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Idea
„Zapylacze, w tym pszczoły miodne, 
dzikie pszczoły i inne owady, od-
grywają kluczową rolę w produkcji 
żywności i produkcji rolnej w ogóle. 
Trzy czwarte upraw, trafiających 
na światowe rynki, jest w jakimś 
stopniu uzależnione od zapylaczy. 
Niestety te niezbędne dla człowieka 
owady mają obecnie poważne kłopo-
ty. Liczebność niektórych gatunków 
dzikich trzmieli dramatycznie spad-
ła. Owady te zaniknęły w pewnych 
regionach lub całkowicie wyginęły. 
Dane dostępne na temat innych 
zapylaczy są równie niepokojące. 
Spadek ich liczebności oznacza, że 
obecny system rolnictwa przemysło-
wego się nie sprawdza. Dysponujemy 
wieloma wynikami badań nauko-
wych na poparcie tezy, że rolnictwo 
przemysłowe stanowi zagrożenie dla 
owadów zapylających, od których 
jest uzależnione. Wynika to z nisz-
czenia różnorodności biologicznej 
i siedlisk stanowiących miejsca żero-
wania owadów oraz zdania się 
 

na toksyczne chemikalia w walce 
z chwastami i szkodnikami.”1

Greenpeace Polska już piąty rok 
prowadzi działania na rzecz pszczół 
i innych owadów zapylających. 
Zwieńczeniem dotychczasowych 
działań i przedsięwzięciem o syste-
mowym charakterze jest zapoczątko-
wanie prac nad Narodową Strategią 
Ochrony Owadów Zapylających. 
Strategia powstanie we współpracy 
z kluczowymi dla losu pszczół part-
nerami (między innymi ze związka-
mi pszczelarskimi i naukowcami). 

Narodowa Strategia Ochrony Owa-
dów Zapylających (NSOOZ) to sze-
roko zakrojony plan działania, który 
będzie spójną wizją długofalowych 
działań na rzecz owadów zapylają-
cych. Podobne strategie są już rea-
lizowane m.in. w Irlandii, Wielkiej 

1 T. Wood, D. Goulson (2017). „Neoniko-
tynoidy: zagrożenie nie tylko dla pszczół. 
Przegląd danych naukowych uzyskanych po 
2013 roku”, Fundacja Greenpeace Polska, 
http://www.greenpeace.org/poland/PageFi-
les/747919/Neonikotynoidy_zagrozenie_nie_
tylko_dla_pszczol.pdf

www.greenpeace.org/poland/PageFiles/747919/Neonikotynoidy_zagrozenie_nie_tylko_dla_pszczol.pdf
www.greenpeace.org/poland/PageFiles/747919/Neonikotynoidy_zagrozenie_nie_tylko_dla_pszczol.pdf
www.greenpeace.org/poland/PageFiles/747919/Neonikotynoidy_zagrozenie_nie_tylko_dla_pszczol.pdf
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Brytanii, Norwegii i Stanach Zjedno-
czonych. Zawierają propozycje zmian 
prawnych, instrumentów finanso-
wych, koniecznych kierunków badań 
naukowych czy działań edukacyjnych. 
Inicjatorzy Strategii zwrócili się 
z prośbą o współpracę i patronat do 
Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Ministerstwa Środowiska. Jeśli 
polska Strategia zostanie zaakcepto-
wana przez rząd i zacznie być wdra-
żana, ma szansę stać się modelowym 
przykładem ochrony owadów zapy-
lających w całej Unii Europejskiej. 
Zważając na alarmujące wieści do-
chodzące z wielu krajów europejskich 
dotyczących dramatycznego zmniej-
szenia populacji owadów, systemowe 
podejście do ochrony owadów jest 
kwestią najwyższej wagi. 

Do tworzenia Strategii zostali zapro-
szeni specjaliści o dużym dorobku 
naukowym, którzy zajmują się owa-
dami zapylającymi. Dla inicjatorów 
prac nad Strategią istotne było także, 
aby uspołecznić debatę na temat stra-
tegii, tak by mogły się w nią włączyć 
wszystkie zainteresowane osoby. 
Greenpeace Polska zaprosił więc do 
współpracy Fundację Pole Dialogu, 
która opracowała specjalnie na tę po-
trzebę grę dyskusyjną „Polska przyja-
zna pszczołom”. Gra dyskusyjna była 
trzonem sześciu debat obywatelskich, 
które odbyły się w całym kraju. 

Niniejszy raport zostanie przekazany 
ekspertom i będzie – wraz z wynikami 
debat – jednym z filarów, na których 
oparta zostanie Strategia.

Proces powstawania Narodowej Strategii 
Ochrony Owadów Zapylających
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Przebieg debat
Debaty obywatelskie „Polska przy-
jazna pszczołom”, odbyły się jak na 
razie w sześciu miastach w Polsce: 
w Gdańsku (17 października), Byd-
goszczy (18 października), Lublinie 
(28 października), Koszalinie (30 
października), Wrocławiu (4 listo-
pada) i Warszawie (23 listopada). 
Podczas debat zbierane były dane 
– zarówno ilościowe (wyniki głoso-
wań na poszczególne pytania zadane 
w trakcie debat), jak i jakościowe 
(uwagi i komentarze uczestniczek 
i uczestników spisane przez nich 
na kartach rozmówców). Uczestni-
cy i uczestniczki nie byli dobierani 
w sposób, który miałby zagwaranto-
wać reprezentatywność próby i nie 
mogą być traktowane jako forma 
badania opinii publicznej. Jednak 
zawierają one informacje, które 
pozwalają przy tworzeniu Strate-
gii umocować ją nie tylko w wiedzy 
naukowej, ale również w wielowy-
miarowej, różnorodnej przestrzeni 
społecznej.

Pierwsza debata obywatelska „Polska 
przyjazna pszczołom” odbyła się w Gdańsku 
20 października 2017 roku.

W grudniu 2017 na stronie 
adoptujpszczole.pl/debaty zostanie 
umieszczona wersja gry dyskusyjnej 
dostosowana do samodzielnej 
organizacji debat „Polska przyjazna 
pszczołom”. Ich wyniki będzie można 
przekazać Greenpeace Polska, aby 
uzupełniły niniejszy raport.

http://adoptujpszczole.pl/debaty
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Wszystkie wydarzenia miały podobny 
przebieg. Zaczynały się od prezen-
tacji i krótkiego filmu osadzających 
w kontekście tworzenia Narodowej 
Strategii Ochrony Owadów Zapy-
lających oraz głównych czynników 
zagrażających owadom zapylającym. 
Następnie uczestnicy i uczestniczki 
rozchodzili się do losowo przydzielo-
nych podstolików, przy których odby-
wała się zasadnicza część debaty – ok. 
dwugodzinna gra dyskusyjna „Polska 
przyjazna pszczołom” prowadzona 
przez moderatorki i moderatorów 
(por. część 3. Narzędzie). Po przerwie 
prezentowano wyniki głosowań z da-
nej debaty oraz zestawienia zbiorcze 
uwzględniające zagregowane wyniki 
z debat przeprowadzonych wcześniej. 
Na zakończenie odbywała się rozmo-
wa z udziałem zaproszonych eksper-
tów i osób uczestniczących w debacie, 
którą prowadziła Agata Urbanik 
z Fundacji Pole Dialogu. 

Wyniki komentowała Katarzyna Ja-
giełło z Greenpeace Polska (Gdańsk, 
Bydgoszcz, Lublin, Wrocław, War-
szawa) oraz zaproszeni naukowcy 
specjalizujący się w temacie owadów 
zapylających i zapylania: 
• dr Anna Gajda, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej, Katedra Patolo-
gii i Diagnostyki Weterynaryjnej, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie (w Gdańsku 
i Bydgoszczy), 

• prof. dr hab. Grzegorz Borsuk, Za-
kład Biologii Środowiskowej i Api-
dologii, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie (w Lublinie), 

• prof. dr hab. Paweł Chorbiński, Wy-
dział Medycyny Weterynaryjnej, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc-
ławiu (Wrocław),

• dr hab. Marcin Zych, Ogród Bo-
taniczny UW, Wydział Biolo-
giczny Uniwersytet Warszawski 
(w Warszawie)2.

2 Nieco uproszczony przebieg miała debata 
obywatelska w Koszalinie. Debatę prowadził 
Krzysztof Beznar, koordynator lokalnej grupy 
Greenpeace.
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Narzędzie
Na potrzeby debat obywatelskich 
Fundacja Pole Dialogu opracowała 
grę dyskusyjną „Polska przyjazna 
pszczołom”. Metoda gra dyskusyjnej:
• Pozwala włączyć do rozmowy 

jak najszersze grono osób, dzięki 
temu, że wydarzenia można w ła-
twy sposób replikować w oparciu 
o powtarzalny schemat, liczba 
osób uczestniczących jest tym sa-
mym skalowalna.

