warzywa), niektóre z nich produkują miód 
(kto go nie lubi), mają niezwykle różnorodne 
kolory i kształty (zachwycają i inspirują jedno-
cześnie). Ale, by to dostrzec, trzeba się nieco 
wysilić, wytężyć zmysły. Warto, bo owadów 
wokół nas jest coraz mniej. Giną, ponieważ 
w naszym otoczeniu jest coraz mniej dogod-
nych dla nich miejsc, takich jak pełne kwiatów 
łąki i naturalne lasy.

Aby zachęcić was do obserwowania owadów 
i przyrody w ogóle, zapraszamy do udziału 
w akcji „Owadzie lato”, którą w Polsce zaini-
cjowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków. Szczegóły znajdziecie poniżej, jak 
również na stronie www.otop.org.pl. Organi-
zację akcji „Owadzie lato” wspiera Studio 100 
Media – dystrybutor powszechnie znanej 
i lubianej kreskówki „Pszczółka Maja”. Maja 
to wspaniały ambasador ochrony owadów. 
Ta sympatyczna pszczółka zachęca wszyst-
kie dzieci i ich rodziców do działania na rzecz 
owadów i przyrody,  między innymi poprzez 
akcję „Pszczółka Maja – projekt Makowa 
Łąka”. Przeczytacie o niej na stronie  
www.pszczolkamaja-ochronaowadow.pl.

Owadzie lato

Based on the books written by Waldemar Bonsels “Maya the Bee” © Studio 100 Animation ® Studio 100 studio100.com

Przede wszystkim udana zabawa
Chcemy, by „Owadzie lato” było dla was, waszych nauczy-
cieli i całych rodzin okazją do poszerzenia wiedzy przyrodni-
czej, a także pretekstem do odpoczynku i dobrej zabawy na 
łonie natury. Ta książka pokaże wam, od czego warto zacząć. 
Im więcej osób przyłączy się do akcji, tym szersza będzie 
wiedza o niebezpieczeństwach, jakie zagrażają owadom, 
i skuteczniejsza ich ochrona w przyszłości. Zatem do dzieła!
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Zbyt duże wyzwanie?
Jeśli chcielibyście się przyłączyć 
do wspólnych obserwacji, ale 
obawiacie się, że to zbyt duże 
wyzwanie, zmieńcie jak najszybciej 
swoje nastawienie. Nie chodzi nam 
o profesjonalne obserwacje po-
łączone z rozpoznaniem każdego 
napotkanego gatunku owada. 

Jak się włączyć
W dowolny dzień czerwca wy-
bierzcie się na wycieczkę, której 
tematem przewodnim będzie 
poszukiwanie owadów i przypa-
trywanie się ich życiu. Obserwa-
cje owadów możecie prowadzić 
również stacjonarnie, np. w przy-
domowym ogrodzie lub nawet na 
balkonie. Będzie wspaniale, jeśli 
do obserwacji przyłączą się całe 
rodziny, przedszkolne grupy czy 
szkolne klasy. Mamy nadzieję, że 
w ten sposób pasją do obserwo-
wania tych niesamowitych bez-
kręgowców zarazimy rzesze dzieci 
i dorosłych.

Zachęćcie dorosłych  
do wspólnych obserwacji
„Owadzie lato” najlepiej świętować w dużej 
grupie. Chcielibyśmy dotrzeć do jak najwięk-
szej liczby dzieci w wieku 3–9 lat. Uważamy 
bowiem, że to właśnie wtedy pojawia się 
u człowieka niechęć do bezkręgowców, która, 
jeśli zakiełkuje, pozostaje z nim często na całe 

życie. Temu chcemy przeciwdziałać. Warto 
też już w tym wieku umieć odróżniać owada 
od pająka czy stonogi i zdać sobie sprawę, 
że owady to nie robaki. Dlatego szczególnie 
mocno zachęcamy do włączenia się w „Owa-
dzie lato” nauczycieli przedszkolnych i wcze-
snoszkolnych. Zapraszamy do wspólnej za-
bawy w poznawanie owadziego świata dzieci 
i ich opiekunów.

Podsumujcie swoje obserwacje
Razem z tą książką oddajemy w wasze ręce broszurę „Owadzie lato. Lista owadów do zaobser-
wowania”. Znajdują się na niej grupy owadów, które macie szansę odnaleźć podczas czerwcowych 
obserwacji. By ułatwić wam zadanie, obok nazwy owada umieściliśmy jedno do kilku zdjęć pre-
zentujących typowych przedstawicieli każdej grupy. Odnotujcie, wszystkie owady, które  udało się 
wam zaobserwować. W robieniu notatek pomoże wam formularz umieszczony na końcu listy.
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Po co i jak obserwować przyrodę

Nie przeszkadzajcie, nie niszczcie, 
nie śmiećcie
Podstawowa zasada to nie przeszkadzać 
przyrodzie, którą chcemy obserwować. Na 
łące czy w lesie zachowujcie się cicho i spo-
kojnie. Dzięki temu usłyszycie i dostrzeże-
cie więcej. Dodatkowo zwierzęta pozostaną 
bliżej was i będziecie mogli dłużej im się 

Przyroda jest niezwykle ciekawa, a my, ludzie, 
jesteśmy z nią ściśle powiązani. Możecie się 
o tym przekonać czytając książki czy oglą-
dając filmy o zwierzętach i roślinach. Nic nie 
zastąpi jednak własnych badań bezpośred-
nio na łonie natury. Gdy tylko znajdziecie 
się na łące lub w lesie, przekonacie się, że 
świat pełen jest interesujących organizmów, 
które żyjąc obok siebie, wzajemnie na siebie 
wpływają. Kontakt z żywą przyrodą da wam 
jednak dużo więcej niż wiedzę. Jej dobroczyn-

ny wpływ odczujecie bardzo szybko. Lepsze 
zdrowie, więcej spokoju i bardziej wyostrzone 
zmysły (przede wszystkim wzrok i słuch), to 
tylko niektóre z wielu korzyści, jakie możemy 
odnieść odwiedzając lasy i inne dzikie zakątki. 
To między innymi dlatego warto chronić przy-
rodę i zabiegać o to, by było jej jak najwięcej 
w naszym otoczeniu. To dlatego każdemu, kto 
odwiedza dzikie miejsca, powinno też przy-
świecać kilka bardzo prostych i jednocześnie 
ważnych zasad.

 przyglądać. Nie pozostawiajcie po sobie 
śladów. Nie niszczcie tego, co spotkacie na 
swojej drodze. Powalone pnie drzew, sterty 
liści, kopce ziemi to dom wielu organizmów. 
Pamiętajcie o śmieciach – zabierzcie ze sobą 
do domu wszystko, z czym przyszliście – 
w tym opakowania po przekąskach i butelki 
po  napojach.
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Zabierzcie kilka ważnych rzeczy
Nie zapomnijcie o notatniku i ołówku. Dzięki 
nim będziecie mogli zapisać lub narysować 
wszystko, co udało wam się zobaczyć. W ob-
serwacjach owadów pomoże wam lupa lub 
pojemnik z lupą. Nie są one jednak niezbędne, 
gdyż wiele owadów dostrzeżecie bez pro-
blemu gołym okiem. Jeśli jednak posiadacie 
lupę, pomoże wam to przyjrzeć się naprawdę 
małym zwierzętom. Ważne! Jeśli używacie 
pojemnika z lupą, pamiętajcie, by zawsze po 
skończonej obserwacji ostrożnie wypuścić 
owada w miejscu znalezienia. Pamiętajcie też, 
że niektóre owady aktywnie się bronią, żądląc 
lub gryząc. Ale robią to niemal wyłącznie wte-
dy, gdy ktoś im zagraża lub próbuje schwytać.

Jeśli zaplanowaliście dłuższą wyprawę, nie za-
pomnijcie o wodzie i przekąskach. Obserwa-
cje przyrody bywają wyczerpujące, na pewno 
przyda się coś, co pomoże zregenerować siły.

