„Pasieka Kraków” stawia kolejne ule
2017-07-17
Na dachu Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Czerwieńskiego powstaje kolejna miejska
minipasieka. W poniedziałek 17 lipca posadowiono tam cztery domki dla pszczół, a wkrótce
dołączy do nich piąty. Podobnie jak w pierwszej pasiece mieszczącej się na dachu NCK w
ulach zamieszkały pszczoły wyselekcjonowane pod kątem łagodnego usposobienia,
miodności i nierojliwości, tak by nie zagrażały bezpieczeństwu pracowników ZBK i
mieszkańców osiedla. Co więcej, już niedługo zostanie tam zamontowana kamera, dzięki
której będzie można przez internet podglądać życie codzienne i zwyczaje pszczół.

Ulami będą się opiekować wykwalifikowani pszczelarze, a pierwszych zbiorów miodu
można się spodziewać pod koniec sierpnia.
Projekt „Pasieka Kraków” zakłada, że w tym roku na dachach budynków miejskich
utworzonych zostanie pięć mini pasiek – pojawią się one także na dachach Centrum
Administracyjnego i Obsługi Mieszkańca przy ul. Kordylewskiego, Domu Erazma przy
ul. 28 Lipca oraz Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Wielickiej. W sumie
krakowską pasiekę zamieszkiwać będzie 25 pszczelich rodzin (pięć minipasiek, po
pięć uli w każdej).
Projekt „Pasieka Kraków” jest elementem szerszej kampanii prowadzonej przez
miasto we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz Zrzeszeniem Pszczelarzy
Krakowskich. Chodzi o to, by pokazać mieszkańcom, że w mieście można i trzeba żyć
ekologicznie, a zagrożony gatunek owadów, jakim są pszczoły, także pośród miejskiej
zieleni może znaleźć przyjazny dom. Miód pozyskiwany w pasiece będzie doskonałą
promocją stolicy Małopolski.
Miejskie pasieki z powodzeniem funkcjonują w wielu europejskich miastach, np. w
Londynie czy Kopenhadze. Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które
zdecydowało się na utworzenie zespołu miejskich pasiek. Badania prowadzone w USA
wykazały, że przeżywalność pszczół w mieście wynosi ponad 60 proc. (średnia poza
miastem 40–50 proc.). Zakład Pszczelnictwa Państwowego Instytutu Ogrodnictwa w
Puławach potwierdza, że miejski miód jest zdrowy, a przy tym czystszy od miodu z
pasiek wiejskich, gdzie rolnicy nadmiernie używają sztucznych środków ochrony
roślin.
ZOBACZ TAKŻE: Pszczoły zadomowiły się w Krakowie [WIDEO]
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