• Umożliwia dyskusję osobom o róż-
nym poziomie wiedzy, dzięki prze-
kazywaniu informacji za pomocą 
kart wiedzy.

• Tworzy przestrzeń do dobrej roz-
mowy, ponieważ dyskusję mode-
rują odpowiednio przeszkolone 
osoby, które prowazdą ją w oparciu 
o specjalnie opracowaną instruk-
cję.

• Pozwala zebrać preferencje i ko-
mentarze osób uczestniczących, 
dzięki temu, że osoby uczestni-
czące mają nie tylko możliwość 
zgłaszania własnych uwag i pomy-
słów, ale także głosują na wspólną 
listę odpowiedzi. Wyniki głosowań 
z poszczególnych wydarzeń można 
więc agregować i porównywać.

Metoda ta była przetestowana 
podczas obywatelskiego szczytu 
klimatycznego w 2014 roku (gra dys-
kusyjna „Remiks energetyczny”3) 
i konsultacji z organizacjami poza-
rządowymi na temat struktury dia-
logu społecznego w m.st. Warszawie 
(gra dyskusyjna „Miasto w dialogu”). 

3 Uznany za dobrą praktykę partycypacji 
publicznej: http://partycypacja.fise.org.
pl/x/975800 

Gra dyskusyjna umożliwia dyskusję 
osobom o różnym poziomie wiedzy, dzięki 
przekazywaniu informacji za pomocą kart 
wiedzy.

http://partycypacja.fise.org.pl/x/975800
http://partycypacja.fise.org.pl/x/975800
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Temat ochrony owadów zapylających 
jest bardzo złożony i obejmuje m.in. 
takie zagadnienia, jak rolnictwo 
i produkcja żywności, metody ochro-
ny roślin, zmiany klimatu, medycy-
na weterynaryjna, przekształcenia 
krajobrazu,różnorodność biologicz-
na, gospodarka leśna i zarządzanie 
terenami zielonymi. Siłą rzeczy nie 
było możliwe objęcie podczas dys-
kusji ich wszystkich. Z tego względu, 
opierając się na literaturze naukowej 
i konsultacjach z dr. hab. Marcinem 
Zychem, ograniczyliśmy debatę do 
trzech głównych zagadnień, wspól-
nych dla dzikich i hodowlanych owa-
dów zapylających:
1. potrzeba wprowadzenia Naro-

dowej Strategii Ochrony Owadów 
Zapylających,

2. ograniczanie zużycia w Polsce 
pestycydów toksycznych dla zapy-
laczy,

3. dbanie o siedliska (pożywienie 
i schronienie) dla zapylaczy w Pol-
sce.

Celem spotkań była rozmowa naj-
skuteczniejszych rozwiązaniach, 
które poprawią sytuację owadów za-
pylających w naszym kraju. Osadziło 
to debatę w polskim kontekście i po-
zwoliło skorzystać z różnorodnego 
doświadczenia osób uczestniczących.

We wszystkich miastach dyskusje 
odbywały się równocześnie przy 
kilku stołach naraz, przy każdym 
z nich rozmowę prowadziła uprzed-
nio przeszkolona moderatorka lub 
moderator. Przebieg gry dyskusyjnej 
był zawsze podobny – podzielona 
była na trzy części, które składały się 
z podobnych elementów:
• Osoba prowadząca przedstawia 

pytania i możliwe odpowiedzi,
• Uczestnicy poznają karty wiedzy,
• Dyskusja,
• Głosowanie.

W czasie dyskusji uczestnicy i uczest-
niczki wypełniali Kartę rozmówcy, 
dzięki czemu poznaliśmy profil demo-
graficzny osób uczestniczących oraz 
ich komentarze dotyczące poszcze-
gólnych zagadnień.

Podstawowym źródłem w opracowy-
waniu kart wiedzy była przekrojowa 
publikacja Międzyrządowej Platfor-
my ds. Różnorodności Biologicznej 
i Usług Ekosystemowych (IPBES) 
„Sprawozdanie oceniające z zakre-
su zapylania, owadów zapylających 
i produkcji żywności”4, jak również 
inne artykuły naukowe i publikacje5. 
Wykorzystano także raporty naukowe 
wydane przez Fundację Greenpeace 

4 IPBES (2016). The assessment report of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services on polli-
nators, pollination and food production. S.G. 
Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, and H. T. Ngo, 
(eds). Secretariat of the Intergovernmntal 
Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services, Bonn, Germany;  
http://bit.ly/2ARpqqp.

5 Pełen wykaz wykorzystanych publikacji 
można znaleźć w bibliografii do kart wiedzy 
gry dyskusyjnej „Polska przyjazna pszczo-
łom”: adoptujpszczole.pl/debaty.

Polska6. Prace nad grą dyskusyjną 
i materiałami konsultował dr hab. 
Marcin Zych z Wydziału Biologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, ekspert 
z zakresu biologii zapylania roślin. 

Aby umożliwić porównywanie wy-
ników poszczególnych debat, osoby 
uczestniczące głosowały na zamknię-
tą listę odpowiedzi. W pytaniu 
pierwszym „Czy Narodowa Strategia 
Ochrony Owadów Zapylających jest 
potrzebna?” osoby uczestniczące mo-
gły oddać jeden głos na jedną z trzech 
opcji: „tak”, „nie” lub „nie wiem”.

W przypadku pytania drugiego 
„W jaki sposób ograniczyć w Polsce 
stosowanie pestycydów toksycznych 
dla zapylaczy?” i trzeciego „Jak za-
dbać o siedliska (pożywienie i schro-
nienie) dla zapylaczy w Polsce?” listy 
odpowiedzi były bardziej złożone. 
W ich przygotowaniu, oprócz rapor-
tu IPBES, pomocne były także na-
rodowe strategie ochrony owadów 

6 http://www.greenpeace.org/poland/pl/
co-robimy/Chronimy-pszczoly/Chronimy-
-pszczoly---Raporty-i-publikacje/

https://www.ipbes.net/dataset/thematic-assessment-pollinators-pollination-and-food-productionp/resource/df70bf22-5462-4d01
https://adoptujpszczole.pl/debaty
http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/Chronimy-pszczoly/Chronimy-pszczoly---Raporty-i-publikacje/
http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/Chronimy-pszczoly/Chronimy-pszczoly---Raporty-i-publikacje/
http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/Chronimy-pszczoly/Chronimy-pszczoly---Raporty-i-publikacje/
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W jaki sposób ograniczyć 
w Polsce stosowanie 
pestycydów toksycznych 
dla zapylaczy?

Jak zadbać o siedliska  
(pożywienie i schronienie)  
dla zapylaczy w Polsce?

zapylających przyjęte przez inne kra-
je7. Możliwe odpowiedzi podzielono 
na cztery kategorie działań, wzorowa-
ne na typologii zastosowanej w rapor-
cie IPBES: 
• regulacje prawne, 
• rozwiązania finansowe, 
• rozwój badań,
• edukacja. 

Listę odpowiedzi zamykała opcja „Nie 
ma takiej potrzeby”. Celem dyskusji 
na powyższe pytania było ustalenie 
najskuteczniejszych rozwiązań, które 
zdaniem osób uczestniczących po-
prawią sytuację owadów zapylających 
w Polsce. Uczestnicy i uczestniczki 
mogli także zgłaszać własne postulaty 
podczas dyskusji, a także wpisywać je 
w Kartę rozmówcy.

7 National Strategy to Promote the Health of 
Honey Bees and Other Pollinators (USA), The 
state of knowledge about insect pollination in 
Norway – the importance of the complex inte-
raction between plants and insects (Norwegia), 
Pollinator Strategy for Scotland 2017–2027 
(Szkocja), The National Pollinator Strategy: for 
bees and other pollinators in England Novem-
ber 2014 (Anglia), The Action Plan for Polli-
nators in Wales (Walia), All-Ireland Pollinator 
Plan 2015–2020 (Irlandia).

Każda osoba miała do dyspozycji trzy 
głosy, które mogła rozdysponować 
między odpowiedziami numer 1 i 8. 
Jeśli wybrała opcję „Nie ma takiej 
potrzeby”, miała do dyspozycji jeden 
głos. Celem takiego rozwiązania było 
skłonienie osób uczestniczących do 
wybrania priorytetów i zachęcenie ich 
do ułożenia własnego miksu ochrony 
owadów zapylających.
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Uczestnicy
Debaty obywatelskie „Polska przyja-
zna pszczołom” odbyły się w sześciu 
miastach. W pięciu z nich (Gdańsku, 
Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu 
i Warszawie) nabór uczestników był 
otwarty, mogła wziąć w nich udział 
każda zainteresowana osoba. Infor-
macje na temat debat pojawiły się 
w mediach lokalnych (prasie, radiu) 
i społecznościowych, rozesłane 
były w związkach pszczelarskich, 
ośrodkach doradztwa rolniczego, 
związkach działkowców, a także 
innych organizacjach pozarzą-
dowych i związanych z tematem 
instytucjach. W Koszalinie debata 
odbyła się w Instytucie Wzornictwa 
Politechniki Koszalińskiej i została 
zorganizowana przez Lokalną Grupę 
Greenpeace.