Ubierzcie się odpowiednio
Ubranie na czas wycieczki musi być wygod-
ne. Dobierzcie buty odpowiednio do terenu 
i pogody, konieczne mogą się okazać kalosze. 
Ubranie powinno mieć stonowane kolory, 
w ten sposób będziecie mniej zwracać na 
siebie uwagę, a owady (ale także inne zwie-
rzęta) będą mniej płochliwe. Ubranie musi też 
zabezpieczać was przed komarami, kleszcza-
mi i nadmiarem słońca – konieczne są (nie-
zależnie od panującej temperatury) nakrycie 
głowy, bluzka z długim rękawem i długie 
spodnie.

Choć na wycieczkę najlepiej wybrać się w po-
godny dzień, to na wypadek zmiany pogody 
do plecaka warto spakować kurtkę przeciw-
deszczową. Nigdy nie wiadomo, czy nie spad-
nie deszcz.

Bądźcie uważnymi obserwatorami
Uważność pomoże wam dostrzec (a także usłyszeć) nawet najlepiej ukryte 
zwierzęta. Wiele owadów ma maskujące ubarwienie, które czyni je niemal 
niewidocznymi na tle podłoża. Owady lubią się ukrywać na spodzie liści 
lub pod korą spróchniałych drzew. Warto więc zajrzeć tu i tam.

Przyrodę można obserwować wszędzie. Bądźcie uważni, za każdym razem, 
gdy wychodzicie z domu.©
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Bogactwo kształtów i kolorów
Owady to najbogatsza w gatunki grupa 
zwierząt na Ziemi. Jak dotąd odkryto około 
1 mln gatunków, a ciągle opisywane są nowe, 
więc w rzeczywistości jest ich jeszcze więcej. 
W Polsce ich liczba wynosi od 28 do 30 tys., 
czyli około 90 proc. wszystkich gatunków 
zwierząt żyjących w naszym kraju.

Jak wygląda owad
Owady to niewielkie zwierzęta. W dużym 
uproszczeniu ciało owada składa się z głowy, 
tułowia i odwłoka. Na głowie znajdują się oczy 
i czułki. Z tułowia wyrastają trzy pary odnóży. 
Większość owadów ma też skrzydła, dzięki 
którym mogą się sprawnie przemieszczać, 
czasem nawet na bardzo duże odległości. 
Skrzydła, tak jak odnóża, wyrastają z tułowia.

W czasie swojego życia każdy owad zmie-
nia swój wygląd. Z małego owadziego jaja 
wykluwa się larwa, która może być zupełnie 
niepodobna do swoich rodziców. Larwa dużo 
je i rośnie, po czym zmienia się w dorosłe-
go owada. Często występuje jeszcze postać 
pośrednia – poczwarka (zazwyczaj ukryta w 
kokonie), w której dochodzi do przeobrażenia 
owada w postać dorosłą. O złożonym rozwoju 
owadów napisaliśmy więcej w rozdziale po-
święconym motylom.

Owad

Tak duża liczba oznacza wielką różnorodność 
form – kształtów i kolorów. Nawet ktoś, kto 
nigdy nie przyglądał się specjalnie tym nie-
wielkim zwierzętom, zna przynajmniej kilka/
kilkanaście owadów, z których każdy wyglą-
da zupełnie inaczej. Zastanówcie się przez 
chwilę: czy biedronka i komar mają ze sobą 
coś wspólnego?
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Owad czy pająk
Teraz wiecie już, jak wyglądają owady, ale czy 
wiecie, co odróżnia je od bardzo podobnych 
pająków? Tak, tak, pająki to nie owady. Pająki 
(a także np. zaleszczotki) są pajęczakami.  

Pajęczak

Gdzie mieszkają i co jedzą owady
Dzięki swojej niebywałej różnorodności owady 
mogą mieszkać w bardzo różnych miejscach 
i zjadać najróżniejsze pokarmy. Mieszkają 
w ogrodach, na łąkach i w lasach, a czasem 
nawet w naszych domach. Znajdziecie je na 
roślinach – na ich liściach, łodygach i kwia-
tach, a także w owocach. Występują na korze 
drzew i pod nią, na i pod ziemią. Nie brakuje 
ich w rzekach czy sadzawkach. Żyjąc w tak 
różnych miejscach, żywią się bardzo różnym 
pokarmem. Wiele z nich to roślinożercy. Gą-
sienice motyli bardzo często żywią się liśćmi. 
Owady zapylające, o których napisaliśmy 
więcej w dalszej części tej książki, spijają 
kwiatowy nektar i zjadają pyłek. Mszyce lubią 
soki roślinne.

Niektóre owady, podobnie jak ludzie, trud-
nią się rolnictwem. Mrówki i termity hodują 
grzyby i dbają o mszyce, które dostarczają 
im pożywnej spadzi. Pszczoły specjalizują się 
w przetwórstwie – z nektaru potrafią wytwo-
rzyć pyszny i zdrowy miód.

Nie brakuje wśród owadów takich, które 
wybierają pokarm mięsny. Typowymi dra-
pieżnikami (zwierzętami polującymi na inne 
zwierzęta) w świecie owadów są ważki. Są też 
owady, które piją krew – na pewno nie raz 
doświadczyliście tego na własnej skórze, gdy 
ukąsił was komar.

Ciało pająka zbudowane jest z dwóch, a nie 
trzech, jak u owadów, części – głowotułowia 
i odwłoka. Z głowotułowia wyrastają cztery, 
a nie trzy, jak u owadów, pary odnóży krocz-
nych. Żaden pająk nie ma skrzydeł, a owady 
najczęściej tak. ©
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Gdzie obserwować 
owady
Owady można obserwować niemal wszędzie. Najła-
twiej o spotkanie z nimi w pogodne i ciepłe dni wio-
sną, latem i jesienią. Nieco trudniej zimą, gdy więk-
szość z nich jest nieaktywna i przebywa w ukryciu, 
ale i wtedy jest szansa, żeby zobaczyć przebudzoną 
pszczołę czy motyla.

W ogrodzie i na balkonie
Gdy nie macie akurat okazji do wędrowania po łą-
kach czy lasach, rozejrzyjcie się w swoim najbliższym 
otoczeniu. Czy wasz dom odwiedzają czasami mu-
chy? Czy na balkonie lub w przydomowym ogrodzie 
wiosną i latem pojawiają się trzmiele? Czy odnaleź-
liście już mrowisko na placu zabaw? Tak, owady są 
wszędzie, nie trzeba ich daleko szukać.

Na łące i w lesie 

Na kwitnącej łące bez trudu można obserwować 
latające motyle, pszczoły, trzmiele. Przyciągają je tu 
przede wszystkim kwiaty, z których zbierają nektar  
i/lub pyłek. W lesie czy w parku poszukajcie owadów 
na ziemi. Przemykają tu od czasu do czasu błyszczą-
ce żuki. U podnóży drzew leśne mrówki budują swoje 
imponujące mrowiska. Gdy natraficie na próchnie-
jący konar lub pień, zajrzyjcie pod korę, a waszym 
oczom ukażą się korytarze wydrążone przez owady 
żywiące się próchniejącym drewnem.

Ślady owadów 
Szukajcie nie tylko samych owadów, ale i śladów ich 
bytności. Zgryzione liście krzewu to zapewne spraw-
ka gąsienic. Późnym latem na spodniej stronie liści 
dębów mogą pojawić się kuliste narośla o odmiennej 
niż sam liść barwie. To galasy, w których wnętrzu, 
pożywiając się liśćmi, rosną larwy owadów – galasó-
wek. Czasami owada łatwiej usłyszeć, niż zobaczyć. 
Jest tak na pewno w przypadku świerszczy i pasi-
koników, które umilają nam ciepłe letnie wieczory 
swoim donośnym cykaniem.
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Trójwymiarowy model owada
Potrzebne materiały: plastelina lub masa 
solna (przepis na końcu opisu zabawy), patyki 
lub kolorowe druciki pocięte na krótkie, mniej 
więcej trzycentymetrowe kawałki, opcjonalnie: 
kolorowy papier wycięty w kształcie skrzydeł 
motyla, igły drzew (żądła), kawałki rurek i/lub 
zwiniętych pasków papieru (do wykonania 
aparatu gębowego), a także różne materiały 
do ozdobienia owada – farby, kolorowe bibuł-
ki, kartonik, na którym umieszczony zostanie 
gotowy owad. 
Miejsce: najpierw w terenie, następnie w sali. 
Najlepsza pora: od wczesnej wiosny do ostat-
nich ciepłych dni jesieni.

