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27 sierpnia 2017 r. w Warszawie na Placu Zamkowym odbędzie się X edycja 'Pikniku z Klimatem'. Tym
razem bawić się i edukować będzie można pod hasłem Każda podróż może być klimatyczna oraz mówić
o niskoemisyjnym transporcie i jego roli w walce ze zmianami klimatu. Serdecznie zapraszamy na
stoisko Klubu Gaja i Lasów Państwowych "Od deski do deski”, gdzie każdy będzie mógł zbudować domek
dla owadów zapylających i dowiedzieć się o zagrożeniach z jakimi się spotykają. Jednym z nich jest
właśnie zanieczyszczenie powietrza.

Toksyczne substancje, pochodzące z niskiej emisji szkodzą zarówno zdrowiu człowieka, jak i środowisku naturalnemu. Na stoisku "Od deski do deski” będzie można
poznać różne gatunki owadów zapylających, a także problemy i zagrożenia z jakimi one się spotykają. Jednym z nich jest właśnie zanieczyszczenia powietrza, które
zaburza ich zdolność nawigacyjną, utrudniając dotarcie do pożywienia. Każdy będzie mógł pomóc dzikim zapylaczom budując dla nich schronienie. Na uczestników
czekać będą olchowe deseczki, młotki, gwoździe i sekatory. W zmontowanych domkach umieścimy rurki z trzciny pospolitej, to właśnie w nich murarki ogrodowe
składają jajeczka. Natomiast w szyszkach, chętnie szukają schronienia biedronki. Dla złotooków mamy przygotowaną wyściółkę ze słomy i liści. Samodzielnie wykonany
domek będzie można zabrać ze sobą i spożytkować dla dobra przyrody. Najmłodszych zapraszamy do tworzenia kolorowych dzikich pszczół.
Owady zapylające kształtują różnorodność biologiczną. Bez nich wiele gatunków roślin nie wydawałoby owoców i nasion lub ilość ta byłaby niewielka. Ponadto,
wyginięcie jednej z grup zwierząt zapylających spowodowałoby wyginięcie pewnych gatunków roślin, które są przez nie zapylane, np.: wyginięcie trzmieli
spowodowałaby wyginięcie tojadów oraz koniczyny czerwonej.
Jeżeli zabraknie lub zostanie poważnie ograniczona liczba owadów zapylających, to straty w gospodarce i przyrodzie będą prawdopodobnie nieodwracalne, a koszty tego
zjawiska okażą się bardzo wysokie. Dlatego tak ważne jest aby chronić owady zapylające. Jest to możliwe przez proste działania jak rezygnacja z wypalania traw i liści,
pozostawianie dziuplastych drzew, czy ochrona przydrożnych alei, ponadto otaczanie się roślinami lubianymi przez owady zapylające oraz tworzenie warunków do
gniazdowania i wylęgu dzikich owadów zapylających. Więcej o owadach zapylających.
Na uczestników Pikniku z Klimatem czekaja także inne atrakcje. Dla miłośników dwóch kółek, ale także dla rodzin z dziećmi niewątpliwą frajdą będą: Rowerowy Tor
Przeszkód, Egzamin na listonosza, Wielka gra planszowa o tematyce rowerowej i Strefa zabaw sportowych – wszystko oparte na zdrowej rywalizacji! Będzie można
także zobaczyć bezemisyjną ciężarówkę czyli rower cargo. Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie! Oczywiście wstęp wolny dla wszystkich!
Zapraszamy zarówno warszawiaków, turystów, każdego kto w ciekawy i przyjemny sposób chce poszerzyć swoją wiedzę na temat środowiska oraz przyczynić się do
ochrony klimatu.

