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Final Project Report (to be submitted by 20th September 2018) 

Instructions: 

• Document length: maximum 10 pages, excluding this cover page and the last page on project tags. 

• We welcome the submission of Annexes (i.e. bachelor or master thesis, references, species lists, maps, 
drawings, pictures) to further HeidelbergCement’s understanding and future use of your findings, however 
they will not be reviewed by the Jury, and we kindly ask for these to be sent separately to the National 
Coordinators.  

• Please use the attached template for species data collected during the project and submit with the project 
report. 

• Word/PDF Final Report files must be less than 10 MB. 

• If you choose to submit your final report in your local language, you are required to also upload your final 
report in English if you wish to take part in the international competition. 

• To be validated, your file must be uploaded to the Quarry Life Award website before 20th September 2018 
(midnight, Central European Time). To do so, please log in, click on ‘My account’/ ‘My Final report’. 

•  In case of questions, please liaise with your national coordinator. 

• You should not publish additional private information in your final report (e.g.: address, day of birth, email-
address, phone number), just complete the categories we ask for below under “Contestant profile”.  

 

The final reports should comprise the following elements: 

For research stream projects:  

• Abstract (0,5 page)  

• Introduction : 

o For projects that are building upon a previous project, write a summary of actions that were 
already completed in the previous project.  

o Project objectives  

• Methods: a detailed description of the methods used during the project is required.  

• Results: the results of the project should be outlined and distinguished from the discussion.  

• Discussion: 

o Results should be analysed and discussed with reference to region/country taking into account 
other publications.  

o Outline the added value of the project for science and for the quarry / company.  

o Recommendations and guidance for future project implementation and development on site is 
requested. Where possible, please mention the ideal timing and estimated costs of 
implementation.  

• Final conclusions: a short summary of results and discussion.  

For community stream projects:  

• Abstract (0,5 page)  

http://www.quarrylifeaward.com/
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• Introduction  

o For projects that are building upon a previous project, write a summary of actions that were 
already completed in the previous project.  

o Project objectives  

o A short description of the site and the team members and the targeted audience of the project.  

• Actions and activities: a detailed description of planned or implemented actions and outreach activities done 
to elaborate the project, list of stakeholders involved.  

• Discussion: 

o Project teams should discuss the pros and contra and illustrate experiences.  

o Outline the added value of the project for biodiversity, the society and the quarry / company.  

• Deliverables: practical implementation and development recommendations of the project are required. 
Where possible, please mention the ideal timing and estimated costs of implementation.  

• Final conclusions: a short summary of the project findings and discussion.  

 

 

1. Contestant profile 

▪ Contestant name: Stowarzyszenie Natura i Człowiek 

▪ Contestant occupation:  

▪ University / Organisation NGO 

▪ Number of people in your team: 5 

 

2. Project overview 

Title: Znajdź trzmiela – społeczny monitoring w służbie ochrony 
bioróżnorodności Kopalni Wapienia Górażdże. 

Contest: (Research/Community) Projekt Społeczny 

Quarry name: Kopalnia Wapienia Górażdże 
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Abstract (max 0.5 page) 

Przystępując do czwartej edycji konkursu QLA 2018 Stowarzyszenie NiC postawiło zmierzyć się z projektem 
społecznym, którego idea bazuje na wcześniejszych projektach badawczych. Najważniejszym czynnikiem 
aktywizującym lokalne społeczności okazały się spotkania informacyjno-edukacyjne. Dodatkowym aspektem 
promocji projektu były plakaty informacyjne, ręcznie przygotowane paczki nasion, wystawa fotograficzna o 
pszczołach kopalni wapienia Górażdże, wycieczka uczniów szkoły podstawowej na teren Kopalni oraz 
Ekologiczny Piknik w Gogolinie. W czasie trwania projektu udało nam się rozdać kilkaset paczek z nasionami, 
spotkać z ludźmi z różnych grup wiekowych a także zaprezentować działanie aplikacji „Znajdź trzmiela”, bez której 
niemożliwe byłoby zebranie danych przyrodniczych na temat występowania trzmieli na tak dużym obszarze w tak 
krótkim czasie. Dzięki nadesłanym przez uczestników projektu zdjęciom byliśmy w stanie znaleźć kilkanaście 
gatunków trzmieli, w tym 3 rzadkie i zagrożone wyginięciem w skali kraju i Europy w otoczeniu kopalni wapienia 
Górażdże. Na podstawie własnych obserwacji oraz otrzymanym fotografiom powstał „Klucz do oznaczania trzmieli 
do samodzielnego wykonania”, który może posłużyć jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć przyrodniczych, 
prowadzonych na terenie kopalni wapienia Górażdże i jej okolicach. 