Wybierzcie się do ogrodu, na łąkę lub do lasu. 
Spróbujcie odnaleźć jak najwięcej owadów. 
Możecie zabrać ze sobą lupy, by móc się im 
dokładniej przyjrzeć. Zainspirowani tym, co 
odkryjecie, po powrocie do domu lub przed-
szkolnej/szkolnej sali będziecie mogli wyko-
nać swoje trójwymiarowe modele owadów. 
Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać i nie uda 
się wam zbyt wiele zaobserwować, możecie 
obejrzeć zdjęcia różnych owadów, które umie-
ściliśmy w tej książce.

Podzielcie plastelinę lub masę solną na trzy 
części i uformujcie z nich kulki. Następnie 
połączcie je ze sobą tak, by stworzyły głowę, 
tułów i odwłok owada. Teraz zastanówcie się 

wspólnie (burza mózgów), co owad powinien 
mieć na głowie (oczy i czułki), gdzie ma odnó-
ża (wszystkie przytwierdzone są do tułowia). 
Przymocujcie oczy, a nad nimi czułki. Następ-
nie odliczcie sześć drucików, uformujcie je 
w literę U lub S i przyczepcie do tułowia. Wy-
myślcie imiona dla swoich nowych przyjaciół. 
Niech każdy opowie o supermocach swojego 
owada.

Wniosek: Ciało owada składa się z trzech 
głównych części: głowy, tułowia i odwłoka. 
Owad ma trzy pary odnóży i zwykle skrzydła. 
Wizytówką tych małych zwierząt są czułki. 
Choć ciało każdego owada składa się z po-
dobnych części, różnorodność kształtów i ko-
lorów sprawia, że czasami trudno uwierzyć, że 
różne owady są ze sobą tak blisko spokrew-
nione.

Przygotowanie masy solnej: proporcje skład-
ników masy solnej to 2 : 1 : 1 (mąka : sól : 
woda). Do mąki wymieszanej z solą dolać 
wodę i wyrobić masę. Do sypkich składników 
można też dodać sporą ilość słodkiej papryki, 
wtedy masa uzyska delikatnie pomarańczowy 
odcień. Masę solną można przygotować dzień 
wcześniej i przechować w lodówce. Jeśli uży-
wacie masy solnej, która nieco wyschła i nie 
chce się kleić, wystarczy, że posmarujecie ją 
wodą, by znowu stała się lepka.

Zadania i zabawy
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Jestem owadem!
Potrzebne przedmioty: lupa i/lub zakręca-
ne pudełko z lupą, opcjonalnie gwizdek lub 
 tamburyn. 
Miejsce: przestronne podwórko, łąka lub pola-
na leśna.

Wyjdźcie na spacer, by obserwować owady. 
Dobrze już wiecie, jak to robić. Nie zapomnij-
cie zabrać ze sobą lupy lub zakręcanego kub-
ka z lupą. Gdy zakończycie obserwacje, nie 
wracajcie od razu do domu czy przedszkola, 
pobawcie się w owady. Pomyślcie przez chwi-
lę, jakim owadem chcielibyście zostać. Jakie 
są jego supermoce? Latanie, wspinanie się, 
super siła, szybkie bieganie, ukrywanie się, 
piękne kolory, bzyczenie, a może żądło do 
obrony… Przez chwilę bawcie się, swobodnie 
demonstrując najważniejsze z nich.

Niech teraz jedno z was (lub nauczycielka/na-
uczyciel) na umówiony sygnał (dźwięk gwizd-
ka lub tamburynu) przywoła wszystkie dzieci 
do siebie i wymieni nazwę owada. Wszyscy 
„przeobrażacie się” w niego i wspólnie pró-
bujecie naśladować jego ruchy i wydawane 
przez niego dźwięki. Gdy jesteście stadem 
motyli, poruszajcie się delikatnie, machając 
rękami niczym skrzydłami. Gdy rodziną mró-
wek, która idzie szukać jedzenia, ustawcie się 
w rządku i przesuwajcie powoli na czwora-
kach, wszyscy w tym samym kierunku. Jeśli 
zostaliście trzmielami, głośno bzyczcie i imi-
tujcie powolny lot. Pamiętajcie, że pasikoniki 
to świetni skoczkowie, a chrząszcze to znako-
mici biegacze. Możecie udawać także różne 
stadia rozwojowe owada – jajo, czołgającą się, 

żarłoczną gąsienicę, nieruchomą poczwarkę 
lub kolorowego dorosłego motyla.

Wniosek: Owady to niezwykle różnorodna 
grupa zwierząt. Różni ich przedstawiciele 
posiadają różne umiejętności, dzięki którym 
zdobywają pokarm, uciekają lub ukrywają się 
przed niebezpieczeństwem.

Co jedzą owady?
Potrzebne materiały: kostka cukru (lub cukie-
rek), dojrzały słodki owoc, sfermentowany sok 
jabłkowy, kawałek ugotowanego mięsa lub 
plaster dowolnej wędliny. Każdy z produktów 
należy umieścić na oddzielnym płaskim tale-
rzu lub pokrywce słoika. Ważne, by sok wlać 
do talerza lub miseczki o niestromych brze-
gach, w naczyniu z sokiem można dodatkowo 
umieścić gałązkę, która posłuży owadom za 
rodzaj pomostu, na którym będą mogły przy-
siąść, by się napić. 
Miejsce: przestronne podwórko, ogród, łąka 
lub polana leśna. 
Najlepsza pora: od późnej wiosny do ostat-
nich naprawdę ciepłych dni jesieni. Doświad-
czenie należy przeprowadzić w pogodny 
i ciepły dzień.

Zastanawialiście się, co lubią jeść owady? 
Zróbcie burzę mózgów! Jakie pokarmy wy-
mieniliście? A teraz spróbujcie sprawdzić, 
czy mieliście rację. W ogrodzie lub na łące 
na rozłożonych bezpośrednio na ziemi na-
czyniach (talerzykach, pokrywkach słoików) 
rozłóżcie różne pokarmy i pozostawcie je na 
minimum jedną godzinę. Miejsca z naczynia-
mi oznaczcie patyczkami lub chorągiewkami, 

by potem łatwo było je odnaleźć. Teraz mo-
żecie pobawić się w dowolną owadzią zaba-
wę (opisujemy ich sporo w tej książce) lub 
poszukać owadów w różnych zakamarkach 
ogrodu lub łąk. Następnie wróćcie do ozna-
czonych miejsc.

Czy udało się wam zwabić owady? Jakie? 
Czy owadów jest dużo? Czy są takie same 
(tego samego gatunku), czy różne? Potrafią 
latać? Jaki mają kolor? Czy są zainteresowa-
ne jedzeniem? Który rodzaj pokarmu lubią 
najbardziej? Jedzą na miejscu czy zanoszą np. 
do mrowiska? Jak noszą jedzenie? Czy robią 
też coś innego (np. czyszczą się)? Czy so-
bie pomagają, atakują? Czy chodzą różnymi 
ścieżkami, czy tą samą? Spróbujcie odpowie-
dzieć na te pytania.

Wniosek: Owady, tak jak dzieci, bardzo lubią 
słodycze, niektóre lubią też mięso (np. mrów-
ki dlatego są bardzo pożyteczne, bo zjadają 
inne martwe zwierzęta i „oczyszczają” świat), 
nasiona, pyłek, nektar kwiatów, miód, chleb. 
Lubią nawet chipsy, ale wy wiecie, że to nie 
jest najlepsza propozycja, prawda?

Jakie owady najprawdopodobniej zobaczycie 
podczas tego doświadczenia? Na słodkich 
produktach powinny pojawić się m.in. motyle, 
mrówki, osy, małe muszki; na sfermento-
wanym soku – muchy, motyle; na mięsie – 
mrówki, chrząszcze i osy (uwaga! Mogą użą-
dlić, nie podchodźcie do nich zbyt blisko).

©
 Piotr Tom

aszew
ski

©
 Aleksandra Pępkow

ska-Król

©
 Aleksandra Pępkow

ska-Król



Wielka siła małych zwierząt  
– owady zapylające
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Zapylanie
Zapylanie polega na przeniesieniu pyłku 
z jednego kwiatu na inny, by mogły powstać 
nasiona i owoce. W zapylaniu pomagają rośli-
nom wiatr, woda lub zwierzęta.

