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Zamów murarki do swojego ogrodu
Autor: Beata Kozłowska
Data: 23 marca 2016

Firma Sumi Agro Poland przekonuje, że warto wspólnymi siłami
zadbać o owady zapylające. Kolejny już rok firma rozdaje domki
z gniazdami murarki ogrodowej.
– Zdecydowaliśmy się na propagowanie murarki ogrodowej, bo jest ona łatwiejsza w hodowli niż
pszczoła miodna – mówi Lena Matławska z Sumi Agro Poland. – Wsparcie merytoryczne dostaliśmy
od pana doktora Dariusza Tepera z Zakładu Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
Wspólnie przekonujemy rolników, jak ważna jest rola zapylaczy w przyrodzie.
W tym roku akcja „Budujemy populację owadów zapylających®” organizowana jest już po raz
czwarty.
– Mamy do rozdania 1000 domków z gniazdami murarki ogrodowej – dodaje pani Matławska. –
Przygotowujemy spotkania w ośrodkach pokazowych, gdzie będzie można zobaczyć jak
żyje i pracuje murarka ogrodowa, a specjaliści podzielą się wiedzą o biologii i hodowli tego
pożytecznego owada zapylającego.

Murarka ogrodowa nie ma dużych wymagań.
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Aby zamówić domek z gniazdem murarki ogrodowej należy wypełnić formularz zamieszczony na
stronie internetowej Sumi Agro Poland.
– Wiemy, że akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, a wiele z gniazd rozdanych
w poprzednich latach jest rozwijanych dalej w hodowle – mówi z radością Lena Matławska. –
Dostajemy też prośby o pomoc w przygotowaniu nowych gniazd, jest wiele pytań o to, jak
skutecznie rozwijać hodowlę. Bardzo nas to cieszy.
Skoro akcja „Budujemy populację owadów zapylających®” ma cel także edukacyjny to
dodajmy, że źródłem pokarmu dla murarki jest ok. 150 gatunków roślin w tym również
rośliny uprawne. Są to wszystkie gatunki drzew owocowych, porzeczki, maliny, truskawki, jeżyny,
rzepak, wyka czy mniszek. Jest ona powszechna w ogrodach przydomowych i sadach. Owady
dorosłe odżywiają się nektarem i pyłkiem kwiatowym, larwy zaś zgromadzonym
w komórkach pyłkiem kwiatowym wymieszanym z niewielką ilością nektaru.

Owad chętnie korzysta z domków przygotowanych przez człowieka.

Samice murarki ogrodowej, wylatując po pokarm, zbierają jednocześnie nektar oraz pyłek.
W momencie odwiedzania kwiatów, pszczoły te mają kontakt z częściami generatywnymi kwiatu,
przez co każdorazowo dochodzi do zapylenia. Ocierając się o pręciki, powodują osypywanie
pyłku, który łatwo się przyczepia do silnie owłosionego ciała pszczoły i równie łatwo
„przykleja się” do wydzieliny znamienia słupka kolejno odwiedzanego kwiatu.
– Dotychczasowe działania organizatorów zaowocowały przekazaniem rolnikom i ogrodnikom
ponad 5,5 tys. małych gniazd, w których rozwijają się i żyją populacje murarki oraz prawie 200
skrzyń gniazdowych tego owada – dodaje Lena Matławska. – Zainicjowaliśmy powstanie
Centrów Murarkowych, które pełnią funkcję ośrodków pokazowych, gdzie można zapoznać
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się z hodowlą murarki ogrodowej, zobaczyć jak pracuje na kwiatach i jakie efekty przynosi
ta aktywność. Warto podkreślić, że hodowla tego owada wymaga minimalnych nakładów pracy,
a jest naprawdę fascynująca.
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