Final report (max 9 pages) 

 
I. WSTĘP 
Celem projektu była aktywizacja mieszkańców okolicy kopalni wapienia Górażdże w kierunku badań nad 

trzmielami. Zamierzeniem było połączenie informacji zdobytych dzięki społecznemu monitoringowi z wynikami 
uzyskanymi przez Stowarzyszenie Natura i Człowiek w poprzednich edycjach QLA. Pod kątem społecznym celem 
był wzrost świadomości mieszkańców na temat otaczającego ich środowiska przyrodniczego i zasobów 
przyrodniczych Kopalni Wapienia Górażdże. 

Zespół projektu tworzyli  członkowie Stowarzyszenia:  
1. Marcin Sikora, koordynator projektu, fotograf i przyrodnik; 
2. Aneta Sikora, doktor z dziedziny ekologii trzmieli, prezes Stowarzyszenia Natura i Człowiek, zajmująca się 

w projekcie inicjowaniem i przeprowadzaniem działań społecznych; 
3. Paweł Michołap, doktor z dziedziny ekologii trzmieli, badacz trzmieli i ich roślin pokarmowych, w projekcie 

odpowiedzialny za projektowanie, uruchomienie i prawidłowe funkcjonowanie aplikacji „Znajdź trzmiela”; 
4. Iwona Lis, inicjatorka działań społecznych, odpowiedzialna za bezpośredni kontakt z odbiorcami projektu;  
5. Marcin Cierpisz, doktorant, wykonawca działań edukacyjnych, grafik projektu. 
Ambasadorami społecznego projektu zostały trzmiele, czyli społeczne owady należące do nadrodziny pszczół 

(Hymenoptera: Apideae: Bombus). Trzmiele są tymi owadami, które doskonale nadają się do citizen science, 
ponieważ są stosunkowo łatwe do zauważenia i odróżnienia w terenie, oblatują wiele gatunków roślin kwitnących, 
a poszczególne gatunki różnią się od siebie wzorami barwnymi na ciele. Ponad to są zagrożone ciągłym spadkiem 
liczebności i bogactwa gatunkowego niemal na całym świecie, dlatego wymagają naszej uwagi i pomocy w postaci 
chociażby ukwiecania naszych przydomowych ogrodów. W Polsce występuje 38 gatunków tych owadów, na 
kopalni Górażdże w dwóch edycjach badawczych członkowie Stowarzyszenia potwierdzili występowanie 13 
gatunków. Ponad to Stowarzyszenie dysponuje nowoczesną, pionierską w skali kraju aplikacją „Znajdź trzmiela”, 
która stanowi świetne narzędzie do edukacji przyrodniczej w kontekście citizen science. 