Zwierzęta, które są zapylaczami
Zapylacz to zwierzę, które przenosi pyłek 
z jednego kwiatu na inny, by mógł zawiązać 
się owoc. Zapylaczami mogą być m.in. nie-
toperze, ptaki lub ślimaki. Najczęściej są to 
jednak owady: 

• błonkówki (pszczoły, trzmiele,  
osy,  mrówki), 

• motyle, 
• muchy,
• chrząszcze.

Jak zapylają owady
Kwiat kusi i zaprasza owada swoimi piękny-
mi kolorami i zapachami oraz smakowitym 
„soczkiem” – nektarem. Owad zjada nektar, 
ale w drodze po niego, chcąc nie chcąc, ob-
lepia się pyłkiem. Kiedy przelatuje/przecho-
dzi na inny kwiat – część pyłku odczepia 
się i w ten sposób kwiat zostaje zapylony. 
Wiele owadów zbiera też pyłek lub zjada go 
na  miejscu. 

Pszczoły
Do zapylania najlepiej przystosowane są 
pszczoły, których w Polsce jak dotąd zaob-
serwowano około 500 gatunków. Mają ciała 
owłosione, często niczym pluszowe misie. 
Do tych włosków przyczepia się pyłek (cza-
sem pszczoła jest nim cała umorusana). 
Niektóre pszczoły mają nawet na odnóżach 
specjalne koszyczki do noszenia pyłku.

Gdzie żyją pszczoły
Znakomita większość pszczół wcale nie żyje 
w ulach. Mogą zakładać gniazda w samo-
dzielnie wykopanych norkach w ziemi, w ło-
dygach roślin, w opuszczonych muszlach 
ślimaków, norkach gryzoni, w kamiennych 
kopczykach lub pustych łodygach roślin, 
a nawet w starych butach.

A jeśli zabraknie owadów 
zapylających?
Są takie miejsca na ziemi, gdzie 
owady zapylające wyginęły. 
Ludzie próbują tam własnoręcz-
nie zapylać rośliny i pędzelkami 
przenoszą pyłek z jednego kwia-
tu na drugi. Zajmuje to bardzo 
dużo czasu i nie jest dokładne. 
Powstaje wtedy znacznie mniej 
owoców, które dodatkowo mogą 
być nieprawidłowo rozwinięte 
i niekształtne.
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Gdzie obserwować 
owady zapylające
Najlepszy czas na obserwacje owadów zapyla-
jących to wiosna i lato – pory, w których najin-
tensywniej kwitną rośliny.

W ogrodzie i na balkonie
Jeśli chcecie przyjrzeć się fascynującej różno-
rodności owadów zapylających, możecie zacząć 
od swojego balkonu lub ogródka. Typowe dla 
ogrodów rośliny, takie jak lawenda i róża, przy-
ciągają różne pszczoły (w tym trzmiele), a także 
motyle. 

Na łące
Na łące, gdzie różnorodność owadów zapylają-
cych jest największa, bez trudu spotkacie bzygi 
– muchy często naśladujące swoim wyglądem 
osy lub pszczoły. Bzygi też trudnią się zapy-
laniem. Od błonkówek (pszczół, trzmieli i os) 
odróżnia je m.in. jedna para skrzydeł lotnych 
(błonkówki mają zawsze dwie pary dużych 
skrzydeł służących do latania) oraz duże owal-
ne oczy (oczy błonkówek są zdecydowanie 
mniejsze i mają wydłużony kształt). Bzygi mają 
też wyraźnie krótsze czułki od pszczół czy os.
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Witaminki, witaminki
Potrzebne materiały: kartka papieru, kredki 
lub farby. 
Miejsce: w sali, zabawa wymaga udziału przy-
najmniej kilku osób.

Wraz z dziećmi ze swojego przedszkola lub 
szkoły namalujcie na karteczkach swoje 
ulubione owoce i warzywa (jedno lub wiele, 
ważne, by na jednej kartce znalazła się jed-
na roślina).  Po zakończeniu pracy usiądźcie 
w kręgu przed rysunkami i ułóżcie je od naj-
bardziej do najmniej popularnego. Który owoc 
lub warzywo wygrało? Jak dużo różnych owo-
ców i warzyw lubicie? Wyobrażacie sobie ich 
brak? Następnie zabierzcie obrazki z owocami 
i warzywami pochodzącymi od roślin zapyla-
nych przez owady. W kolejności alfabetycznej 
są to: agrest, arbuz, bakłażan, borówka, bro-
kuły, brukselka, brzoskwinia, cukinia, cytryna, 
czereśnia, dynia, fasola, figa, grejpfrut, groszek, 
gruszka, jabłko, jeżyna, kalafior, kapusta, mali-
na, marchewka, mandarynka, melon, migdał, 
morela, ogórek, orzech, papryka, pietruszka, 
pomarańcza, pomidor, porzeczka, seler, śliw-
ka, truskawka, winogrona, wiśnia, żurawina. 
Zwykle nie zostaje żaden obrazek lub poje-
dyncze z roślinami zapylanymi przez wiatr 
(kukurydza), rozmnażającymi się głównie 
przez kłącza (banan) lub bulwy (ziemniak). 
Część wymienionych roślin korzysta również 
z możliwości samozapylenia. Owady jednak 
znacząco podnoszą plony wielu upraw.

Wniosek: Bez owadów nie byłoby naszych 
ulubionych owoców i warzyw (nawet mar-
chewki! Jemy jej korzeń, ale to warzywo także 
kwitnie i jest zapylane, dzięki czemu powstają 
nasiona, z których mogą wyrosnąć kolejne 
marchewki).

Jak pracuje zapylacz
Miejsce: w terenie i w sali. 
Najlepsza pora: trzmiele zaobserwować mo-
żecie od wczesnej wiosny do września, ale 
najlepiej od czerwca do sierpnia. Na obserwa-
cje najlepiej wybrać się w ciepły dzień. Wtedy 
owady te są najbardziej aktywne. 
Potrzebne materiały (w części drugiej): róż-
nych długości słomki i kubki z sokiem (jeśli 
jest taka możliwość, to kubki powinny być 
dwóch różnych wysokości, dodatkowo ozdo-
bione bibułą na wzór kwiatu).

Część pierwsza – obserwacja w terenie

Wyjdźcie do ogrodu i przyjrzyjcie się kilku 
różnym gatunkom roślin. Dotknijcie je delikat-
nie palcem, sprawdźcie, jaki kolor ma pyłek. 
Następnie spróbujcie zaobserwować z pewnej 
odległości pracę owadów. Może uda się wam 
zobaczyć dużą, głośno bzyczącą pszczołę, 
wyglądającą jak pluszowa maskotka w kolo-
rowe paski? To trzmiel, szczególnie skuteczna 
w zapylaniu pszczoła. Do jego włosków przy-
kleja się pyłek kwiatowy, który trzmiel zagar-
nia do koszyczków na trzeciej parze odnóży, 

formując wyraźne kulki, tzw. obnóża pyłkowe. 
Spróbujcie je zaobserwować. 

Uwaga! Trzmiele, podobnie jak część innych 
błonkówek, mają żądła. Są to bardzo łagod-
ne zwierzęta i swoich żądeł używają tylko do 
obrony, gdy czują się zagrożone lub gdy po-
dejdziemy zbyt blisko i będziemy próbowali je 
chwytać.

Część druga – mały eksperyment w sali

Niech każde z was wylosuje jedną słomkę 
i spróbuje wypić sok z kubeczka. Szukajcie 
tak długo, aż uda wam się znaleźć pasujący 
kubek. Słomka to „buzia” (aparat gębowy) 
owada, kubek to kwiat. Nie każda słomka pa-
suje do konkretnego kubka.

Wniosek: Niektóre owady mają dostęp do 
wielu rodzajów kwiatów, a niektóre tylko do 
wybranych. Dlatego ważne, by było dużo róż-
nych owadów, wtedy różne gatunki roślin są 
skutecznie zapylane. Ważne też, by było wiele 
różnych roślin, które dostarczają nektar róż-
nym owadom.

