11 SPOSOBÓW NA UATRAKCYJNIENIE SWOJEGO OGRÓDKA
1. Jeśli tylko to możliwe, koniecznie wykop oczko
Oczko powinno być odpowiednio duże i głębokie (powyżej 6 m2 powierzchni i 80 cm głębokości). Zadbaj o
zróżnicowanie misy oczka, łagodne brzegi sprzyjające kształtowaniu się roślinności szuwarowej i jakość
zasilającej go wody (nie mogą to być spływy z pól). Wokół oczka pozostaw strefę zieleni. Nie zacieniaj oczka zbyt
mocno – osłoń je drzewami lub krzewami od strony północnej. Stronę południową pozostaw odsłoniętą.
Najlepiej nie zarybiaj oczka – ryby, a zwłaszcza duże ozdobne karpie i karasie wyżrą skrzek i larwy owadów.
2. Wprowadzaj rośliny rodzimych gatunków
Rodzime gatunki przez tysiąclecia ewoluowały wraz z rodzimą fauną. Na przykład larwy wielu motyli żerują
tylko na określonych rodzimych gatunkach roślin. Gatunki rodzime nie rozprzestrzenią się na tereny
półnaturalne zarastając je całkowicie i zagłuszając wszystkie inne rośliny, natomiast gatunki inwazyjne – jak
najbardziej.
3. Stwórz mozaikę mikrosiedlisk
Daj się ponieść fantazji – musi być różnorodnie. Usyp kupę kamieni w nasłonecznionym kącie ogródka – tu będą
się gnieździć trzmiele i wygrzewać jaszczurki. Załóż kompostownik, posadź gatunki krzewów o różnej wysokości,
nie wycinaj starych drzew, jeśli nie zagrażają nikomu. Załóż kwietną rabatkę niewymagającą koszenia zamiast
wymuskanego trawnika z tujami.
4. Pozostaw dzikie ostępy
Jeśli tylko masz dość miejsca – pozostaw kawałek ogródka przyrodzie. Niech ona zadecyduje co z nim zrobić. Nie
koś w nim trawy, nie grab liści, a na pewno wiele organizmów będzie miało z tego pożytek.
5. Stwórz rabatę kwietną
Wysiej kwiaty, które dają nektar. Zadbaj o zróżnicowanie gatunków – zapylacze, w zależności od budowy aparatu
gębowego preferują inne źródła pokarmu. Dbając o różnorodność wśród roślin zapewnisz pokarm dla wielu grup
owadów.
6. Zadbaj o pokarm
Wybieraj krzewy i drzewa, których owoce są jadalne i pozostają na zimę (np. jarzębina, głóg), nie zrywaj
wszystkich jabłek – pozostaw część na drzewie.
7. Nie używaj chemikaliów
Pestycydy i insektycydy eliminują nie tylko owady niepożądane, ale również regulujące ich liczebność
drapieżniki. Stwarzając odpowiednie miejsce rozwoju dla owadów drapieżnych, zapewnisz sobie bezpłatną
regulację liczebności tzw. „szkodników”.
8. Załóż kompostownik
Wystarczy 1 m3 przestrzeni, a znacznie ograniczysz ilość wyrzucanych śmieci. Kompostownik można wykonać w
prosty sposób, np. ze starych palet – nie jest drogi.
9. Postawiaj zeszłoroczną roślinność
Nie pal wszystkiego, co umarło jesienią! Pozostaw kikuty roślin – w nich będą zimować owady. I w żadnym razie
nie wypalaj traw. Będziesz mieć na sumieniu tysiące nienarodzonych trzmieli.
10. Zainwestuj w budki
Budki dla ptaków, nietoperzy, jeży, trzmieli, domki dla pszczół, schronienia dla płazów… Można je wykonać
samemu lub zakupić niewielkim kosztem, a znacznie zwiększą bioróżnorodność w Twoim ogródku.
11. Nie bądź zbyt pedantyczny
Nie koś wszystkiego, co odstaje od ziemi, bądź tolerancyjny! Świergot ptaków o czwartej rano, tupot nóżek jeża
pod gankiem czy wiewiórek na dachu, to nie powód do irytacji, a do dumy – zostałeś prawdziwym
siedliskotwórcą!