Miasta, w których odbyła się de-
bata wybrano ze względu na duży 
udział ekonomicznej wartości zapy-
lania w gospodarkach województw 
(Mazowsze, Lubelszczyzna: jabłka, 
owoce miękkie; Dolny Śląsk, Kuja-
wy, Pomorze i Pomorze Zachodnie: 
rzepak)8, a także ze względu na różne 
dominujące modele gospodarki rol-
nej (Północny-Zachód kraju: przewa-
ga gospodarstw wielkoobszarowych 
zwłaszcza w uprawie rzepaku). Istot-
ne było także zróżnicowanie geogra-
ficzne wybranych miejscowości. 

 

8 M. Jobda, R. Rzepkowski (2016). „Nie 
tylko miód Wartość ekonomiczna zapylania 
upraw rolniczych w Polsce w roku 2015”, 
Warszawa, Fundacja Greenpeace Polska, 
http://www.greenpeace.org/poland/PageFi-
les/736313/Nie_tylko_miod_raport_web.pdf.

Osoby uczestniczące w bydgoskiej debacie 
obywatelskiej 21 października 2017 roku.

http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/736313/Nie_tylko_miod_raport_web.pdf
http://www.greenpeace.org/poland/PageFiles/736313/Nie_tylko_miod_raport_web.pdf
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Płeć osób uczestniczących 
w debatach

W sumie w sześciu debatach obywa-
telskich „Polska przyjazna pszczo-
łom” wzięło udział 120 osób, z czego 
56,7% to kobiety, a 43,3% mężczyźni 
– rozkład płci uczestników i uczestni-
czek był zatem dość równomierny.
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Miejsce zamieszkania osób 
uczestniczących w debatach 

Wśród osób uczestniczących domino-
wał dorośli i młodzi dorośli, czyli oso-
by w wieku od 36 do 50 roku życia (48 
osób, 40%) i między 19 a 35 rokiem 
życie (42 osoby, 35% osób). Pozostałe 
grupy wiekowe były także reprezento-
wane, choć mniej licznie.n=120

n=120
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Wiek osób uczestniczących 
w debatach

Większość uczestników i uczestniczek 
mieszka w miastach powyżej 250 tys. 
mieszkańców – 67,5% (81 osób). Nie 
powinno to dziwić zważywszy na fakt, 
że debaty obywatelskie odbywały się 
w dużych miastach wojewódzkich. 
Drugą największą grupą były miesz-
kanki i mieszkańcy wsi – było to 20 
osób, czyli 16,7% wszystkich uczest-
ników.

Uczestnicy i uczestniczki reprezento-
wali różnorodne zawody. W debacie 
wzięli udział m.in.:
• pszczelarze, 
• osoby zajmujące się ochroną środo-

wiska i architekturą krajobrazu, 
• osoby zajmujące się edukacją 

(w tym edukacją rolniczą) i nauką, 
• uczniowie i uczennice,
• studenci i studenci uczelni wyż-

szych,
• samodzielni przedsiębiorcy, 
• ogrodnicy i rolnicy (choć w mniej-

szym stopniu), 
• osoby związane z podmiotami pro-

dukującymi środki ochrony roślin 
lub organizacjami je zrzeszającymi,

• przedstawiciele i przedstawicielki: 
 » różnorodnych organizacji poza-

rządowych
 » administracji samorządowej 

(m.in. wydziały utrzymania zie-
leni), 

 » zawodów artystycznych (taniec, 
grafika, sztuka i muzyka, renowa-
cja antyków), 

 » zawodów technicznych (inżynie-
rowie, projektowanie, budowa 
statków),

 » zawodów związanych z finansami 
(ekonomia).

n=120
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Głównymi motywacjami do wzięcia 
udziału w debacie obywatelskiej wy-
mienioną w Kartach rozmówcy było 
przekonanie o dużej wadze ochrony 
owadów zapylających i zaniepoko-
jenie o ich stan, zainteresowanie 
tematem i chęć zdobycia nowych 
informacji. Pojawiały się także wypo-
wiedzi wskazujące na chęć wpływania 
na istotne decyzje, zainteresowanie 
formułą wydarzenia (gra dyskusyjna), 
perspektywami innych osób uczest-
niczących. Powoływano się także na 
obowiązki służbowe.

Poniżej przytaczamy wybór komenta-
rzy osób uczestniczących.

Przekonanie o dużej wadze 
dyskutowanego tematu

Obawiam się o los pszczół w Polsce i na 
świecie.

Nie jest mi obojętny los zapylaczy, zdaję 
sobie sprawę, że dzięki nim mamy co 
jeść.

Ponieważ trzeba działać.

Ze względu na dobro owadów i ludzi

Zainteresowanie tematem, 
ciekawość

Interesuje mnie los zapylaczy i z do-
stępnej mi wiedzy wynika, że ich kondy-
cja się pogarsza.

Interesuje mnie temat ochrony i życia 
w zgodzie z przyrodą.

Ciekawi mnie temat, mam duży szacu-
nek do owadów

Chęć dowiedzenia się nowych rzeczy 
o owadach zapylających

Szukam odpowiedzi na nurtujące mnie 
pytania.

Chcę dowiedzieć się więcej na temat 
sposobów chronienia pszczół.

By wiedzieć więcej jak przynajmniej nie 
szkodzić pszczołom.

Żeby się czegoś nauczyć.

Poszerzanie wiedzy, co mogę zrobić aby 
usprawnić środowisko dla owadów, jak 
mogę na ten temat poszerzyć wiedzę.

Chęć wpłynięcia na podejmowane 
decyzje

Bo chciałabym mieć wpływ na to jakie 
decyzje są podejmowane.

Chcę mieć wpływ na prowadzone przez 
rząd działania.

Aby głos rolników był brany pod uwagę.

Temat jest dla mnie ważny, chcę włą-
czyć się aktywnie w duże działanie, 
strategiczne, które jest potrzebne i ma 
sens.

Chęć poznania perspektyw innych 
osób 

Aby poznać punkt widzenia innych osób 
w przedmiotowym temacie.

Bo to ważny temat, bo chcę się dowie-
dzieć więcej na ten temat, chcę poznać 
zdanie innych osób / organizacji na ten 
temat.

Kwestie zawodowe

Z powodu służbowych obowiązków

Ponieważ zajmuję się między innymi 
pszczołami w ramach badań.

Temat wiąże się z moją pracą – wydział 
środowiska UG.

Formuła gry dyskusyjnej

Interesuje mnie temat oraz formuła gry 
dyskusyjnej.
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Wyniki
Czy Narodowa Strategia Ochrony Owadów  
Zapylających jest potrzebna?

Na temat zasadności wprowadzania 
Narodowej Strategii Ochrony Owa-
dów Zapylających dyskutowało 119 
osób. Zdecydowana większość z nich 
(95%) uznała, że taka inicjatywa jest 
potrzebna. Należy także podkreślić, że 
choć osób mających odmienne zda-
nie lub wahających się było niewiele 
(odpowiednio 0,8% i 4,2%), to miały 
przestrzeń, aby wyrazić swoje wątpli-
wości lub niezdecydowanie.  
Każda osoba mogła skomentować 

swój głos w debacie zapisując uwa-
gi w Karcie rozmówcy. Z tej możli-
wości skorzystało 79 uczestników 
i uczestniczek, którzy w większości 
dopisali uwagi do głosów popiera-
jących pomysł stworzenia Strategii. 
Komentarze podkreślały potrzebę 
podjęcia natychmiastowych działań 
w obszarze ochrony owadów zapyla-
jących, które będą miały systemowy 
i międzysektorowy wymiar. W ocenie 
części komentujących osób powstanie 

Podsumowanie wyników głosowania  
na warszawskiej debacie obywatelskiej  
23 listopada 2017 roku.
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Strategii będzie okazją do podjęcia 
działań edukacyjnych i podnoszących 
świadomość zagadnienia w społe-
czeństwie (ten wątek powracał pod-
czas dyskusji na dwa kolejne pytania). 

Podkreślano również, że Strategia 
musi mieć przełożenie na rzeczywi-
stość oraz, że powinny zostać w niej 
uwzględnione różnorodne perspekty-
wy, np. rolników, ekologów i naukow-
ców.

