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Metody czynnej ochrony
pszczół miesiarkowatych
(Apoidea: Megachilidae)
Cena

25,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

3 dni

PKWiU

58.11.1

Autor

Stanisław Flaga

Opis produktu
Tytuł: "Metody czynnej ochrony pszczół miesiarkowatych (Apoidea: Megachilidae)"
Autor: Stanisław Flaga
Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wydawnictwo BioDar, Kraków 2014
Format: A5
Objętość: 40 stron
Okładka: Półsztywna, kolorowa, foliowana
Inne: Tekst wzbogaca 31 barwnych zdjęć i 1 rycina
Tytuły wybranych rozdziałów:
Charakterystyka taksonomiczna i biologiczna najważniejszych rodzajów pszczół miesiarkowatych
Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz sposobów ograniczania ich skutków (niezgodna z potrzebami
pszczół baza pokarmowa, zanikanie miejsc rozrodu i bytowania, niski poziom wiedzy społeczeństwa nt. potrzeby
ochrony pszczół dziko żyjących)
Sposoby ochrony pszczół miesiarkowatych zakładających gniazda w: pustych łodygach roślin, pędach roślin o miękkim
rdzeniu, pustych muszlach ślimaków oraz na powierzchniach ścian, skał i kamieni
Przykłady kontrolowanego chowu wybranych gatunków pszczół miesiarkowatych (chów murarki ogrodowej Osmia
bicornis, chów miesiarki lucernówki Megachilerotundata)
Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się czynną ochroną środowiska, miłośników przyrody i posiadaczy ogrodów.
Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień dotyczących biologii i ochrony pszczół miesiarkowatych.
W sposób prosty i zwięzły opisane są wygląd, siedliska i preferencje pokarmowe takich rodzajów, jak: Makatka (Anthidium),
Makateczka (Anthidiellum), Wałczatka (Heriades), Nożycówka (Chelostoma), Murarka (Osmia), Miesiarka (Megachile).
Wymienione są główne przyczyny zanikania najcenniejszych gatunków pszczół miesiarkowatych i sposoby ich ochrony. Nacisk
położony jest na aspekt praktyczny, tj. na kontrolowany chów wybranych gatunków pszczół.
Całość wzbogacona jest licznymi fotografiami przedstawiającymi pszczoły, ich miejsca gnieżdżenia i rośliny pokarmowe.

Wydawnictwo
Wydawnictwo BioDar ukierunkowane jest na tworzenie niskonakładowych publikacji o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.
Dodatkowo świadczymy rzetelną i kompleksową obsługę w zakresie projektowania graficznego, składu komputerowego oraz
przygotowania do druku książek, czasopism i materiałów promocyjnych. Zakres usług dopasowujemy indywidualnie do
każdego klienta.
adres strony wydawnictwa: http://www.biodar.com.pl/wydawnictwo.php adres mailowy: wydawnictwo@biodar.com.pl
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Publikacje
W naszej ofercie posiadamy miedzy innymi publikacje dotyczące ochrony naturalnych miejsc gnieżdżenia się pszczół,
doboru odpowiednich roślin pokarmowych dla różnych gatunków, zasad prowadzenia hodowli i możliwości
wykorzystania różnych materiałów gniazdowych.
Miłośnikom kwietnych ogrodów polecamy atlasy roślin kwitnących przygotowane specjalnie pod kątem ich atrakcyjności
dla owadów. Można też znaleźć informacje o taśmach pokarmowych, czyli takim układzie roślin w ogrodzie, który
pozwoli na zapewnienie pokarmu pszczołom przez cały okres ich życia. Dzięki temu pszczoły i trzmiele będą mogły
znowu wrócić do naszych ogrodów.
Dokładamy starań, żeby nasza oferta zawierała jak najnowsze publikacje zawierające wyniki najnowszych badań nad
naszymi bzyczącymi sprzymierzeńcami.
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