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Zachęcamy Was do odkrywania, jak różno-
rodny i piękny jest świat owadów. Te nie-
wielkie zwierzęta są niezwykle interesujące. 
Potrafią latać (to nie byle jaka umiejętność), 
pomagają roślinom w zapylaniu (dzięki czemu 
mamy owoce i warzywa), niektóre z nich pro-
dukują miód (kto go nie lubi), mają niezwykle 
różnorodne kolory i kształty (zachwycają 
i inspirują jednocześnie). Ale, by to dostrzec, 
trzeba 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 zainicjowało Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Przede wszystkim udana zabawa
Jeśli chcielibyście się przyłączyć do obser-
wacji, nie obawiajcie się, że to zbyt duże wy-
zwanie! Chcemy, by „Owadzie lato” dotarło 
do jak największej liczby dzieci w wieku 3–9 
lat. By podglądanie owadów było dla was, dla 
waszych nauczycieli i całych rodzin okazją do 
poznawania przyrody, a także pretekstem do 

odpoczynku i dobrej zabawy na łonie natury. 
Nie oczekujemy profesjonalnych obserwacji 
i rozpoznania każdego gatunku owada.

Ta trzecia z serii czterech broszur pokaże 
wam, od czego zacząć. Cała seria skupia się 
na różnych grupach owadów lub na wybra-
nych aspektach ich życia. Zatem do dzieła!

Jak się włączyć
W dowolny dzień czerwca wybierzcie się na 
wycieczkę, której tematem przewodnim bę-
dzie poszukiwanie owadów i przypatrywanie 
się ich życiu. Obserwacje owadów możecie 
prowadzić również w przydomowym ogro-
dzie lub nawet na balkonie. Będzie wspaniale, 
jeśli do obserwacji przyłączą się całe rodziny, 
przedszkolne grupy czy szkolne klasy. Do 
wspólnej zabawy w poznawanie owadziego 
świata zapraszamy dzieci i ich opiekunów.

Więcej informacji o „Owadzim lecie” oraz 
o tym, jakie owady możecie spotkać dowiecie 
się na stronie internetowej OTOP.  Pamię-
tajcie o podsumowaniu swoich obserwacji! 
W przygotowaniu notatki oraz przesłaniu jej 
do OTOP pomogą wam także informacje na 
stronie www.otop.org.pl.

Owadzie lato



Wspólna ewolucja 
owadów i roślin



Zapylanie
Zapylanie roślin, w którym bardzo ważną rolę 
odgrywają owady (ok. 80% roślin okrytona-
siennych zapylanych jest przez owady), pole-
ga na przenoszeniu kwiatowego pyłku tego 
samego gatunku rośliny z jednych kwiatów na 
drugie. Przynosi ono korzyści obu uczestni-
kom tego procesu. Roślina jest zapylana, a co 
za tym idzie może wytworzyć nasiona, z któ-
rych powstaną rośliny potomne. Owad naj-
częściej otrzymuje w zamian słodki i pożywny 
nektar. Może skorzystać również z samego 
pyłku, który jest bogatym źródłem białka.

Wspólna ewolucja
Bogactwo kwiatów, które najłatwiej dostrzec 
latem w miejscach takich jak łąki czy ogrody, 
jest efektem współzależności między rośli-
nami i owadami. Różnorodność form, barw 
i zapachów kwiatów, ale także smak nektaru, 
służą przyciąganiu („wabieniu”) owadów. Im 
więcej owadów odwiedzi konkretny kwiat, tym 
większa szansa, że zostanie on zapylony i roz-
winą się z niego nasiona i owoc.

Miliony lat wspólnej ewolucji i wzajemnego 
dostosowywania się do siebie owadów i roślin 
kwiatowych zaowocowały zdumiewającą róż-

norodnością barw, kształtów i sposobów życia 
w obu tych grupach organizmów. Pozwoliło im 
to na opanowanie większości lądowych i wielu 
wodnych środowisk na naszej planecie. 