Owadzie klejnoty
Potrzebne materiały: pędzle (do malowania 
farbkami). 
Miejsce: w terenie. 
Najlepsza pora: obserwacje owadów zapyla-
jących najlepiej prowadzić wiosną lub latem. 
Najlepsze będą ciepłe, słoneczne dni.

Przy użyciu pędzelków spróbujcie zebrać 
pyłek z kwiatu w ogrodzie przedszkolnym/
szkolnym, a następnie przenieść go delikatnie 
na inny kwiat tego samego gatunku. Przyj-
rzyjcie się rabacie z kwiatami, łące lub kwitną-
cemu drzewu. Zastanówcie się, czy kwiatów, 
które trzeba zapylić, jest dużo? I czy to proste 
zadanie zapylić wszystkie kwiaty?  Z każdego 
kwiatu, który odwiedzi zapylacz, powstanie 
owoc. Czy to nie wspaniałe?

Wniosek: Owady mają mnóstwo pracy przy 
zapylaniu, które dla ludzi nie jest prostym 
zadaniem. Dzięki nim powstają owoce z na-
sionami. Owoce to pyszny i zdrowy pokarm, 
z którego korzysta wiele zwierząt, w tym 
ludzie. Dzięki nasionom możliwy jest wzrost 
nowych roślin.

Zadania i zabawy



Kolory motyli
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Bogactwo form i kolorów
Motyle, zwyczajowo dzielone na motyle dzien-
ne i ćmy, to niezwykle bogata grupa owadów, 
których wyróżnikiem są piękne skrzydła. To 
właśnie im zawdzięczają swoją popularność. 

Po co motylom piękne 
skrzydła?
Wiadomo, do latania, ale czy tylko? 
Choć motyle nie mają żądeł, nie są 
zupełnie bezbronne. Dzięki róż-
norodności form swoich skrzydeł 
potrafią skutecznie się ukryć, od-
straszyć intruza lub udawać zupeł-
nie innego, dużo bardziej groźnego 
owada. Wczesną wiosną, siedzący 
na drzewie jaskrawożółty latolistek 
cytrynek trudny jest do odróżnienia 
od jaskrawozielonych o tej porze 
roku, młodziutkich liści. Do suchych, 
leżących na ziemi liści upodobniły 
się także niektóre rusałki.  Rusałka 
pawik na wierzchniej  stronie skrzy-
deł ma wielkie „oczy”, przez co 
przypomina zwierzę znacznie więk-
sze od tego, którym sama jest. To 
odstrasza potencjalne drapieżniki, 
jakimi są ptaki. Przezierniki, choć są 
ćmami (czyli motylami), do złudze-
nia przypominają osy lub szersze-
nie. W ten sposób bronią się nawet 
przed najbardziej  głodnymi owado-
żercami.

Niektóre motyle widoczne są z da-
leka i nie ukrywają się, bo są nie-
jadalne dla drapieżników (takich 
jak np. ptaki). Będąc gąsienicami, 
najadły się one niesmacznych lub 
trujących substancji  (np. olejków 
musztardowych). Takimi dobrze wi-
docznymi i jednocześnie niejadal-
nymi motylami są bielinki i kraśniki.

Są najczęściej po ptakach obserwowanymi 
zwierzętami. Wzory i barwy na skrzydłach 
pełnią wiele funkcji. To, co jest równie, a może 
nawet bardziej fascynujące w życiu motyli, to 
ich skomplikowany cykl rozwojowy, nazywany 
przeobrażeniem zupełnym.
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Motyl dzienny czy ćma?
Przyjęło się umownie dzielić motyle na motyle dzienne i ćmy. 
Te pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, aktywne są w ciągu dnia. 
Ćmy, choć w powszechnym przekonaniu uchodzą za zwierzęta noc-
ne, także bywają aktywne w ciągu dnia. Nieprawdziwe jest również 
założenie, że motyle dzienne mają kolorowe skrzydła, a ćmy sza-
ro-bure. W tej drugiej grupie znajduje się bowiem wiele gatunków 
o barwnych skrzydłach. Jeśli nie jesteście pewni, co akurat obser-
wujecie, zwróćcie uwagę na kształt czułków oraz ułożenie skrzydeł 
owada podczas spoczynku.

Czułki motyli dziennych zawsze zakończone są mniej lub bardziej 
wyraźnym zgrubieniem, tzw. buławką. Motyle dzienne, siadając na 
kwiatach czy ziemi, składają zwykle skrzydła pionowo nad tułowiem, 
eksponując ich spód.

Czułki ciem mają różne kształty: 
nitkowaty, grzebieniasty lub wrze-
cionowaty. Jedynie wrzecionowate 
czułki kraśników przypominają 
nieco buławki motyli, ale owa-
dy te nigdy nie ustawiają swoich 
skrzydeł pionowo. Ćmy w spoczyn-
ku układają swoje skrzydła płasko 
lub dachówkowato, przez co obser-
wować można wtedy ich wierzch-
nią stronę.
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Od jaja do postaci dorosłej
Owady to zwierzęta, które cha-
rakteryzuje skomplikowany roz-
wój. Obejmuje on kilka przemian. 
U motyli występują aż cztery stadia 
rozwojowe:

• jajo,
• larwa (czyli gąsienica), 
• poczwarka oraz 
• postać dorosła. 

Taki cykl rozwojowy obecny jest 
także u innych grup owadów 
(np. chrząszczy) i nazywany prze-
obrażeniem zupełnym. 

Ukryte gąsienice i poczwarki
Najczęściej obserwujemy  posta-
ci dorosłe owadów, bo najłatwiej 
je zauważyć. Jaja są bardzo małe, 
a stadia pośrednie – gąsienica 
i poczwarka – zwykle dość dobrze 
się ukrywają, nie są podobne do 
postaci dorosłej i wiodą całkowicie 
odmienne życie. Gąsienica to żar-
łoczna „maszyna”, która całe życie 
spędza na jedzeniu i powiększaniu 
swoich rozmiarów. Poczwarka to 
najbardziej tajemnicza i jedno-
cześnie fascynująca postać. W jej 
wnętrzu dochodzi do przeobraże-
nia (metamorfozy) – nieruchoma 
poczwarka zmienia się tu w pięk-
nego motyla.
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Gdzie obserwować motyle
Motyle dzienne i część ciem aktywne są w ciągu pogodnych 
i ciepłych dni. Wiele ciem lata również w czasie chłodniejszych 
dni. Najlepsze pory roku to oczywiście wiosna i lato. Ale dorosłe 
postaci motyli można spotkać również jesienią i zimą. Niektóre 
gatunki (np. rusałki) zimują w postaci dorosłych owadów, ukryte 
na strychach lub w piwnicach. Jeszcze inne, choć nie jest ich 
wiele (np. ćmy piędziki), są najbardziej aktywne właśnie późną 
jesienią i wczesną zimą.

Na łące, w sadzie lub ogrodzie
Najwięcej motyli dziennych bez wątpienia uda się wam zaobser-
wować na wiosennej lub letniej łące pełnej kwiatów. Spotkacie 
tu przede wszystkim gatunki pospolite, takie jak bielinki, latolist-
ka cytrynka, czy rusałki: pawika i kratkowca. Z ciem najłatwiej tu 
będzie zaobserwować kraśniki. Niektóre gatunki motyli preferują 
sady, bo właśnie tam znajdują rośliny żywicielskie, na których 
żerują ich gąsienice. Jeśli wasz ogród bogaty jest w nektarodajne 
kwiaty, bez trudu zaobserwujecie tam najpospolitsze gatunki. 

Występowanie gatunków rzadkich uzależnione jest najczęściej 
od konkretnych warunków środowiska. Jedne preferują wilgotne 
łąki, inne zdecydowanie wolą suche miejsca. 

W lesie lub parku
Na skrajach lasów i polanach leśnych, a także w samym lesie 
łatwiej o spotkanie z ćmami. Występuje tu szereg niepozornie 
ubarwionych gatunków, którym również warto się przyglądać. 
Ale nie oznacza to, że nie spotkamy tu jaskrawo ubarwionych 
motyli dziennych.

