Zachování druhové pestrosti
v zahradách (udržitelný rozvoj)

H r a d č a n s k é

v č e l y

Různorodou a pestrou krajinu člověk změnil a ubylo tak míst vhodných pro
množení samotářských včel a dalšího užitečného hmyzu. Počty těchto
nenápadných, avšak důležitých hmyzích druhů neustále klesají. Velké plochy
chemicky ošetřovaných monokultur jim nevyhovují.
„Snížení počtu a druhů opylovatelů a jejich nahrazení umělým chovem včel medonosných
je dobrým příkladem problémů, které si sami vytváříme…“
profesor Mark L. Winston
q Dobré podmínky by mohli mít opylovatelé v městských sadech, parcích a v zahradách.
Je ale třeba na ně myslet a vysekávat louky a trávníky po částech, nikoliv plošně. Drobný
hmyz tím získá možnost přesídlit se.
Strojem lze posíci zahradu během několika hodin, ale čmeláci či drobné druhy samotářských
včel na takové vyholené lokalitě umírají hladem.
q Na pěstěném nebo golfovém trávníku se nikdo z nich neuživí,
nepřežije. Louka sekaná 2 až 3krát za rok nejlépe po odkvětu je
naopak plná života.
Když spatříte nedosečenou travnatou louku nebo jen vysečený
široký pruh, není to z nedbalosti zahradníků. Je to naopak důkaz
promyšlené péče o životní prostředí.
čmelák lesní ▼
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čmelák polní a jiný ▼

q Odborníci navíc doporučují malý kout na zahradě nechat tzv. q Vedle opylovatelů chraňme i hmyzí predátory, např. slunéčka,
svému osudu, nesekat zde trávu, nehrabat listí, nevytrhávat plevel.
zlatoočka, škvory. Jsou velmi užiteční při lovu mšic. Také pavouci,
To prospívá nejen opylovatelům, uvítají to i jiní obyvatelé našich
larvy pestřenek, střevlíci apod. likvidují v zahradách škůdce
zahrad jako brouci, ježci, ještěrky a různé druhy ptáků.
(škůdce z našeho pohledu).

Hmyzí dům Na chráněné slunné místo na zahradě můžeme také
postavit jednoduché domečky s různorodými výplněmi. Tyto stavbičky
mohou vedle opylovatelů obydlet i zmínění hmyzí predátoři. Odměnou
je nám pak možnost pozorovat drobný hmyz, lepší opylení zahrádky
a menší počet škůdců.
Takový „hmyzí dům“ navíc v zahradě představuje zajímavý
architektonický prvek.

▲ hmyzí “Hotel” při cyklistické stezce v Lucembursku
Fotografie detailů domečků včel samotářek a čmeláků jsou z webových stránek
www.vcelkysamotarky.cz a www.cmelaci.cz kde můžete najít další informace.
Byly použity se svolením autora stránek.

▲
jednoduché hmyzí domky ▲

▲
včela čalounice v domečku ▲

včela samotářka ▲
vylézá z dutiny domku

◄ podvečerní ruch u hnízda ▲
čmeláků
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pohled do hnízdních dutin včelky samotářky ▲
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