Beporzóbarát növények
A m a g o k at, p a l á nt á k at m e g b íz h at ó fo r rá s b ó l s ze re zd b e, v á s á ro l j s za k b o l t o k b a n !
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3 Víz- és sárfürdő

+1 Szállás 1000 főre

A csoportosan elültetett növényeket egyszerűbb
megtalálniuk a beporzóknak! Ha teheted, válassz
az őshonos növények közül, amelyek már
alkalmazkodtak hazánk talajaihoz, klimatikus
viszonyaihoz, az itt élő beporzók pedig hozzájuk.
Növénylista a hátlapon!

Ne csak az eltérő formájú, színű virágokra
gondolj, amelyekkel sokféle beporzónak
kedvezhetsz. Hasonlóan fontos, hogy
tavasztól egészen őszig legyenek virágzó
növényeid, ezzel folyamatosan biztosítva
az elérhető nektárt és pollent.

Hagyj a kertben a beporzó rovaroknak egy
lassan csepegtetett, sekély, saras kis
pocsolyát, kövekkel telerakva. Ez nemcsak
a vízszükséglet pótlásához, hanem bizonyos
fajok sárfészkeinek elkészítéséhez is
segítséget nyújt!

4 Csak semmi vegyszer!

Kerüld a rovar- és gyomírtók használatát,
mivel ezek a pollenben és a nektárban is
megjelenve veszélyesek a lepkékre, méhekre
és a többi, virágot látogató rovarra.
Ne feledd, hernyó nélkül lepke sem lesz!

Nem kell minden hétvégén füvet nyírni,
adj lehetőséget a pitypangnak is, hogy
virágozzon! A gyümölcsösök sorközeiben
pedig nyugodtan hagyd megtelepedni a
vadvirágokat, így segítheted az állati
beporzás hatékonyságát.

Ne ültess inváziós fajokat a kertedbe! Hiszen
hiába van szép viráguk, csodás illatuk, ha az
elterjedésükkel károkat okoznak. Tájékozódj
a Magyarországon megtelepedett, idegenhonos inváziós növényfajokról!
http://www.invaziosfajok.hu

Építs a fészkelő beporzóknak rovarhotelt,
pl. lyukakat fúrva egy fatönkbe, tobozokat
gyűjtve és különböző vastagságú nádszálakat
kötegelve. De az is jó, ha korhadó törzseket,
ágakat hagysz a kertedben, amelyek számos
élőlénynek adnak élőhelyet sok éven át.

Készült a KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001. számú,
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú
megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai
Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai
szintű megvalósítását megalapozó stratégiai
vizsgálatok című projekt keretében.
http://termeszetem.hu
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