
 Regulamin II edycji projektu 

 „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”   

 

 
I. ORGANIZATORZY 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

Liga Ochron Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu 

Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego    

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu    

Oddział  Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

 

II. CELE PROJEKTU 

1. Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska   

w ramach zasady zrównoważonego rozwoju. 

2. Uświadomienie znaczenia pszczołowatych w przyrodzie i życiu człowieka. 

3. Wyrabianie umiejętności wskazania i nazwania wybranych gatunków roślin 

miododajnych i owadów zapylających. 

4. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

5. Motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska 

przyrodniczego. 

6. Integracja i  nauka pracy w grupie, nauka systematyczności. 

 

 

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy chcą 

pomóc w zwiększeniu liczebności dziko żyjących pszczołowatych. 

2. W projekcie mogą wziąć udział grupy maksymalnie 10 osobowe, z wyznaczonym  

koordynatorem - osobą odpowiedzialną za realizację zadań w ramach projektu. 

3. Koordynator w celu przystąpienia grupy do projektu wypełnia załączony formularz – 

zgłoszenie grupy i przesyła pocztą do dnia 5 kwietnia br. na adres: 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Ul. Kościuszki 95 

61 – 716 Poznań 

 

4. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z panią Małgorzatą 

Walicht 61 65 54 657 lub panią Elizą Mikołajewską - Maruszyńską 61 65 54 655. 

                                      

 

IV. ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Wykonanie „własnego” pomysłu budki* przeznaczonej do zasiedlenia przez dziko 

żyjące pszczołowate, (w tym: montaż i wypełnienie suchymi, pustymi w środku 

łodygami roślin np. trzciną, rdestowcem), wybranie suchego, nasłonecznionego 

miejsca i umieszczenie w nim budki. 

2. Przygotowanie „stołówki” dla dziko żyjących pszczołowatych, w tym: wybranie                      

i przygotowanie terenu z dobrym nasłonecznieniem (powierzchnia ok. 20 m²), 

obsianie go nasionami roślin miododajnych z mieszanki „Pszczela łąka”** lub 

nasionami „własnej” mieszanki. 

3. Przeprowadzenie 10 obserwacji w okresie kwiecień – sierpień (po 2 w miesiącu) 

zgodnie załączonymi kartami pracy***. 

4. Dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów projektu: 

- zdjęcia z przygotowywania budki i „stołówki”, 



- zdjęcia wykonane podczas obserwacji budki i „stołówki”. 

      5. Przygotowanie sprawozdania w formie prezentacji  multimedialnej zawierającej od 20   

          do 30 slajdów (zdjęcia oraz wyniki i wnioski z  przeprowadzonych obserwacji).  

6. Prezentację multimedialną na płycie CD/DVD należy przesłać pocztą do dnia              

5 września br. (ostateczny termin) na adres: 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

Ul. Kościuszki 95 

61– 716 Poznań 

 

  

V. HARMONOGRAM PROJEKTU: 

1. 5 kwietnia 2017 -  termin przesłania wypełnionych formularzy – zgłoszeń grup. 

2. kwiecień – sierpień 2017 – realizacja zadań i prowadzenie obserwacji. 

3. 5 września 2017 – ostateczny termin nadsyłania prezentacji multimedialnych na płycie 

CD/DVD. 

4. 13 września 2017- ogłoszenie wyników projektu na stronie internetowej organizatora 

5. 20 września 2017 - podsumowanie projektu (o miejscu laureaci zostaną 

poinformowani pisemnie). 

 

 

VI. LAUREACI I NAGRODY: 

1. Z nadesłanych prezentacji multimedialnych zostanie nagrodzonych 10 najlepszych. 

2. Ocenie podlegały będą m. in.: 

- pomysł na „własną” budkę, 

- pomysł na „stołówkę”, 

- prezentacja multimedialna. 

3. ZPKWW przygotuje podziękowania dla koordynatorów, którzy prześlą prezentacje 

oraz nagrody dla laureatów projektu. 

 

 

VII. MATERIAŁY POMOCNICZE: 

1. Na stronie internetowej ZPKWW (http://www.zpkww.pl/edukacja/projekty-

edukacyjne/czynna-ochrona-pszczolowatych-w-parkach-krajobrazowych/) w zakładce 

edukacja w projekcie edukacyjnym „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach 

krajobrazowych” dostępne są materiały: 

- Broszurka „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych” 

- Karty pracy 

- Instrukcja składania budki 

      2.   Publikacja pt. „Hotele dla owadów”  Melanie von Orlow. 

 

 

* Istnieje możliwość otrzymania od ZPKWW budki do montażu, jednak z uwagi na ograniczoną ilość 

decyduje  kolejność zgłoszeń – budkę należy odebrać z siedziby ZPKWW w Poznaniu ul. Kościuszki 

95. 

 

** Istnieje możliwość otrzymania od ZPKWW mieszanki nasion „Pszczela łąka” w ilości do 20 

op./grupę, jednak z uwagi na ograniczoną ilość decyduje kolejność zgłoszeń– nasiona można odebrać 

z siedziby ZPKWW w Poznaniu ul. Kościuszki 95 lub przesłać pocztą. 

 

Termin odbioru budki i nasion należy wcześniej ustalić z przedstawicielem ZPKWW. 

 

*** Karty pracy koordynatorzy zatrzymują i w razie potrzeby udostępniają do wglądu organizatorom 

projektu. 