Czasami łatwiej zaobserwować efekt działalności motyla, niż 
jego samego. Może widzieliście kiedyś drzewo owinięte oprzę-
dem (białą nicią), przypominającym pajęczą sieć w kształcie 
namiotu. Jeśli tak, to był to oprzęd gąsienic namiotnika – niepo-
zornej, aczkolwiek bardzo eleganckiej z wyglądu ćmy. Ćmą jest 
również cieszący się bardzo złą sławą szrotówek kasztanowco-
wiaczek. Trudno zaobserwować samego motyla, gdyż jest nie-
wielki i niepozorny z wyglądu. Za to każdy zapewne widział 
w parku uschnięte liście kasztanowców, które są efektem dzia-
łalności jego gąsienic.
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Motylem być
Potrzebne materiały: tektura, sznurek i far-
by (do wykonania skrzydeł), miękki papier 
(do wykonania czułków), ewentualnie uro-
dzinowe trąbki. Skrzydła można dodatkowo 
ozdobić bibułą lub kolorowymi piórami. 
Miejsce: w sali, a następnie w ogrodzie. 
Najlepsza pora: jeśli zabawa będzie konty-
nuowana w ogrodzie, najlepiej by odbyła się 
wtedy, gdy kwitną w nim rośliny.

Wykonajcie strój motyla, który będzie się 
składał ze skrzydeł, czułków (ważnego narzą-
du zmysłu węchu i dotyku) i trąbki (umożli-
wiającej motylom pobieranie nektaru z kwia-
tów). Wytnijcie kształt skrzydeł z kartonu/
tektury. Użyjcie farb, by zmienić je w skrzydła 
najpiękniejszego motyla. Pamiętajcie, że 
spód skrzydeł może się wyraźnie różnić od 
wierzchu. Następnie użyjcie sznurka, by za-
mocować skrzydła na swoich plecach niczym 

Zadania i zabawy

plecak. Dodatkowo z miękkiego papieru wy-
konajcie opaskę w rozmiarze swojej głowy. 
Przyklejcie do niej dwa czułki. Pamiętajcie, 
że ich kształt może być bardzo różny. Użyjcie 
również urodzinowych trąbek, które świet-
nie sprawdzą się w roli motylich aparatów 
 gębowych.

Wykonując strój motyla, możecie zainspiro-
wać się zdjęciami motyli prezentowanymi 
w naszej książce, poszukać innych zdjęć tych 
barwnych owadów lub stworzyć własnego, 
niepowtarzalnie ubarwionego motyla. Swoje 
stroje możecie teraz zabrać do ogrodu i poba-
wić się w motyle, które przelatując z kwiatka 
na kwiatek, pomagają zapylać rośliny.

Wniosek: Motyle to jedne z najbardziej uro-
kliwych owadów. Wyróżniają je pięknie ubar-
wione skrzydła. Trąbki służą im do spijania 
nektaru z kwiatów, a dzięki czułkom czują 
zapachy.

Droga od jaja do uskrzydlonego 
motyla
Potrzebne materiały: karton lub papierowy ta-
lerz, kolorowy miękki papier (zielony, brązowy 
i dowolny kolor odpowiedni dla kwiatu), pisaki, 
4 rodzaje makaronów: o kształcie ziaren ryżu 
(risoni), świderki, muszle i kokardki, klej ma-
giczny, farby do pomalowania makaronu. 
Miejsce: w sali, a następnie w ogrodzie. 
Najlepsza pora: wiosna i lato.

Na kole wyciętym ze sztywnego papieru lub 
papierowym talerzu narysujcie dwie linie. 
W każdym z czterech powstałych pól przy-
klejcie wycięte z kolorowego papieru lub 
namalujcie: liść, nadgryziony liść, gałązkę 
krzewu/drzewa, kwiat. Następnie na każdym 
z rysunków umieśćcie odpowiednie stadium 
rozwojowe motyla. Niech rolę poszczególnych 
stadiów odegrają różne rodzaje makaronów: 
imitujący ryż (risoni), świderki, muszle  i ko-

kardki. Każde ze stadiów możecie pomalować 
farbami. Pamiętaj, że uskrzydlony dorosły 
motyl jest zwykle najbardziej kolorowy.

Gdy wasze koła obrazujące skomplikowany 
rozwój motyla będą już gotowe, wybierzcie 
się na spacer na łąkę lub wyjdźcie do ogrodu. 
Latające motyle zauważycie bez trudu. Nieco 
więcej wysiłku wymaga znalezienie jaj, gąsie-
nic czy poczwarek. Szukajcie na powierzchni 
liści (zaglądajcie także pod ich spód) i łodyg. 
Nie pomijajcie żadnych roślin – motyle wy-
bierają bardzo różne rośliny, nie gardzą nawet 
pokrzywami.

Wniosek: Cykl życiowy motyla jest bardzo 
skomplikowany i składa się z czterech sta-
diów: jaja, gąsienicy, poczwarki i postaci do-
rosłej. Poszczególne zdecydowanie różnią 
się od siebie kształtem, tak jak różne rodzaje 
makaronów.

©
 Joanna Kajzer-Bonk

©
 Aleksandra Pępkow

ska-Król



Fascynujące życie 
mrówek



• 46 47 •

Mrówka – owad społeczny
Owady społeczne to te, które żyją w dużych 
rodzinnych grupach. Poszczególne owady 
w grupie są bliskimi krewnymi. Matki mrówek 
nazywane są królowymi. Jedynym zadaniem 
królowej jest składanie jaj. Pozostałe człon-
kinie gniazda (tak, w gnieździe żyją przede 
wszystkim samice) mają do wykonania kon-
kretne prace – np. opiekują się królową lub 
potomstwem (larwami), sprzątają albo zdoby-
wają pożywienie. Owady społeczne pomagają 
sobie nawzajem, opiekują się sobą i troszczą 
o swój dom.

Wszystkie gatunki mrówek należą do owadów 
społecznych. Oprócz mrówek są nimi też nie-
które pszczoły i osy, a także wszystkie termity.

Mrowisko – dom mrówek
Mrówki mieszkają w gniazdach, które nazy-
wane są mrowiskami. Mrowiska są często 
bardzo skomplikowanymi konstrukcjami, do 
których budowy mrówki wykorzystują grudki 
ziemi, patyczki i igły drzew. Niektóre mrówki 
swoje gniazda budują w spróchniałych pniach. 
W mrowisku, tak jak w ludzkim domu, są róż-
ne pokoje połączone korytarzami. W „komna-
cie” mieszka królowa, która składa jaja i jest 
karmiona przez swoje córki (robotnice). „Po-
kój zabaw” przeznaczony jest dla dzieci (larw), 
które są karmione i czyszczone przez „nianie”. 
W spiżarni gromadzone są zapasy jedzenia. 
Część mrowiska może pełnić też funkcję 
gospodarstwa rolnego – mrówki mogą w nim 
hodować grzyby, które stanowią źródło pokar-
mu.  Znajduje się tam też wysypisko śmieci 
– mrówki bardzo dbają o czystość w swoim 
domu, by nie rozwinęła się żadna choroba.

Niepożądane mrówki 
w  naszych domach
Mrówki często uważane są za szkodniki 
i owady uciążliwe. Szukając pokarmu 
i schronień, czasami wprowadzają się 
do naszych domów. Jeśli uważamy je 
za niepożądanych gości, nie używajmy 
środków chemicznych (są trujące nie tyl-
ko dla mrówek, ale i dla nas!). Nie róbmy 
im krzywdy, tylko użyjmy skutecznych 
odstraszaczy. W miejscu, w którym zaob-
serwowaliśmy, że mrówki wchodzą do 
domu, możemy usypać tamę z cynamo-
nu. Mrówki bardzo nie lubią tego zapa-
chu. Możemy też użyć olejku goździko-
wego, cytrynowego, z mięty pieprzowej 
lub drzewa herbacianego. Owady te nie 
lubią także octu. Wystarczy przemywać 
nim regularnie miejsca, w których spa-
cerują, by je skutecznie odstraszyć.
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Gdzie obserwować 
mrówki
W Polsce występuje ponad 100 gatunków 
mrówek. Poszczególne gatunki swoje mro-
wiska budują w bardzo różnych miejscach. 
Odnajdziemy je na każdym podwórku i w każ-
dym ogrodzie. Sprawdzajcie u podnóża drzew 
i krzewów, pod murami domów, między płyt-
kami chodnikowymi i kostkami brukowymi, 
a także w stojących lub leżących próchnieją-
cych pniach drzew.