Podkreślono także wagę jasno zde-
finiowanych celów strategicznych 
i odpowiednio określonego planu 
działania. Jeden głos negujący potrze-
bę tworzenia Strategii opatrzony był 
uwagą, że stosowanie obecnych regu-
lacji jest wystarczające. 

Już na wstępie dyskusji pojawiały się 
także głosy proponujące różne roz-
wiązania i podkreślające konieczność 
łączenia działań różnego typu, które 
powinny zostać uwzględnione w stra-
tegii. Zostały omówione w kolejnej 
części raportu.

Podkreślanie wagi ochrony owadów 
zapylających i potrzeba podjęcia 
natychmiastowych działań

Doniesienia wskazują, że sytuacja jest 
krytyczna, więc trzeba działać.

W obliczu dokonanych badań [Strate-
gia] jest bardzo potrzebna.

Dziedzictwo narodowe Polski przeja-
wia się przede wszystkim w przyrodzie 
a owady zapylające są jednym z kluczo-
wych ogniw w ekosystemie.

Pogarszająca się sytuacja zapylaczy 
na całym świecie wręcz zmusza nas do 
podjęcia natychmiastowych działań 
w celu ich ochrony.

To ostatni dzwonek, żeby zacząć po-
ważną dyskusję o ochronie zapylaczy.

Potrzeba podjęcia systemowych, 
międzysektorowych działań, 
które umożliwią skoordynowanie 
podejmowanych wysiłków

[Strategia] Uporządkuje kwestie zwią-
zane z ochroną zapylaczy.

Jest to niezbędna regulacja, która 
pomoże w respektowaniu przepisów 
i ustaleniu zasad.

Tylko zorganizowane działanie jest 
w stanie pomóc.

Jednostkowe działanie na rzecz ochrony 
pszczół jest niewystarczające. Należy 
te działania połączyć ze skali mikro do 
makro.

[Strategia] Wymaga skoordynowania 
działań na różnych poziomach.
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Strategia jako okazja do podjęcia 
szerokich działań informacyjno-
edukacyjnych podnoszących 
świadomość społeczną w obszarze 
ochrony owadów zapylających

Sytuacja jest poważna. Społeczeństwo 
jest niedoinformowane, często nie do-
strzega problemu [potrzebna jest] infor-
macja i edukacja.

Każde działanie na szeroką skalę i pro-
pagowanie dobrych praktyk ma sens.

[Strategia] Jest bardzo potrzebna, dzięki 
niej zwiększy się (chyba) świadomość 
ekologiczna Polaków, w tym koniecz-
ność ochrony zapylaczy.

Strategia jako program działań 
wdrażany przez państwo

Świadomość stworzenia skutecznie 
działającej strategii powinien mieć 
rząd.

[Strategia powinna być] poparta do-
kumentem przyjętym przez instytucje 
nadrzędne.

Strategia musi mieć przełożenie na 
rzeczywistość

[Tak, ale] w zależności od jej rangi 
i sposobu jej uchwalenia i tworzenia.

Strategia jest ważna, ale tylko z mocny-
mi podstawami do realizacji jej postu-
latów.

[Tak,] Jeśli będzie miała siłę sprawczą 
a nie będzie tylko martwym zapiskiem.

Ma mieć odzwierciedlenie w ustawach 
i prawie cywilnym i karnym.

Za dokumentem muszą iść konkretne 
rozwiązania prawne.

Jak zareagują potencjalni decydenci 
i czy strategia ma szanse powodzenia 
na wyższym szczeblu?

Trzeba uruchomić zbiorowe myślenie 
nad sposobami wywierania przez takie 
grupy dyskutantów nacisku na władzę 
i społeczeństwo, by poczuły obowiązek 
bronienia, a może już tylko ratowania 
przyrody.

Strategia powinna uwzględniać 
różne głosy i perspektywy

[Tak,] o ile pod uwagę będą wzięte głosy 
różnych środowisk, naukowców, rolni-
ków – mądre i praktycznie.

W strategii powinny się znaleźć ujęte 
wszystkie argumenty – ekologów i pro-
ducentów rolnych.

Strategia jest potrzebna, jednak powin-
na być ona opracowana kompleksowo, 
z uwzględnieniem interesów producen-
tów rolnych, którzy również w ostatnich 
latach przyczyniają się [do] zwiększenia 
populacji pszczół. Dowody naukowe 
powinny być możliwie jak najszersze 
i uwzględniać opinie różnych instytucji.
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W jaki sposób ograniczyć w Polsce stosowanie 
pestycydów toksycznych dla zapylaczy?

Drugą kwestią dyskutowaną przez 
osoby uczestniczące w debacie oby-
watelskiej było pytanie, w jaki sposób 
ograniczyć w Polsce stosowanie pe-
stycydów toksycznych dla zapylaczy. 
Podczas tej dyskusji wybierano dzia-
łania, które zdaniem rozmówców są 
najbardziej skuteczne w naszym kra-
ju. W tej części dyskusji wzięło udział 
118 osób, które oddały łącznie 353 
głosy. 

Po zapoznaniu się z kartami wie-
dzy i wspólnej rozmowie, uczestnicy 
i uczestniczki brali udział w głosowa-
niu i mogli:
• rozdysponować trzy głosy między 

osiem różnych działań podzielo-
nych na cztery kategorie

• lub oddać jeden głos na odpowiedź 
„Nie ma potrzeby [podejmować 
działań w tym kierunku]”.

Wszystkie osoby uznały zasadność 
podjęcia któregoś z zaproponowanych 
działań – żadna z nich nie oddała gło-
su na opcję „Nie ma potrzeby”. 

Najwięcej głosów (19,8%) oddano na 
edukację o alternatywnych metodach 
ochrony roślin. Nieco mniejsze popar-
cie zdobyły dopłaty i ulgi do niesto-
sowania pestycydów (19,3%), a także 
badania nad biologicznymi metodami 
ochrony roślin (18,7%) i edukacja 
o szkodliwości pestycydów (17%). 
Piątym działaniem o największym 
poparciu było ograniczenie sprzedaży 
i stosowania pestycydów (11,3%).
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Można zatem powiedzieć, że miks 
działań w zakresie ograniczania sto-
sowania w Polsce toksycznych środ-
ków ochrony roślin bazuje na:
• szerokich działaniach edukacyjnych 

i zwiększaniu świadomości społecz-
nej w zakresie mniej szkodliwych 
(lub nieszkodliwych) alternatyw dla 
konwencjonalnych pestycydów, 

• rozwojowi badań w tym obszarze, 
• zachętach finansowych zachęcają-

cych do uprawy i pielęgnacji roślin 
bez wykorzystywania toksycznych 
substancji, 

• jak również stopniowego ogranicza-
nia ich sprzedaży. 

Z możliwości dopisania komentarza 
dodatkowego skorzystało 79 osób. 
Większość odpowiedzi kładła nacisk 
na wybrane propozycje poddane pod 
głosowanie, rozwijała je lub wska-
zywała możliwe połączenia między 
nimi. 

Podkreślano wagę edukacji o szkod-
liwości pestycydów oraz w obszarze 
uprawy roślin i dbania o zieleń bez 
ich stosowania. Edukacja powin-
na objąć całe społeczeństwo (osoby 
mieszkające na terenach wiejskich 
i miejskich), być włączona do pro-
gramu nauczania (od przedszkola po 
szkoły wyższe). Innymi najczęściej 
wymienianymi odbiorcami działań 
edukacyjnych byli rolnicy, działkowcy, 
sprzedawcy środków ochrony roślin. 
Istotne jest także podnoszenie świa-
domości społecznej na temat owadów 
zapylających i ich zwyczajów, promo-
cja żywności produkowanej metodami 
ekologicznymi.

Podkreślano potrzebę prowadzenia 
badań naukowych nad alternatywny-
mi metodami ochrony roślin, skutecz-
nego upowszechniania ich wyników 
oraz wprowadzania opracowanych 
rozwiązań w życie. Pojawiły się też 
komentarze na temat konieczności 
badań nad szkodliwością pestycydów.

Uwagi na temat zachęt finansowych 
w zmianie postaw producentów żyw-
ności skupiały się na dopłatach do 
niestosowania pestycydów i uprawy 
roślin w oparciu o metody ich biolo-
gicznej ochrony, co przełożyłoby się 
na wzrost ich popularności. Wskazy-
wały również na potrzebę rozwinięcia 
systemu dopłat dla rolnictwa ekolo-
gicznego, które umożliwiłoby jego 
rozwój i większą dostępność ekolo-
gicznie produkowanej żywności. 

Nawiązywano także do konieczności 
wprowadzenia regulacji prawnych 
lub uproszczenia istniejących prze-
pisów. Wymieniano argumenty na 
rzecz wprowadzenia lepszych kontroli 
stosowania środków ochrony roślin 
(w tym badanie próbek gleby) i kar za 
niewłaściwe ich wykorzystanie. Poja-
wiły się również głosy wskazujące ne-
gatywną stronę zaostrzenia prawa.

