Celoroční projekt MŠ Dr. E. Beneše
„ Začmelujeme“
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Projekt: „Založme čmelíny“
Úvod
Čmeláci paří, na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
v České republice k chráněným živočichům. Přesto patří mezi ohrožené druhy a jejich populace
ubývá. Příčinou je intenzivní zemědělská činnost, která na velkých plochách pěstuje
monokultury. Nevhodné používání chemických prostředků, nadměrná eutrofizace půdy a
kupodivu i příliš intenzivní včelaření, které je v nepoměru k potravinové nabídce.
Nepotvrzenými faktory jsou změna klimatu, automobilová doprava, příbuzenské křížení, ztráta
rovnováhy mezi hostitelem a parazitem, dovoz a „chování“ čmeláků.
Ochrana přírody
Mateřská škola se v projektu realizovaném v roce 2019/2020 „ Zadržme vláhu v krajině“
rozhodla chránit současnou i budoucí přírodu prostřednictvím dnešních dětí.
Výsadbou nových stromů na školních zahradách přispěla k udržení vláhy v krajině. Na aktivitu
z rostlinné říše chce navázat podporou říše živočišné.

Ochrana travních porostů a hnízdišť čmeláků
Umístění čmelínů je detekováno do klidových zón školních zahrad, které nejsou primárně
určeny k hrovým činnostem dětí a proto je i možné změnit frekvenci údržby travního porostu
tak, aby tráva méně vysychala a poskytovala čmeláků, ale i jiným druhům dostatek potravy.
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Děti a čmeláci
Čmeláků se děti nemusí bát. Pokud je samy nenapadnou, čmeláci se nebudou cítit ohroženi a
nezaútočí.

<

Čmeláci a naše děti
Foto O. Hercog (4/2020 Praha)
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Foto A.Ungerová

Zahrada v přírodním stylu
V letech 2015/2016 došlo k revitalizaci školních zahrad a to v přírodním stylu. Očekávaným
výstupem v rámci přírodovědné gramotnosti bylo efektivní využívání prostředí školní zahrady
k utváření dovedností, poznatků, postojů a hodnot k přírodě i k člověku. Pohyb ve venkovním
prostředí, zkoumání povrchů, terénů, a materiálů. Vciťování se do potřeb živočichů, vnímání
organismů, rostliny (klíčení, růst i tlení), uvědomování si vzácnosti života. Naučit se lépe
vnímat přírodu, žasnout, poznávat, experimentovat, pohybovat se v terénu a prostředí školní
zahrady.
Začmelení těchto zahrad je tedy logickým rozšířením přírodovědných kompetencí dětí.
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Chovatelé čmeláků
Pro chov čmeláků je nezbytné:
a) Pořídit jim kvalitní bydlení – Čmelín s ochrannými prvky (klapka, větrání, těsnění)
b) Pořídit sobě pevnou vůli
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Čmelák zemní (Bombus terrestris)
Foto O. Hercog

Co možná uvidíme?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matka-královna se probouzí a hledá hnízdiště
Matka-královna zakládá hnízdo
Matka-královna naklade vajíčka a stará se o první generaci dělnic
V hnízdě se vylíhnou první dělnice a pomáhají sbírat potravu
Zrození nových matek a samců
Matka-královna slábne a zahyne
Hnízdo zaniká
Přezimování matek-budoucích zakladatelek nové generace

V Kralupech nad Vltavou dne 29. 1. 2020

Zpracovala: Mgr. Pavla Kicková
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