
Poidełko dla owadów
Tak jak my, ludzie, owady potrzebują wody, 

zwłaszcza w lecie, gdy jest bardzo gorąco i 

sucho przez dłuższy czas! Dlatego warto im 

pomóc, wykazując się odrobiną kreatywności. 

Przedstawiamy instrukcję wykonania prostego 

poidełka dla owadów.

Dlaczego owady potrzebują wody?
Małe pracowite owady potrzebują wody nie tylko dla siebie 

do picia. Pszczoły poją swoje potomstwo. Latem, w bardzo 

gorące dni, wykorzystują część pozyskanej wody do budowy 

ula i do jego schładzania. Aby obniżyć temperaturę w ulu, 

pszczoły rozprowadzają wodę na plastrach. Woda parując 

schładza ul. W parowaniu pomagają same pszczoły, 

wentylując ul własnymi skrzydłami. Duża część 

zapotrzebowania pszczół na płyny jest pokrywana przez 

nektar, ale w upalne dni może on być trudny do zdobycia.

Co jest potrzebne do wykonania poidełka dla owadów?

Płytka miska (np. spodek doniczki) lub głęboki talerz na pojemnik na wodę,

Potrzebujemy również kamieni, korków, mchu, szyszek, drewna, korków od butelek lub 

innych rzeczy, na których pszczoły mogą wylądować,

Wreszcie woda: upewnij się, że woda jest zawsze świeża i regularnie ją 

wymieniaj,

 

Lokalizacja: umieść poidełko w słonecznym, ciepłym i bezwietrznym miejscu, 

w pobliżu roślin przyjaznych pszczołom. W ten sposób pszczoły będą mogły 

się wzmocnić zaraz przy poidełku. 

 Uwielbiam t��ianek, lawendę, 
słoneczniki, bratki i wiele, 
wiele innych!

Uważaj! Pszczoły nie potrafią pływać! Dlatego należy się upewnić, że będą mogły bezpiecznie pić z 

Twojego poidełka. Najlepiej, aby miało ono łagodnie nachylone (niestrome) krawędzie, tak by pszczoły 

(a także inne owady) mogły bez problemu dotrzeć do wody.
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 Wybierz odpowiedni pojemnik i umieść go we właściwym miejscu w ogrodzie 

              lub na balkonie.

 Wypełnij go w około dwóch trzecich świeżą wodą.

 Jeśli zdecydowałeś się na wzbogacenie poidła elementami ułatwiającymi owadom 

              lądowanie, wykaż się kreatywnością i zaprojektuj naprawdę wygodne lądowiska.

 

              Najważniejsze by owady mogły bezpiecznie dostać się do wody.

Ostatnie kroki, Twoje poidełko dla owadów 
jest już prawie gotowe!
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