Odnotowano głosy namawiające do 
podjęcia współpracy międzynarodowej 
w zakresie ograniczania stosowania 
szkodliwych środków ochrony roślin. 
Wskazywano także na konieczność 
zmiany paradygmatu produkcji żyw-
ności – przejścia z ilości produkowanej 
na jej jakość, ograniczenie jej marno-
wania i wzmocnienie agroekologii. 
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Podkreślanie wagi działań 
edukacyjnych i podnoszenia 
świadomości w zakresie 
szkodliwości pestycydów i uprawy 
roślin i dbania o zieleń bez ich 
stosowania

Należy należy edukować rolników w ob-
szarze ekologicznych metod upraw.

Edukacja w temacie szkodliwości pesty-
cydów, nie tylko rolników, ale ogólniej

Edukacja prosta – proste informacje 
grubym drukiem na opakowaniach pe-
stycydów o złych sposobach stosowania

Chodzi o to, by obudzić świadomość, co 
robimy naszej planecie.

Najważniejsza jest edukacja – np. 
w ośrodkach doradztwa rolniczego, 
pomagająca rolnikom ograniczyć stoso-
wanie tych środków [ochrony roślin]

Edukacja użytkowników środków ochro-
ny roślin przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Edukacja rolników o prawidłowym sto-
sowaniu środków ochrony roślin wydaje 
się być niezwykle istotna dla zmiany 
świadomości i podejścia do środków 
ochrony roślin.

Zwiększyć informację na temat szkod-
liwości pestycydów z jednoczesnym 
instruktażem rolników o możliwości 
stosowania środków mniej agresywnych

Należy stworzyć program edukacyjny 
zarówno młodych ludzi i dzieci, jak i lu-
dzi stosujących pestycydy i narażonych 
na ich negatywny wpływ. 

Inne obszary edukacji

Warto uświadamiać konsumentów 
i promować oraz oznaczać żywność wy-
tworzoną bez użycia pestycydów bądź 
przy użyciu biologicznej ochrony roślin.

Ustalenie standardów ochrony gatun-
kowej, podejmowanie działań edukacyj-
nych w szkołach, współpraca jednostek 
miejskich z organizacjami ekologiczny-
mi, dla aktywowania obywateli – szer-
szej akcji informacyjnej.

Oświata szkolna na terenach wiejskich 
i szersza oświata dotycząca dzikich 
owadów zapylających – każdy obywatel, 
może polepszyć ich los prostymi kroka-
mi.

Dobrym pomysłem byłoby umożliwie-
nie konsumentom wyboru produktów 
z upraw, które w jakiś sposób sprzyjają 
zapylaczom (np. zostawiają miedze 
między polami, ograniczają użycie pe-
stycydów do minimum).

Konieczność prowadzenia badań 
nad alternatywnymi metodami 
ochrony roślin, skutecznego 
upowszechniania ich wyników 
oraz wprowadzania opracowanych 
rozwiązań w życie

Kluczowe wydaje się zapewnienie re-
alnych alternatyw dla pestycydów 
toksycznych, a więc takich które będą 
gwarantowały taki sam poziom zabez-
pieczenia rolnikom. 

Powinny powstać nowe wydziały na 
wszystkich uczelniach w Polsce zajmu-
jące się tym problemem.

Tworzenie alternatywnych metod 
ochrony roślin i edukacja w tym zakre-
sie jest moim zdaniem podstawą, jeśli 
chodzi o ograniczenie stosowania pe-
stycydów.

Edukacja, badania nad biologicznymi 
metodami ochrony roślin. 

Edukacja rolników i innych osób zwią-
zanych z rolnictwem odnośnie tego, jak 
poradzić sobie z zagrożeniami w ich 
obszarze działań i badania nad tym 
[obszarem] mogą być solidnym przeciw-
działaniem dla lobby związanego z pe-
stycydami.
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Inne obszary badań

Rzetelne badania nad stosowaniem 
środków chemicznych, np. ochrony ro-
ślin i ich wpływu na pszczoły, kolejne 
pokolenia pszczół.

Badania nad pestycydami i ich szkodli-
wością.

Należy prowadzić badania nad wpły-
wem tych substancji na owady.

Dobre nagłośnienie wyników [badań 
nad szkodliwością pestycydów], aby 
trafiły do odbiorców żywności, rolników, 
konsumentów i koncernów produkują-
cych pestycydy.

Nowoczesne metody badania struktury 
ziemi na polach i uprawy roślin pozwa-
lają na znaczne ograniczenie użycia 
pestycydów. 

Waga zachęt finansowych w zmianie 
postaw producentów żywności

Odpowiedzi te skupiały się z jednej 
strony na dopłatach do niestosowania 
pestycydów i uprawy roślin w oparciu 
o metody ich biologicznej ochrony, co 
przełożyłoby się na wzrost ich popu-
larności. Z drugiej, wskazywały na 
potrzebę rozwinięcia systemu dopłat 
dla rolnictwa ekologicznego, które 
pozwoliłoby na jego rozwój i większą 
dostępność ekologicznie produkowanej 
żywności. 

Możliwe dotacje do środków biologicz-
nych umożliwiłyby szersze i bardziej 
powszechne ich stosowanie. Dopłaty 
do stosowania biologicznych środków 
ochrony roślin wydają się słuszną dro-
gą, gdyż rolnikowi najbardziej zależy 
na pieniądzach i jeśli mógłby niższym 
kosztem stosować biologiczne środki 
ochrony roślin – byłoby to dobrym plu-
sem dla środowiska naturalnego – za-
pylaczy w szczególności.

Dopłaty i ulgi powoli sprawią, że pro-
dukty rolnictwa eko będą dostępne dla 
większej części społeczeństwa, rolnictwo 
w UE i tak jest mocno subsydiowane, 
więc niech będzie subsydiowane to, co 
dobre.

Wsparcie finansowe państwa upraw 
ekologicznych.

Metoda marchewki zamiast kija może 
dać szansę rolnikowi zdecydować się na 
oszczędzenie pieniędzy. Budzenie świa-
domości użycia alternatywnych metod 
ochrony roślin w dłuższym okresie może 
być skuteczniejsze niż doraźne kary.

Do producentów żywność przemawia 
głównie aspekt ekonomiczny.

Dopłaty cykliczne mogą stać się moty-
watorem dla rolników do zmiany myśle-
nia. 

Konieczność wprowadzenia 
regulacji prawnych lub uproszczenia 
istniejących przepisów

Władze powinny wprowadzać rozwią-
zania sprzyjające ratowaniu przyrody 
– prawne i policyjne. Świadomość spo-
łeczna nie będzie się rozwijać bez ini-
cjatywy państwa. Z drugiej strony, bez 
świadomości społecznej nie będzie na-
cisku na władzę, by przyrodę ratować. 
Jest to niezbędne sprzężenie zwrotne.

Ograniczenia [stosowania pestycydów] 
muszą zacząć się od instytucji publicz-
nych, samorządowych.

Ograniczenie stosowania [pestycydów] 
łącznie z kontrolą stosowania.

Ograniczenie lub masowe (bądź trwałe) 
wyłączenie ze sprzedaży i użycia [pesty-
cydów], zwłaszcza tych z grupy neoni-
kotynoidów. 

Przede wszystkim zmiana w rolnictwie, 
w prawie dotyczącym stosowania pesty-
cydów (m.in.wycofanie neonikotynoidów)

Praktycznie wszystkie wymienione 
ograniczenia funkcjonują, jednak nie 
ograniczają one zatruć zapylaczy, brak 
czytelnego i prostego prawa.

Polska wymaga regulacji prawnych 
i kontroli odnośnie używania pestycydów. 
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Konieczność wprowadzenia 
lepszych kontroli stosowania 
środków ochrony roślin (w tym 
badanie próbek gleby) i/lub kar za 
niewłaściwe ich wykorzystanie

Poprawić skuteczność regulacji praw-
nych przez kary finansowe.

Kary za stosowanie w niewłaściwy spo-
sób środków.

Regulacje stosowania pestycydów przez 
samorządy, rolnik powinien pytać czy 
może zastosować pestycydy w danym 
momencie.

Pozbawienie rolników dopłat bezpo-
średnich [w przypadku] źle wykonywa-
nych zabiegów rolniczych, np. w ciągu 
dnia na kwitnących uprawach. 

Wprowadzić obowiązkowe badania pró-
bek gleby i zbóż.

Badanie gleby na zawartość pozostało-
ści pestycydów. Po przekroczeniu norm 
wstrzymanie dotacji, sankcje karne.
Kary za przekroczenie stężeń pestycy-
dów w glebie i produktach.