Założeniem było dotarcie i zaangażowanie w projekt jak największej liczby mieszkańców z różnych grup 
społecznych. Aby zainteresować mieszkańców przygotowano różnorodne działania oraz narzędzia. 
Najważniejszymi elementami do dyspozycji wolontariuszy były - aplikacja mobilna, ręcznie wykonane paczki 
nasion oraz plakaty informacyjne. Grupą docelową była młodzież ze szkół podstawowych i średnich oraz dorośli 
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali spotkania warsztatowe, 
wystawę zdjęć, stoisko edukacyjne na pikniku ekologicznym, ogródek dla trzmieli, wycieczkę badawczą na teren 
kopalni oraz konkurs fotograficzny. 
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II. DZIAŁANIA 
1. Uruchomienie i promocja aplikacji 

Aplikacja „Znajdź trzmiela” uruchomiona została w marcu 2018 r. Jest to darmowe narzędzie dostępne w sklepie 
Google (do pobrania pod linkiem https://tiny.pl/gvbhk), które powstało w ramach współpracy CSR Stowarzyszenia 
NiC z firmą Etteplan. Aplikacja pozwala użytkownikowi na wykonanie zdjęcia trzmiela, które wraz zdanymi GPS 
trafia do bazy danych obsługiwanej przez Stowarzyszenie. Posiada wbudowaną bazę wiedzy na temat trzmieli i 
informacje o potrzebie zaangażowania w projekt. Dane te służą do mapowania występowania różnych gatunków 
trzmieli i są wynikiem jedynego w Polsce kompleksowego społecznego projektu badawczego nad owadami. 
Pozwala to tym samym wyszukać bardzo rzadkie w skali kraju i Europy objęte ochroną prawną gatunki trzmieli. 
Równocześnie aplikacja działała w całym kraju i jej użytkownicy mogli wysyłać zdjęcia trzmieli z całego obszary 
Polski. Obecnie pobrało ją ponad 500 osób. 

 
 
 

2. Promocja plakatów  
Plakaty informacyjne na temat projektu zostały przygotowane techniką rysunkową, zawierały wszystkie niezbędne 
informację i kod QR do pobrania aplikacji. Plakaty zostały rozwieszone w 7 następujących punktach: 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach, 
- Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach, 
- Publiczna Szkoła nr 2 w Gogolinie – szkoła podstawowa, 
- Zespół Szkół w Gogolinie – szkoła średnia, 
- Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, 
- Urząd Miejski w Gogolinie. 
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3. Dystrybucja paczek nasion 
Paczki nasion zostały przygotowane ręcznie w papierowych torebkach z nadrukowaną informacją na temat 
projektu i kodem QR do pobrania aplikacji. W torebkach umieszczone zostały mieszanki nasion, które członkowie 
Stowarzyszenia zebrali własnoręcznie z terenu kopalni Górażdże, o czym także napisano na opakowaniu. Gatunki 
roślin, które znalazły się w mieszance to KONICZYNA CZERWONA (Trifolium repens), KONICZYNA BIAŁA 
(Trifolim pratense), KOMONICA ZWYCZAJNA (Lotus conicularius), PRZELOT POSPOLITY (Anthylis vulneraria) 
i TRAGANEK PĘCHERZYKOWATY (Astralagus cicer). Gatunki tych roślin należą do rodziny motylkowatych, które 
są gatunkami inicjalnymi na terenach kopalni, a w warunkach przydomowych nadają się do wzbogacania trawniki 
w barwne elementy, a gleby w cenny azot. Ponad to są roślinami uwielbianymi przez trzmiele, szczególnie te 
najbardziej zagrożone na wyginięcie - długojęzyczkowe gatunki.  
Łącznie rozdano ok. 600 paczek nasion, które rozdystrybuowane zostały podczas: 
- spotkań w szkołach (szkoły wymienione w pkt. 2) – 400 paczek nasion 
- wystawy zdjęć w GOK w Gogolinie – 100 paczek 
- pikniku ekologicznego w Gogolinie – 100 paczek 

 
 
 

