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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 jedna z czterech broszur opowiada 
o mrówkach. Cała seria skupia się na różnych 
grupach owadów lub na wybranym 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. Zapra-
szamy do wspólnej zabawy w poznawanie 
owadziego świata dzieci i ich opiekunów.

Więcej informacji o „Owadzim lecie” oraz 
o tym, jakie owady możecie spotkać dowiecie 
się na stronie internetowej OTOP.  Pamiętaj-
cie o podsumowaniu swoich obserwacji! Przy-
gotować notatkę oraz przesłać ją do OTOP 
pomogą wam także informacje na stronie 
www.otop.org.pl.

Owadzie lato



Fascynujące życie 
mrówek



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.
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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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Zadania i zabawy

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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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.