Wskazywanie negatywnej strony 
zaostrzenia prawa

Ograniczenie i zakaz sprzedaży bę-
dzie prowadziło do poszerzenia szarej, 
niekontrolowanej strefy i nadużyć. To 
użytkownikowi powinno się “opłacać" 
niestosowanie pestycydów, wtedy nie 
trzeba mu będzie "patrzeć na ręce". Edu-
kacja o szkodliwości i pokazanie drogi 
alternatywnej, to podstawa świadome-
go działania.

Ograniczenie stosowania środków 
ochrony roślin jest niemożliwe. Rolnik 
chcąc być konkurencyjnym na rynku 
musi stosować środki do ochrony roślin.

Konieczność podjęcia współpracy 
międzynarodowej w zakresie 
ograniczania zużycia pestycydów

Współpraca międzynarodowa w tym 
zakresie – po co wymyślać koło, gdy już 
kiedyś ktoś to zrobił. 

Zmiana paradygmatu produkcji 
żywności

Należy zmienić priorytety, jeśli chodzi 
o produkcję żywności. Nie ilość, a ja-
kość. Zmniejszenie ilości marnotrawio-
nej żywności zmniejszy popyt na nią. 

Uważam, że podstawą jest edukacja 
społeczeństwa. Warto zwrócić uwagę na 
marnowanie jedzenia przez supermar-
kety.
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Jak zadbać o siedliska (pożywienie  
i schronienie) dla zapylaczy w Polsce?

Trzecią kwestią dyskutowaną przez 
osoby uczestniczące w debacie oby-
watelskiej było pytanie, w jaki sposób 
zadbać w Polsce o siedliska (poży-
wienie i schronienie) dla zapylaczy. 
W tej części dyskusji wzięło udział 
115 osób, które oddały łącznie 345 
głosów. 

Po zapoznaniu się z kartami wie-
dzy i wspólnej rozmowie, uczestnicy 
i uczestniczki brali udział w głosowa-
niu i, podobnie jak w przypadku pyta-
nia drugiego, mogli:
• rozdysponować trzy głosy między 

osiem różnych działań podzielo-
nych na cztery kategorie

• lub oddać jeden głos na odpowiedź 
„Nie ma potrzeby [podejmować 
działań w tym kierunku]”.

Podobnie, jak w przypadku pytania 
o toksyczne środki ochrony roślin, 
wszystkie osoby uznały zasadność 
podjęcia któregoś z zaproponowanych 
działań – żadna z nich nie oddała gło-
su na opcję „Nie ma potrzeby”. 

Najwięcej głosów (po 18,9%) uzyska-
ły dwie odpowiedzi: dopłaty i ulgi 
wspierające ochronę i tworzenie 
siedlisk oraz edukacja o metodach 
dbania o siedliska. Kolejnymi dzia-
łaniami cieszącymi się największym 
poparciem jest obowiązek ochrony 
i tworzenia siedlisk na terenach rolni-
czych (18%) i na terenach publicznych 
(13,9%). Piątą najbardziej popieraną 
opcją jest prowadzenie monitorin-
gu występowania dziko żyjących 
owadów zapylających (11,6%). Na 

uwagę zasługuje fakt, iż najmniejsze 
poparcie (3,8%) uzyskały opłaty lub 
kompensacje za niszczenie lub brak 
siedlisk.

Można zatem powiedzieć, że miks 
działań w zakresie zadbania o sied-
liska dla owadów zapylających 
w Polsce, ułożony przez uczestni-
ków i uczestniczki debaty bazuje na 
zachętach finansowych (dopłatach 
i ulgach) wspierających tworzenie 
siedlisk, działaniach edukacyjnych 
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w zakresie metod dbania o siedliska 
oraz wprowadzeniu obowiązku ochro-
ny i tworzenia siedlisk na terenach 
rolniczych i publicznych. Uzupełniają 
go działania badawcze w zakresie pro-
wadzenia monitoringu występowania 
dziko żyjących zapylaczy.

Z możliwości dopisania komentarzy 
w tej części dyskusji skorzystało 68 
osób. Uwagi współbrzmiały z propo-
zycjami działań zaproponowanymi 
w liście odpowiedzi – podkreślały wy-
brane opcje, rozwijały je lub łączyły 
w większy system.

Wskazywano potrzebę prowadze-
nia szerokich działań edukacyjnych 
obejmujących całe społeczeństwo 
ze szczególnym uwzględnieniem 
wybranych grup (obecni i przyszli 
rolnicy i producenci żywności, dział-
kowcy, osoby prowadzące placówki 
edukacyjne, posiadacze balkonów, 
zarządcy nieruchomości na terenach 
zielonych). Wątki dotyczące metod 
dbania o siedliska powinny pojawiać 
się w edukacji od od przedszkoli po 
szkoły wyższe.

Zaproponowano także konkretne roz-
wiązania poprawiające stan siedlisk 
dla zapylaczy w Polsce. Podkreślano 
konieczność wprowadzenia obowiąz-
ku tworzenia i ochrony siedlisk, a tak-
że wprowadzenia zachęt finansowych. 
Odpowiedzi często uwzględniały 
specyfikę terenów miejskich i wiej-
skich (w tym rolniczych). Zwrócono 
uwagę na tereny publiczne, w tym 
zarządzane przez samorządy i Lasy 
Państwowe, a także spółdzielnie 
mieszkaniowe i obszary wykorzysty-
wane jako ogrody działkowe. Podkre-
ślano fakt, że można dbać o siedliska 
stosunkowo niedużym kosztem i po-
winien być to element podstawowego 
zarządzania przestrzenią. 

W komentarzach wybrzmiały także 
głosy wspierające prowadzenie moni-
toringu występowania dziko żyjących 
owadów zapylających oraz pszczół 
hodowlanych, aby móc stwierdzić 
efektywność podejmowanych dzia-
łań ochronnych. Pojawiły się głosy 
wskazujące na konkurencję między 
hodowlanymi a dziko żyjącymi gatun-
kami owadów zapylających. 

Konieczność wprowadzenia regulacji 
prawnych (ogólnie)

Poziom prawny jest konieczny, inaczej 
ludzie nie będą mieć motywacji. Zmiany 
prawne najsilniej oddziałują pomimo 
oporu na pierwszym etapie.

Ochrona siedlisk z urzędu.

Regulacje prawne zawsze spoko!

Wprowadzenie obowiązku 
tworzenia i ochrony siedlisk dla 
owadów zapylających na terenach 
rolniczych i wiejskich

Pozostawienie dzikiej roślinności na 
miedzach, surowe karanie za wypalanie 
traw i nieużytków. 

Obowiązek dla rolników – wprowadze-
nie między polami siedlisk.

Obowiązek tworzenia terenów zielonych 
dla wszystkich rolników, czy to w posta-
ci wydzielonych fragmentów pól na łąki, 
czy po prostu zostawienie pasów miedz 
wzdłuż dróg i pomiędzy polami – to 
mogłoby przyniesie dużo pozytywnych 
efektów.

Jestem za obowiązkowym tworzeniem 
siedlisk na terenach rolnych i publicz-
nych. Dla rolników w ograniczonym te-
rytorialnie zakresie (ogrodzenia, pasy  

wśród pól, krzewy, specjalne miodo-
dajne uprawy oraz uprawy dla innych 
owadów) czy tworzenie siedlisk na te-
renie wsi – wspólnych dla owadów i np. 
ptaków (niekoszone łąki).

Wyznaczenie pasów dziko rosnącej 
przyrody przy każdych terenach rolni-
czych jako obowiązek.

Rotacja upraw i roślinność międzyplo-
nowa (uprawiana przed lub po głów-
nym plonem).

Warto dbać o istniejące siedliska 
zwłaszcza te które nie przeszkadzają 
w uprawie.

Więcej miejsc przyjaznych pszczołom 
na terenach rolnych
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Wprowadzenie dopłat 
i finansowanie powstawania siedlisk

Rozszerzenie programów rolnośrodowi-
skowych o zakładanie siedlisk przyrod-
niczych.

Dodatkowe dopłaty za stworzenie, 
utrzymanie takich terenów mobilizowa-
łoby rolników do takich działań.

Dopłaty mogą zmotywować rolników, 
ale nie tylko indywidualnych, ale też 
gminy. 

Znalezienie alternatywnych funduszy 
z budżetów miast lub państwa na two-
rzenie siedlisk dla zapylaczy. 

Finansowanie zakładania siedlisk np. 
przez budżety partycypacyjne. 

Zmiana zasady przyznawania dotacji, 
aby nie szły one na duże areały czy je-
den rodzaj uprawy.

Dystrybucja darmowych nasion roślin, 
które mają szczególną wartość dla za-
pylaczy.

Agroekologia powinna być mainstre-
amowa, bez tego zawsze będzie tylko 
margines. Finansowanie rolnictwa ma 
wpływać pozytywnie na ekosystem i po-
zwalać promować pozytywne zachowa-
nia konsumenckie.

