ورشة
عمل النحل
افهم النحل يك تحمي النحل

كل طفل يعرف نحلة العسل .لكن حتى يف النمسا يعيش حوايل  700نوع مختلف من النحل الربي ،هم األقارب الربية لنحل
العسل .من بينهم النحل الفروي والنحل الخنجري والنحل الحريري ،فضال عن النحل الطنان األكرث شهرة يف كل مكان.
تعيش معظم أنواع النحل الربي يف األرايض املفتوحة مثل املروج وامل راعي الجافة .حيث تجد إمكانيات التعشيش الجافة
والدافئة وعرض اً سخي اً من الزهور .ويف الواقع ال يحتاج النحل الربي إىل الكثري من األشياء يك يكون سعي دًا :مجموعة كافية من
النباتات املزهرة مع حبوب اللقاح والرحيق من أجل التغذية وتربية الريقات املالمئة ومواد مناسبة لبناء العش.

بدون النحل ما ُوجدت العديد من األطعمة التي نتناولها .فسواء كانت الفواكه أو
الخرضوات أو املك رسات أو العسل أو األعشاب  -فإن العديد من هذه املواد الغذائية تعتمد
عىل التلقيح .إنه عمل ضخم يقوم به نحل العسل والنحل الربي .لكن نحلنا املجتهد يف
خطر! إذ أ َّن عدد مستعم رات النحل يتناقص بشكل كبري ،كام أن نصف أنواع النحل الربي
التي تزيد عىل  700نوع املستقرة هنا مهددة.

2000
بالتعاون مع الوكالة االتحادية للبيئة و  ،Bio-Imkerei Apis-Zقامت ورشة  GLOBAL 2000بإطالق املرشوع اإلقليمي
للمواهب بعنوان „ورشة النحل :قابل النحل „ .قدمت ورشة  GLOBAL 2000ورشكاؤها أكرث من  100طالب وطالبة من
خالل ورش عمل تفاعلية ،مام يعني الحامية املستدامة للبيئة والطبيعة:
إذا أردنا التأكد من تلقيح النباتات الربية واملزروعة،
فإننا ال نحتاج فقط إىل العديد من النحل ،بل إىل العديد من أنواع النحل املختلفة أيضً ا.

كام أعطى املرشوع للطالبات فرصة للعب دورعاملات الطبيعة واستكشاف نحلة يف الربية.
وباتباع منهج متعدد التخصصات يجمع بني الكيمياء وعلم األحياء وبحوث الحفاظ عىل
البيئة والرتبية ،بحثت الطالبات سويً ا مع الخب ريات أثر الزراعة التقليدية أو إدارة اآلفات
عىل النحل الربي.

• يعمل  18ساعة يف اليوم ويزور يف هذه املدة  1000زهرة؟
• يطري أيضا يف الطقس املمطر؟
• يرى األشعة فوق البنفسجية ويشعر باملجاالت الكهربائية؟
• يشم ويشعر بقرون االستشعار ويسمع بأرجله؟
• وأن هناك  46نو ًع ا من النحل الطنان يف بلدنا؟

تبدأ حامية النحل يف حديقتك الخاصة .وكقاعدة عامة  :كلام كانت الحديقة أكرث تنو ًع ا،
كلام كانت أكرث جاذبية لجميع أنواع النحل.
• الربية جيدة  -بالنسبة للنحل تشبه األعشاب املجففة الصحاري ،اترك بعض األركان 		
الربية يف حديقتك ،فالطبيعة تعرف ما هو األفضل بالنسبة لها.
• اعتمد عىل النباتات املحلية  -بدال من زراعة نباتات الزينة الغريبة يف الحديقة.
• ازرع أعشاب املطبخ  -هذه هي األطعمة الطيبة للبرش والنحل الربي يف نفس الوقت.
• ابتعد عن الكيمياء  -يجب أال تعالج النباتات املزهرة باملبيدات الحرشية ،وحتى عيص
خالص ا للنحل والف راشات!
سم ً
حامية النباتات الخاصة بالرتبة تعد ً
ستجد عىل  www.global2000.atالعديد من النصائح
والبدائل لحامية املحاصيل بدون اللجوء إىل سموم.
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