W ogrodzie i na placu zabaw
Mrowiska, które odnajdziecie w najbliższym 
otoczeniu waszych domów, podobnie jak 
mrowiska w ogrodach i na łąkach, z zewnątrz 
nie wyglądają zbyt okazale. Zwykle miejsce, 
w którym ukryte zostało takie mrowisko, roz-
poznacie po niewielkich otworkach prowadzą-
cych do jego wnętrza i krzątających się wokół 
mrówkach.

W lesie
Zupełnie inaczej wyglądają mrowiska mrówek 
zamieszkujących lasy. Są to usypane z ziemi, 
gałęzi i igieł drzew kopce, które nierzadko 
znacznie wystają ponad powierzchnię leśne-
go runa. Pamiętajcie, takie mrowisko podlega 
ochronie i pod żadnym pozorem nie wolno go 
niszczyć. W lesie można też spotkać mrowiska 
zbudowane we wnętrzach spróchniałych pni.

Gdy już uda się wam znaleźć mrowisko, przyj-
rzyjcie się krzątającym się wokół niego mrów-
kom. Owady te nigdy nie próżnują, zawsze 
mają coś do zrobienia. Organizują wyprawy, 
często na znaczne odległości, w poszukiwaniu 
pokarmu. Do mrowiska oprócz jedzenia zno-
szą materiały budowlane (np. igły, patyczki). 
Zwykle działają zespołowo.
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Gdzie żyją mrówki
Potrzebne materiały: dwa naczynia (np. do-
niczki) i łopatka. 
Miejsce: dowolny teren: ogród, plac zabaw, las 
(w lesie uda się odnaleźć najbardziej imponu-
jące gniazda mrówek). 
Najlepsza pora: od wczesnej wiosny do 
ostatnich ciepłych dni jesieni. Ale podczas 
cieplejszych dni zimy, gdy nie ma śniegu lub 
jest go niewiele, także można zaobserwować 
 aktywne mrówki. Na ich poszukiwania najle-
piej wybrać się wtedy do lasu.

Jak nazywa się dom mrówek? Gdzie można 
spotkać mrowisko? Widzieliście już kiedyś 
mrowisko? Nie? Pobawcie się zatem w de-
tektywów i na wspólnym spacerze znajdźcie 
choć jedno mrowisko. Następnie przyjrzyjcie 
się mu dokładnie i odpowiedzcie na pytanie: 
z czego zbudowane jest mrowisko?

A teraz małe doświadczenie. Wypełnijcie 
ziemią dwa naczynia (np. doniczki). W jednym 
ubijcie ją dokładnie. W drugim spróbujcie jak 
najbardziej rozpulchnić, mieszając łopatką lub 
patykiem – taki efekt osiągają mrówki, gdy 

wybierają z ziemi grudki na swoje gniazdo. Do 
której doniczki łatwiej wbić patyk? Jak myśli-
cie, w której chętniej wyrośnie nowa roślina?

Wniosek: Mrowiska mrówek to dość zaawan-
sowane konstrukcje. Do ich budowy mrówki 
wykorzystują różne materiały, m.in. grudki 
ziemi. Mrówki są też bardzo pożyteczne, bo 
przenosząc grudki ziemi, rozpulchniają ziemię 
i roślinom łatwiej jest rosnąć.

Ważne! Pamiętajcie, by nie zbliżać się zbyt 
blisko do mrowiska, bo mrówki mogą się 
przestraszyć i zacząć bronić swojego domu. 
Również, gdy siadamy na trawie lub rozkła-
damy koc piknikowy, warto przyjrzeć się, czy 
w wybranym przez nas miejscu nie ma mro-
wiska. Naturalną reakcją mrówek (ale też in-
nych owadów) jest obrona. Mrówki bronią się 
używając swojej „buzi” (żuwaczek, którymi nas 
szczypią) albo żądła (nie wszystkie mrówki je 
mają). Pomyślcie, gdyby do waszego domu 
wszedł nagle, bez zaproszenia i zapowiedzi, 
ktoś obcy, intruz, przy okazji niszcząc jego 
część, to na pewno tata lub mama broniliby 
was przed nim.

Ścieżki mrówek
Potrzebne materiały: kartki papieru i kredki. 
Miejsce: ogród, plac zabaw lub las. 
Najlepsza pora: od wczesnej wiosny do ostat-
nich ciepłych dni jesieni.

Wybierzcie się na wspólne poszukiwania 
mrówczego gniazda (mrowiska). Jak już ja-
kieś znajdziecie, przyjrzyjcie się mu dokładnie 
z bezpiecznej odległości (patrz punkt Ważne! 
w opisie poprzedniego zadania). Przyjrzyjcie 
się w szczególności, jakimi ścieżkami poru-
szają się mrówki podczas swoich wypraw po 
pokarm czy materiały budowlane. Spróbujcie 
teraz namalować mapę mrówczych ścieżek, 
w której centrum znajdować się będzie mro-
wisko. Pamiętajcie, że każda mapa powinna 
mieć legendę, najlepiej by była też zoriento-
wana na północ (górna krawędź mapy wy-
znacza kierunek północny).

Wniosek: Mrówki chodzą własnymi ścieżkami. 
Urządzają wspólne wyprawy w poszukiwaniu 
pożywienia i materiałów budowlanych. Często 
wielokrotnie wracają w to samo miejsce.

Pracowity jak mrówka 
Potrzebne materiały: wiersz Jana Brzechwy 
„Mrówka”. By wystawić przedstawienie, do-
datkowo potrzebne będą: papier, nożyczki, 
patyczki do szaszłyków, ramka z naciągniętą 
białą tkaniną, lampka. 
Miejsce: w domu/szkole/przedszkolu. 
Najlepsza pora: dowolna.

Przeczytajcie wiersz „Mrówka” Jana Brzechwy. 
Możecie przy okazji pobawić się w teatrzyk 
cieni. Wytnijcie z papieru sylwetki zwierząt, 
które występują w wierszu, i przyklejcie do 
każdej patyczek (może być patyczek do 
szaszłyka lub lodów).  Ustawcie je na tle 
ramki owiniętej białym materiałem. Za ramką 
umieśćcie lampkę. Teraz wasz teatrzyk może 
zacząć przedstawienie.

Po przeczytaniu wiersza i odegraniu go w te-
atrze zastanówcie się nad kilkoma sprawami. 
Jakie zwierzęta były bohaterami wiersza? 
Jakie zadanie miały zwierzęta? Kto odniósł 
sukces i dlaczego?

Wniosek: Czy to tylko bajka? A może w rze-
czywistości mrówki są pracowite i silne? Tak, 
mrówki potrafią przenosić przedmioty kilka 
a nawet kilkadziesiąt razy cięższe od nich. To 
tak, jakby nauczycielka/nauczyciel mogła/
mógł wziąć wszystkie dzieci z waszej grupy 
na ręce i zanieść np. z ogródka do sali na dru-
gie śniadanie.
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Wielkie wymieranie owadów
Wiele gatunków roślin i zwierząt jest obec-
nie zagrożonych. Co to oznacza? Tak jak 
w odległej przeszłości w szybkim tempie 
wymarły dinozaury, tak teraz giną kolejne 
gatunki znanych nam zwierząt. Owady są 
szczególnie narażoną grupą – z każdym ro-
kiem zmniejsza się liczba żyjących gatunków, 
a także liczba otaczających nas osobników 
owadów. To dlatego ich ochronie poświęca 
się tyle uwagi. Za główne powody  wymiera-
nia owadów uznaje się: niszczenie miejsc ich 
życia (siedlisk), stosowane w rolnictwie środki 
ochrony roślin (pestycydy), zmiany klimatycz-
ne, a także nowe dla nich choroby. Naukowcy 
ciągle dociekają, jakie są rzeczywiste przy-
czyny wymierania owadów i która z nich jest 
najważniejsza.

w  różnokolorowe kwiaty, z których 
skorzystają te małe zwierzęta. 
Spróbujcie przekonać do takiego 
rozwiązania nauczycieli i rodziców. 
W poradniku „Zamień trawnik 
w bogaty ekosystem” odnajdziecie 
wskazówki, jak dobrze zaaranżo-
wać zieleń w waszym otoczeniu, 
by sprzyjała jak największej liczbie 
owadów. Odnajdziecie go na stro-
nie www.otop.org.pl. Równie ważne 
co dostarczające pokarmu rośliny 
są dla owadów miejsca, w których 
mogą się schronić lub ukryć swoje 
potomstwo. Zadbajcie, by w wa-
szych ogródkach ich nie zabrakło. 
Naturalnymi elementami, które 
przydadzą się owadom, są suche 
gałęzie i liście, zeszłoroczne szysz-
ki, powalone fragmenty pni drzew, 
kopce ziemi czy stosy kamieni. 
Możecie też stworzyć własny owa-
dzi domek, który bez trudu zmieści 
się na balkonie. Jak to zrobić, prze-
czytacie na kolejnych stronach.