Wprowadzenie ograniczeń 
w uprawach monokulturowych 

Ograniczenie wielkości pól monokultu-
rowych.

Zmiana struktur gruntów, czyli bardziej 
podzielić areały na mniejsze gospo-
darstwa i stosować formy biologicznej 
ochrony roślin.

Zakaz monokultury.

Powiązanie monokultur rolnych z obo-
wiązkiem tworzenia siedlisk z bazą po-
żytkową.

Tworzyć różnorodne siedliska szczegól-
nie koło dużych plantacji.

Propozycje konkretnych działań na 
rzecz tworzenia i ochrony siedlisk 
dla owadów zapylających na 
terenach miejskich

Rzadziej kosić trawniki, nieużytki stwo-
rzyć łąki lub ogrody miejskie, hotele dla 
dzikich zapylaczy w parkach na dział-
kach i ogrodach prywatnych, warsztaty 
z budowania hoteli i z dzikiej kuchni 
wykorzystującej chwasty. 

Edukacja w zakresie zachowania i two-
rzenia tradycyjnych ogrodów, niewyka-
szanie wszystkiego w miastach

Zachęcić mieszkańców do zagospodaro-
wywania balkonów.

W nasadzeniach drzew i krzewów 
w mieście uwzględnić potrzeby zapyla-
czy.

Byłoby super, gdyby planowanie prze-
strzeni w miastach i na terenach zurba-
nizowanych brało pod uwagę tworzenie 
siedlisk np. pod kątem sadzonych roślin

Uwzględnienie hoteli i siedlisk dla za-
pylaczy przy planowaniu przestrzeni 
miejskiej.

Na każdym osiedlu i w każdym mieście 
mogłyby powstawać hotele dla pszczół, 
w tym łąki aby owady miały zróżnico-
waną dietę.

Tworzenie i ochrona siedlisk dla 
owadów zapylających na terenach 
publicznych

Terenów publicznych jest bardzo dużo 
i nałożenie obowiązku na władze lokal-
ne jest bardzo realne niż na indywidu-
alnych rolników. 

Ważna jest zmiana sposobu myślenia: 
naszym celem nie powinny być szerokie 
trawniki w przestrzeniach publicznych, 
które w Polsce jakoś nie wychodzą. 
Warto również uświadomić sobie ja-
kie możliwości mają tereny publiczne, 
przydrożne, przykolejowe pod kątem 
siedlisk. 

Obowiązek zarządów poszczególnych 
obszarów do wyznaczenia miejsc pod 
tworzenie siedlisk. 
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Konieczność podejmowania 
działań edukacyjno-informacyjnych 
podnoszących świadomość 
społeczną

Bardzo ważne są dyskusje i świadomość 
dbania o siedliska.

Póki co trzeba rozwijać ruch społeczny 
walczący o ochronę przyrody zielonej 
i mieć nadzieję na rozwój powszechnej 
świadomości potrzeby ratowania przy-
rody.

Edukacja na temat dbania o siedliska 
dla zapylaczy jest potrzebna i ważna. 
Istotne jest to, żeby każdy miał poczu-
cie, że może coś zrobić dla zapylaczy, 
że nie potrzeba wielkich nakładów 
finansowych oraz pracy, aby włączyć 
się w działania na rzecz pszczół. Wiele 
osób kupuje kwiaty na balkon lub do 
ogrodu, warto zatem wybierać te gatun-
ki, które będą pożyteczne dla zapylaczy.

Potrzebna informacja na temat gatun-
ków roślin przyjaznym zapylaczom.

Informacja dla ogółu mieszkańców ja-
kie rośliny ozdobne są przyjazne dla 
pszczół. 

Edukacja na temat koszenia trawników, 
rowów przydrożnych itp.

W miastach dbałość o tworzenie sied-
lisk sprzyjających bioróżnorodności 
powinno być poprzedzone kampania 
informacyjną, aby uniknąć niezadowo-
lenia mieszkańców przy tworzeniu np. 
naturalnych łąk kwietnych. Kształtowa-
nie współodpowiedzialności poszczegól-
nych mieszkańców za ochronę owadów, 
małych ssaków, ptaków.

Edukować rolników na różnym poziomie 
kształcenia – technika rolnicze, studia 
rolnicze.

Edukacja na terenach rolniczych – 
przede wszystkim. Festiwal "Rośliny, 
Owady i Miód", który odbywa się co-
rocznie w Ogrodzie Botanicznym UW 
mógłby mieć swoje bliźniacze wersje 
w szkołach wiejskich, by dotrzeć do 
szerszej liczby ludzi, a zwłaszcza do 
producentów żywności. 

Edukacja ekologiczna i zawodowa! Wię-
cej i więcej.

Moim zdaniem istotna jest edukacja za-
równo producentów żywności o korzyś-
ciach płynących z utrzymania schronień 
dla zapylaczy, jak również edukacja 
w szkołach.

Dla mnie najbardziej istotna jest edu-
kacja na wszystkich poziomach, poczy-
nając od przedszkoli, szkół do edukacji 
rolników i seniorów. 

Ważna jest edukacja od najmłodszych 
lat.

Konieczność prowadzenia 
monitoringu dziko żyjących owadów 
zapylających

Zmiana świadomości poprzez zachęca-
nie do monitoringu zwykłych obywateli 
– zwłaszcza rolników.

Monitoring zarówno dzikich zapylaczy, 
jak i pszczół miodnych. Warto wykorzy-
stać instytucje sołtysów we współpracy 
z kołami pszczelarzy.

W monitoring zaangażować społeczeń-
stwo.

Prowadzenie stałego monitorowania 
przez gminy.

Monitoring jest konieczny, żeby badać 
efekty przyjętych rozwiązań.

Dodatkowo monitoring i badanie, czy 
to co robimy działa, to konieczność, aby 
ewentualnie zmienić kurs.

Monitoring jako kontrola równowagi na 
terenach miast, aby nie doszło do wy-
stępowania dużej ilości pszczół w jed-
nym miejscu, a małej w innym.
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Konkurencja między pszczołą 
miodną a dziko żyjącymi owadami 
zapylającymi

Warto zwrócić uwagę na konkurencję 
dzikich zapylaczy z pszczołą miodną, 
gdyż może ona wyprzeć i ograniczyć 
bazę pokarmową dla dzikich zapylaczy.

Obawa przed pszepszczeleniem, jedno-
stki koordynujące działania musza mieć 
aktualna wiedzę [jako argument na 
rzecz prowadzenia monitoringu].

Tworzenie i ochrona siedlisk oraz 
dbanie o ich standardy

Hotele dla owadów na dachach, sied-
liska w przestrzeniach publicznych 
i wszystkich innych, które mogą być wy-
korzystywane rolniczo.

Mądrzejsze gospodarowanie przestrze-
nią miejską, publiczną, spółdzielczą.

[Możemy pomóc] Wszystkimi drobnymi 
rzeczami które nas nie kosztują – ko-
szenie wysokie, rozsądne dla owadów. 
Poznając zwyczaje owadów możemy 
pomóc im przetrwać.

Szczególnie ważna jest ochrona siedlisk 
i przygotowanie mikrosiedlisk dla dziko 
żyjących pszczół.

Przy tworzeniu hoteli dla owadów 
powinno się dbać o bazę pożytkową, 
wprowadzić modę na dzikie ogrody łąki 
zamiast trawników.

Normy dla hoteli dla zapylaczy.

Tworzyć siedliska sztuczne dla zapyla-
czy szczególnie dla pszczół samotnych, 
promować hotele dla pszczół.
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Komentarze  
o narzędziu
Osoby uczestniczące w debacie mo-
gły także odnieść się do sposobu jej 
przeprowadzenia, czyli metody gry 
dyskusyjnej oraz organizacji całego 
wydarzenia.

Komentarze pozytywne
Większość komentarzy doceniała 
formułę gry dyskusyjnej, możliwość 
porozmawiania na ważny temat, 
poznania perspektyw innych osób. 
Z uznaniem spotkała się dobra atmo-
sfera. Cenna okazała się możliwość 
poszerzenia wiedzy na dyskutowany 
temat – podkreślano edukacyjny wy-
miar zarówno samej debat, jak i gry 
dyskusyjnej, która może być wykorzy-
stywana np. w szkołach. 

Debata bardzo mi się podobała i należy 
organizować więcej tego typu debat. 

Metoda jest wspaniała, zachęca do nie-
wymuszonej dyskusji, ciekawej. Jestem 
bardzo zadowolony z jej przebiegu. 
Dużo nowych informacji. Bardzo chęt-
nie wezmę udział w przyszłości w takiej 
formy debaty. Metoda nadaje się do 
szkół.