Różnorodne aparaty gębowe owadów poma-
gają w skutecznym pozyskiwaniu nektaru. 
Świetnym przykładem są tu długie ssące 
aparaty gębowe motyli  zwane trąbkami, które 
umożliwiają dotarcie do dna nawet głębokich 
kielichów kwiatów ukrywających słodki nektar. 
Owłosione ciało owadów ułatwia natomiast 
przenoszenie pyłku. Niektóre gatunki pszczół, 
które są prawdziwymi ekspertami w korzysta-

niu z przysmaków, jakich dostarczają kwiaty 
i jednocześnie jednymi z najskuteczniejszych 
zapylaczy, posiadają na nogach specjalne 
koszyczki. Służą one do przenoszenia pyłku 
z kwiatów do pszczelich gniazd.
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Bzyg udawacz
Bzygi to muchówki, które 
upodobniły się do os lub 
pszczół (zjawisko to nazywa 
się mimikrą). W ten sposób 
udają, że są groźne i odstra-
szają potencjalnych wrogów. 
Nie posiadają jednak żądeł. 
Od błonkówek odróżnia je 
także tylko jedna para skrzy-
deł – pszczoły i osy mają 
zawsze dwie. Warto zwrócić 
uwagę na ich duże złożone 
oczy, które u samców są połą-
czone.

Podobnie jak pszczoły, bzygi 
mogą żywić się nektarem. Ich 
wkład w zapylanie kwiatów 
jest dzięki temu bardzo duży.



Kto kogo oszuka?
Rośliny na różne sposoby wykorzystują, a 
nawet oszukują owady, by zapewnić sobie jak 
najskuteczniejsze zapylanie. Mistrzami w tej 
sztuce są storczyki. Kwiaty niektórych stor-
czyków do złudzenia przypominają owady 
(zwykle samice) i w ten sposób przyciągają 
potencjalnych zapylaczy (samców odpo-
wiednich gatunków). Rośliny mogą także 
wytwarzać feromony (substancje chemicz-
ne wykrywane przez zwierzęta i służące ich 
komunikacji). Kwiaty nie tylko wyglądają, ale 
i pachną tak jak samice, i dlatego tak silnie 
przyciągają samce owadów. Kiedy samiec od-
wiedza kwiat, do jego ciała zostaje przyklejony 
pyłek i roślina osiąga swój cel, wykorzystując 
nieświadomego pomyłki owada.
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Nie wszystkie rośliny wytwarzają nektar. 
Owady zwabione do kwiatów pozbawionych 
nektaru oddają przysługę zapylania, nie otrzy-
mując w zamian nagrody. Niektóre rośliny nie 
tylko nie odwdzięczają się, a wręcz szkodzą 
owadom. Potrafią uwięzić owada w swoim 
kwiecie, by jeszcze skuteczniej pomógł w jego 
zapyleniu.

Owady także potrafią postępować niezgodnie 
z regułami „gry”. Niektóre z nich nie wlatują 
do kwiatu, przez co nie zbierają i nie przeno-
szą pyłku. Mimo to korzystają z nektaru, do 
którego przedostają się wygryzając w dnie 
kwiatu otwór. Spijają słodką substancję, nie 
pomagając w zamian w zapylaniu.

Jakie zwierzęta  
pomagają roślinom 
w zapylaniu
Bezapelacyjnymi ekspertami od 
zapylania kwiatów są pszczoły. 
Ale zapylaniem trudnią się także 
inne owady – niektóre muchówki 
(przede wszystkim do złudzenia 
podobne do pszczół bzygi), mo-
tyle i chrząszcze. Oprócz owa-
dów w zapylaniu roślinom mogą 
pomagać ssaki, ptaki czy gady.

Złożona zależność
Zależność łącząca owady zapylające i rośliny 
kwiatowe jest niezwykle złożona. Może ona 
mieć zarówno charakter symbiozy (współ-
działania), jak i konkurencji. Konkurencja 
prowadzi do ewolucyjnego wyścigu zbrojeń 
pomiędzy powiązanymi tą zależnością ga-
tunkami. Niektóre rośliny mogą być zapylone 
tylko przez jeden konkretny gatunek owada. 
Jeśli go zabraknie (zapylacz wyginie), roślina, 
którą zapylał, nie będzie mogła rozmnażać się  
płciowo.
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Gdzie obserwować owady i kwiaty
Owady związane z kwiatami aktywne są w ciągu pogodnych i ciepłych dni. 
Najlepsze pory roku  na ich obserwacje to oczywiście wiosna i lato, kiedy 
kwitnie najwięcej roślin. Przyglądając się im, warto zwrócić uwagę na różno-
rodność i złożoność kwiatów, które odwiedzają.

W sadzie
Wiosną (w kwietniu i na początku maja) zakwitają drzewa owocowe. Oczy-
wiście najłatwiej o nie w sadach. Ale znajdziecie je również na nieużytkach 
czy w lasach. Przyciągają one niezliczone rzesze owadów zapylających – 
pszczoły (nie tylko miodne, ale również te dziko występujące), bzygi i bujanki 
(przedstawiciele muchówek). Z dala można usłyszeć ich chóralne (niemal 
ogłuszające) bzyczenie. Z bliska kwitnące drzewo wygląda, jakby było w cią-
głym ruchu. 