W upalne letnie dni owady, tak 
samo jak ludzie, potrzebują źró-
deł wody. Jeśli w okolicy wyschły 
wszystkie kałuże, zdobycie jej nie 
jest łatwym zadaniem. Możecie po-
móc tym małym zwierzętom, wy-
stawiając i regularnie uzupełniając 
świeżą wodą poidełko. Na następ-
nych stronach piszemy, jak może-
cie je przygotować, by w praktyce 
najlepiej spełniało swoje zadanie.

Świat bez owadów
Wielkie wymieranie owadów trwa. Czy jest się 
czym przejmować? Zdecydowanie tak. Związ-
ki między owadami i otaczającym je środo-
wiskiem są bardzo ścisłe. Z ich usług korzy-
stają niezliczone gatunki roślin, zwierząt czy 
grzybów. W dużym stopniu to właśnie owady 
wpływają na to, jak wyglądają nasze łąki czy 
lasy, i kto je zamieszkuje. Owady pomagają 
nam, ludziom, w produkcji żywności. Warto 
zatem czasami spojrzeć pod nogi, przyjrzeć 
się dokładnie tym niewielkim zwierzętom 
o zachwycającej różnorodności form i zasta-
nowić się, czy jesteśmy w stanie im pomóc.

Na ratunek owadom
Każdy może pomagać owadom, niezależnie 
od tego, ile ma lat i jak jest duży. Najważ-
niejsze dla owadów są odpowiednie miejsca 
do życia, których za sprawą człowieka jest 
coraz mniej. Dlatego warto zadbać o to, by 
balkony, trawniki, ogrody i parki bogate były 
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Poidełko dla owadów
Potrzebne materiały: płytkie naczynie, które 
posłuży za poidełko. Może to być stary talerz 
lub podstawka pod doniczkę. Ważne! Naczy-
nie nie może mieć wysokich i stromych kra-
wędzi, by nie stało się dla owadów pułapką.
Miejsce: podwórko, ogród, taras lub balkon.
Najlepsza pora: ciepły letni dzień.

Na wspólnym spacerze zbierzcie po jednym 
przedmiocie: kamień, szyszkę lub patyk. Na-
stępnie ułóżcie je w płaskim naczyniu o ła-
godnych brzegach, które stanie się poideł-
kiem dla owadów. Oceńcie, czy naczynie jest 
dobrze dociążone. Jeśli nie, dodajcie jeden 
większy kamień. Poidełko umieśćcie w cieniu, 
by zapobiec szybkiemu odparowaniu wody. 
Najlepiej połóżcie je na ziemi, by miały do 
niego łatwy dostęp także owady bezskrzydłe, 
a wy możliwość łatwej obserwacji odwiedza-
jących je zwierząt. Pamiętajcie, by codziennie 
uzupełniać naczynie świeżą wodą. Starajcie 
się jak najczęściej prowadzić obserwacje przy 
poidle, zawsze z pewnej odległości, by nie 
spłoszyć zwierząt. Czy i jakie owady przyszły 
lub przyleciały? W jaki sposób piją? Czy sia-
dają na kamykach i patykach, które umieścili-
ście dla nich w środku naczynia?

Wniosek: Lato to czas, kiedy zwierzęta nara-
żone są na niedobór wody. Warto pamiętać 
o owadach, które – szczególnie w upalne 
dni – podejmują niekiedy bardzo dalekie 

Zadania i zabawy

i  ryzykowne wędrówki w poszukiwaniu źró-
deł wody. W bardzo prosty sposób można 
im pomóc, wystawiając poidełko i regularnie 
uzupełniając je świeżą wodą.

Domek dla owadów
Potrzebne materiały: słoma, suche łodygi 
trzciny, jeżyn, bzu, suche patyki, szyszki, kora 
drzew, ewentualnie pień drzewa nawiercony 
różnej wielkości otworami. W zależności od 
dostępności materiałów warto wybrać jak 
najwięcej z nich. Do wyboru są dwie wersje: 
1) mocny sznurek; 2)  drewniana skrzynka, 
listewki, gwoździe lub klej. 
Miejsce: podwórko, ogród, taras lub balkon.
Najlepsza pora: jesień do późnej zimy, by do-
mek był gotów na wiosenno-letnie zasiedle-
nie przez owady.

Zbierzcie wszystkie dostępne materiały 
w dużą wiązkę i mocno zwiążcie mocnym 
sznurkiem w kilku miejscach. Jeśli dysponuje-
cie niewielką drewnianą skrzynką, umieśćcie 
w niej ciasno poszczególne materiały. Do tej 
wersji domku możecie dołożyć sosnowe 
szyszki. Domek możecie przywiązać do gałęzi 
drzewa rosnącego w ogrodzie, umieścić na 
specjalnie dla niego przygotowanym paliku, 
lub na parapecie własnego okna. Ważne, by 
był stabilnie przymocowany do podłoża lub 
gałęzi, na której go umieszczacie. Począwszy 
od wczesnej wiosny dzikie pszczoły będą tam 
składać jaja. Dadzą one początek  nowemu, 

Trudne słowo – pestycydy
Aby pomóc owadom, warto też ograni-
czyć do minimum stosowanie pestycydów, 
czyli chemicznych środków ochrony roślin. 
W celu pozbycia się niepożądanych owa-
dów, zwykle używa się je w rolnictwie, ale 
nierzadko również w ogrodach. Jednak 
w ten sam sposób szkodzą one wszystkim 
owadom. Chcąc pozbyć się przy ich użyciu 
niepożądanych zwierząt, takich jak mszyce, 
człowiek niszczy jednocześnie pszczoły, bie-
dronki i pasikoniki. Porozmawiajcie o tym 
z nauczycielami/nauczycielkami i rodzica-
mi. Jeśli do tej pory w waszym ogrodzie lub 
na balkonie stosowali takie środki, może 
uda się ich przekonać, by znaleźli inne 
 rozwiązania.

©
 Jarosław

 Krogulec

©
 Aleksandra Pępkow

ska-Król



• 58 59 •

przyszłorocznemu pokoleniu 
pszczół. Czasem pszczołom  
samotnym znalezienie nowego 
„domku” zajmuje kilka lat. Nie 
zrażajcie się zatem i obserwujcie 
cierpliwie waszą budowlę. Wiosną 
i latem w domku przebywać będą 
różne owady, jesienią schronią się 
w nim motyle, bzygi i biedronki.

Wniosek: Owady potrzebują 
schronień, by się ukryć, rozmno-
żyć czy przetrwać zimę. Naturalne 
schronienia, takie jak suche patyki 
i liście, są oczywiście najlepsze. 
W miejscach, w których ich bra-
kuje, można pomóc owadom, 
tworząc owadzie domki.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założo-
na w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicz-
nego. Zajmujemy się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których 
one żyją. Powadzimy działania z dziedziny monitoringu, czynnej 
ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na śro-
dowisko oraz edukacji. Wspiera nas rzesza kilku tysięcy członków 
i wolontariuszy.

Naszym celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Jesteśmy jedną z największych organizacji chroniących przyro-
dę w Polsce i polskim partnerem światowej federacji towarzystw 
ochrony ptaków - BirdLife International. Skupiamy się na priory-
tetowych gatunkach, siedliskach i ostojach. Zachęcamy do włą-
czenia się w nasze działania i aktywnego wspierania Towarzystwa 
poprzez wolontariat i udzielanie wsparcia finansowego. Więcej 
na stronie www.otop.org.pl.

Twój 1% pomoże nam chronić przyrodę. Wiemy, jak to robić!
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