Proces grywalizacji jest bardzo przydat-
ny w moderowaniu dyskusji. 

Interesujące przemyślenia, warto spot-
kać ludzi zainteresowanych debatą. 

Dla mnie debata przeprowadzona 
w ciekawy sposób pozwalająca na po-
znanie poglądów różnych ludzi 

Moderatorka i uczestniczka wrocławskiej 
debaty obywatelskiej.
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i podzielenie się wzajemnie swoimi spo-
strzeżeniami i doświadczeniami, mam 
nadzieję, że przyniesie pozytywny rezul-
tat w naszej wspólnej sprawie.

Forma debaty jest dla mnie dobra. Wy-
daje mi się dopracowana i dojrzała. 
Daje szansę dowiedzenia się wielu rze-
czy nawet takiemu laikowi jak ja. 

Dużo interesujących spraw dot. ochrony 
środowiska życia pszczół i konieczności 
działania na rzecz ich poprawy.

Debata na wysokim poziomie, doskona-
ła atmosfera i budująca praca zespoło-
wa. Dziękuję.

Dyskusja była dynamiczna i przyjemna.

Debata uświadomiła mi, że warto do-
wiedzieć się więcej w tym temacie.

Czy istnieje kontynuacja takiej grupy 
po debacie? Forma grupy na FB np. dla 
dalszego budowania wiedzy.

Przystępując do debaty jako laik / ama-
tor chętnie widziałabym uzyskanie ma-
teriałów edukacyjnych w zakresie tego, 
w jaki sposób mogę pomóc zapylaczom, 
np. w moim ogrodzie – w formie pdf na 
maila.

Komenatrze krytyczne
Odnotowane zastrzeżenia odnosiły 
się do ograniczonej liczby uczestni-
ków debat i nieobecności producen-
tów żywności, rolników. Pojedyncze 
osoby krytycznie oceniały zamkniętą 
listę odpowiedzi, na które trzeba było 
oddać głos, fakt ograniczenia liczby 
głosów do rozdysponowania oraz zbyt 
krótki czas trwania rozmowy. 

Warto by było bardziej nagłośnić debatę. 

Generalnie ok, mało uczestników. 

Brakuje mi głosu rolników. Wiele kwe-
stii ich dotyczy wprost albo od nich 
zależy, a nie ma ich tutaj. Rozumiem, że 
się nie zgłosili, ale ich głos jest nie do 
pominięcia!

Do debaty i do strategii powinni być 
włączeni rolnicy, instytuty pszczelar-
stwa, ośrodki doradztwa rolniczego, 
szkoły rolnicze.

Warto zaprosić do kolejnych dyskusji 
rolników lub osoby reprezentujące pro-
ducentów żywności. Wtedy moglibyśmy 
zobaczyć, jakie są faktyczne problemy 
dzisiejszej wsi i które działania byłyby 
najistotniejsze. Dyskusję uważam za 
udaną, choć brakowało osób z grona 
producentów żywności, którzy mogliby 

być przeciw kilku naszym wspólnie 
ustalonym pomysłom. Dziękuję!

Debata bardzo potrzebna i ciekawa. 
Trochę zabrakło mi głosu przedstawi-
cieli, np. przemysłu chemicznego.

Dobrze mi się rozmawiało. Brak było 
czasu na wymianę opinii na omawiane 
tematy. Osoby, które były przy moim 
stoliku posiadały cenne wiadomości, 
które chciałabym i warto by było po-
znać.

Pytania wydają się zbyt teoretyczne – 
opracowane przez teoretyków.

Większe grono ekspertów, którzy zro-
biliby wstęp polegający na aktualnym 
stanie naukowym, co wiemy, na jakim 
etapie wiedzy jesteśmy.

3 głosy czasem powodowały problem 
z wyborem najważniejszych rozwiązań. 
Na plus pole na uwagi, w którym można 
wpisywać dodatkowe informacje.

Traktowanie gry w sposób 0–1/ brak 
pośrednich rozwiązań.

Wszystkie odpowiedzi bardzo istotne, 
trudno zdecydować, którą wybrać.
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Podsumowanie 
Prawie wszystkie osoby uczestni-
czące w debacie (95%) poparły po-
mysł stworzenia Narodowej Strategii 
Ochrony Owadów Zapylających. 

Należy podkreślić, że wszyscy uczest-
nicy i uczestniczki uznali za zasadne 
podjęcie któregoś z zaproponowa-
nych działań w obszarze ograniczenia 

stosowania w Polsce pestycydów 
szkodliwych dla owadów zapylających 
lub dbania o siedliska dla zapylaczy 
w naszym kraju. Tym samym żad-
na osoba nie wybrała odpowiedzi 
wskazującej na brak potrzeby podej-
mowania działań w dyskutowanych 
kwestiach.

Pamiątkowe zdjecie osób organizujących 
debaty obywatelskie i części uczestników 
warszawskiego wydarzenia.

Zestawienie głosów oddanych łącznie na 
działania w czterech kategoriach (regula-
cje prawne, rozwiązania finansowe, roz-
wój badań i edukacja)
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W obszarze ograniczania stoso-
wania szkodliwych dla zapylaczy 
pestycydów największe poparcie 
zdobyły oba proponowane działania 
edukacyjne (edukacja o szkodliwości 
pestycydów oraz o alternatywnych 
środkach ochrony roślin), zachęty 
finansowe i badania nad alternatyw-
nymi metodami ochrony roślin. Sto-
sunkowo duże poparcie zyskało także 
ograniczanie sprzedaży i stosowania 
szkodliwych substancji.

Działania mające na celu zadbanie 
o siedliska dla owadów zapylają-
cych cieszące się największym popar-
ciem osób uczestniczących to dopłaty 
i ulgi wspierające ochronę i tworzenie 
siedlisk oraz edukacja o metodach 
dbania o siedliska. Uzupełnia je obo-
wiązek ochrony i tworzenia siedlisk 
na terenach rolniczych i na terenach 
publicznych oraz prowadzenie moni-
toringu występowania dziko żyjących 
owadów zapylających. 

Wielokrotnie pojawiały się głosy, że 
skuteczne może być wyłącznie połą-
czenie wszystkich rodzajów działań, 
a zatem instrumentów prawnych, 
finansowych, rozwoju wiedzy i edu-
kacji. Uczestnicy i uczestniczki do-
strzegali, że działania te wzajemnie 
i pozytywnie na siebie wpływają. Do-
brze ilustruje to wykres zestawiający 
poparcie dla poszczególnych typów 
działań w pytaniu drugim i trzecim. 

Wyraźnie widać, że zdaniem osób 
uczestniczących regulacje prawne 
mają większy priorytet w obsza-
rze dbania o siedliska, a edukacja 
jest istotnym obszarem interwencji 
w ograniczaniu wykorzystania szkod-
liwych pestycydów. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że każdy typ działania 
uzyskał co najmniej kilkunastopro-
centowe poparcie, a zatem powinny 
one zostać wzięte pod uwagę podczas 
towrzenia Narodowej Strategii Ochro-
ny Owadów Zapylających.
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Po zakończeniu pierwszego etapu  
debat obywatelskich wykorzysty- 
wana podczas niego  gra dyskusyjna 
„Polska przyjazna pszczołom” będzie 
dostępna do pobrania na stronie  
adoptujpszczole.pl/debaty. Dzięki 
temu każda zainteresowana osoba 
będzie zorganizować własną debatę 

obywatelską. Wyniki niezależnie or-
ganizowanych debat będzie można 
przesłać za pomocą specjalnego for-
mularza. W ten sposób na temat Na-
rodowej Strategii Ochrony Owadów 
Zapylających będzie mogła wypowie-
dzieć się jak największa grupa osób.
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O Fundacji  
Pole Dialogu
Fundacja Pole Dialogu powstała 
w 2011 roku, aby wspierać udział 
obywateli i obywatelek w życiu pub-
licznym oraz tworzyć narzędzia 
ułatwiające prowadzenie dialogu. 
Specjalizujemy się w badaniach 
społecznych, projektowaniu i pro-
wadzeniu różnych procesów par-
tycypacyjnych (w tym budżetów 
obywatelskich) oraz przekazywa-
niu przydatnej w działaniu wiedzy 
i umiejętności. Mamy doświadczenie 
w prowadzeniu diagnoz potrzeb, war-
sztatów strategicznych, facylitacji 
oraz tworzeniu i prowadzeniu gier 
dyskusyjnych. Wierzymy w aktywną 
edukację obywatelską w szkole i poza 
nią.

 
Więcej informacji:
poledialogu.org.pl 
fb.com/poledialogu

Zapraszamy do kontaktu:  
kontakt@poledialogu.org.pl

https://poledialogu.org.pl/
https://www.facebook.com/poledialogu/
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Fundacja Greenpeace Polska
adoptujpszczole.pl/debaty
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