Na lipach
Podobnie wyglądają i brzmią brzęczeniem owadów lipy, które zakwitają 
nieco później – w drugiej połowie czerwca. Warto i im przyjrzeć się z bliska. 
O lipy nietrudno w otoczeniu terenów zabudowanych, gdzie często wykorzy-
stywane są jako drzewa ozdobne.

Na łąkach
Łąki późną wiosną i w lecie to prawdziwy raj dla miłośników różnorodno-
ści roślin i owadów. To tutaj znajdziemy ogromną ich różnorodność. Warto 
skupić się na motylach i zapylających chrząszczach, takich jak kosmatek 
pospolity czy kruszczyca złotawka. Te ostatnie są dość powolne i mało 
płochliwe, dzięki czemu można z bliska przyjrzeć się ich pracy związanej 
z zapylaniem.



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). Narysujcie kształt skrzydeł na kartonie/ 
tekturze i wytnijcie je. Użyjcie farb, by zmienić 
je w skrzydła najpiękniejszego motyla. Pa-
miętajcie, że spód skrzydeł może się wyraźnie 
różnić od wierzchu. Następnie użyjcie sznurka, 
by zamocować skrzydła na swoich plecach 

Zadania i zabawy

niczym plecak. Dodatkowo z miękkiego pa-
pieru wykonajcie opaskę w rozmiarze swojej 
głowy. Przyklejcie do niej dwa czułki. Pamię-
tajcie, że ich kształt może być bardzo różny. 
Użyjcie również urodzinowych trąbek, które 
świetnie sprawdzą się w roli motylich apara-
tów  gębowych.

Wykonując strój motyla, możecie zainspiro-
wać się zdjęciami motyli prezentowanymi 
w naszej broszurze, poszukać innych zdjęć 
tych barwnych owadów lub stworzyć wła-
snego, niepowtarzalnie ubarwionego motyla. 
Swoje stroje możecie zabrać do ogrodu i po-
bawić się w motyle, które przelatując z kwiat-
ka 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.

Różnorodność owadów i kwiatów
Potrzebne materiały: duża kartka papieru, 
farby (najlepiej plakatowe), pędzle, makarony 
o różnych kształtach (np. kokardki, muszel-
ki, świderki, rurki), klej, ewentualnie do pracy 
w terenie – lupa, notatnik, długopis/ołówek. 
Miejsce: w ogrodzie lub na łące, a następnie 
w sali. 
Najlepsza pora: wiosna i lato (w okresie kwit-
nienia największej liczby roślin).

Wybierzcie się do ogrodu lub na łąkę i posta-
rajcie się zaobserwować jak najwięcej kwia-
tów i odwiedzających je owadów. Możecie za-
brać ze sobą lupę, notatnik i długopis/ołówek. 
Zróbcie notatki i/lub szkice tego, co udało się 
Wam odkryć. Następnie (już w sali) na dużej 
kartce papieru namalujcie łąkę lub rabatkę 
z kwiatami. Użyjcie makaronów o różnych 
kształtach, by stworzyć kolorowe owady. Ma-
karony możecie pomalować farbami plakato-
wymi. Kiedy wyschną przyklejcie je do kartki 
w różnych miejscach (latające nad kwiatami, 
na kwiatach lub na łodyżkach i liściach).

Wniosek: Różnorodność kwiatów i owadów 
jest bardzo duża – przejawia się bogactwem 
kształtów, kolorów i zapachów. Rośliny potrze-
bują owadów, które pomagają im w zapylaniu. 
Natomiast owady korzystają z różnych części 
roślin – kwiatów, które dostarczają im nektar 
i pyłek, czy części zielonych, które też często 
są ich pożywieniem.
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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 naj-
większych organizacji chroniących przyrodę w Polsce i polskim 
partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków –  
BirdLife International. Więcej na stronie www.otop.org.pl.

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

Numer KRS: 0000015808

Organizację akcji „Owadzie lato” wspiera Studio 100 Media – 
dystrybutor powszechnie znanej i lubianej kreskówki „Pszczółka 
Maja”. Maja to ambasador ochrony owadów. Ta sympatyczna 
pszczółka zachęca dzieci i ich rodziców do działania na rzecz 
owadów i przyrody, między innymi poprzez kampanię „Makowa 
Łąka”. Przeczytacie o niej na stronie www.pszczolkamaja-ochro-
naowadow.pl i w mediach społecznościowych Pszczółki Mai.