4. Spotkania w szkołach  
Spotkania z uczniami i nauczycielami szkół odbyły się w trzech szkołach podstawowych w Krapkowicach, 
Górażdżach i Gogolinie oraz jedną – średnią w Gogolinie w maju 2018 r. (wymienione w pkt. 2). Członkowie 
Stowarzyszenia przy pomocy prezentacji multimedialnej przybliżali uczestnikom cele projektu oraz możliwości 
wykorzystania aplikacji „Znajdź trzmiela”. Uczniowie dowiedzieli się także czym jest konkurs Quarry Life Award, 
jakie gatunki trzmieli mogą spotkać na Kopalni Wapienia Górażdże i dlaczego to takie ważne, abyśmy przekonali 
się jakie gatunki tych owadów możemy spotkać w ich okolicy. Każdy uczestnik otrzymał kilka paczek nasion, aby 
promować udział w projekcie także wśród rodziny i znajomych. Na koniec ogłoszony został także konkurs na 
najlepsze nadesłane do nas zdjęcie trzmiela poprzez aplikacją „Znajdź trzmiela”. 
Łącznie w spotkaniach wzięło udział ok. 200 uczniów. 
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5. Ogródek dla trzmieli 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach jednocześnie z projektem „Znajdź trzmiela” 
prowadzony był projekt ochrony dzikich pszczół w ramach grantu Fundacji Górażdże. W maju 2018 r. na terenie 
zielonym przy szkole powstał „ogródek dla dzikich pszczół” o wymiarach ok. 15 m2, w którym znalazły się sadzonki 
14 gatunków pożytkowych roślin. Uczniowie sami założyli sobie laboratorium przyrody, które stanowi doskonałe 
miejsce obserwacji trzmieli i robieniu zdjęć przy pomocy aplikacji „Znajdź trzmiela”. 
W prace nad zakładaniem ogródka zaangażowanych było 20 wyznaczonych przez nauczycielkę biologii uczniów. 
Otrzymali oni dyplom Przyjaciela Pszczół wręczony na koniec roku szkolnego. 
 

 
 

6. Wystawa zdjęć „Niezwykły świat pszczół Kopalni Wapienia Górażdże” 
W Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie w czerwcu 2018 r. Stowarzyszenie przygotowało wystawę zdjęć 
prezentującą piękno i niezwykłość świata pszczół na wielkoformatowych zdjęciach opatrzonych stosownymi 
komentarzami. Na 14 tablicach znalazły pszczoły i trzmiele w skali makro, uchwycone na kopalni Wapienia 
Górażdże. Wystawę można było obejrzeć za darmo przez cały czerwiec dla wszystkich zwiedzających.  
Wystawa została odwiedzona przez ok. 200 mieszkańców. 

 
 
 

7. Piknik ekologiczny w Gogolinie 
W czerwcu 2018 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w dwudniowym Pikniku Ekologicznym w Gogolinie, który w 
pierwszym dniu odbył się w parku miejskim. Stowarzyszenie zorganizowało stoisko edukacyjne na temat projektu 
„Znajdź trzmiela”. Na stoisku wywieszony był plakat i baner promujący IV edycje Quarry Life Award. Odwiedzający 
mogli otrzymać promocyjne paczki nasion oraz dowiedzieć się na czym polega projekt, jak się w niego 
zaangażować i wykorzystać możliwości aplikacji. Ponad to członkowie Stowarzyszenia edukowali odwiedzających 
na temat roli trzmieli w przyrodzie pokazując makiety ich gniazd. Każdy chętny mógł nauczyć się rozpoznawać 
gatunki trzmieli korzystając z ich modeli i autorskich kluczy do rozpoznawania. Przygotowana została specjalna 
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tablica w formie quizu, gdzie każdy w serii pytań i ukrytych odpowiedzi mógł sprawdzić swoją wiedze na temat 
tych owadów. 
W drugim dniu pikniku, który poświęcony był tematom roślinnym Stowarzyszenie przygotowało dodatkową 
niespodziankę dla odwiedzających. Każdy mógł skomponować własną mieszankę nasion do swojego ogródka. 
Stowarzyszenie propagowało tego dnia znacznie więcej gatunków roślin, niż te w promocyjnych torebkach. Do 
dyspozycji odwiedzający  mieli nasiona pochodzące z własnych upraw członków Stowarzyszenia takich roślin, jak: 
OŻANKA NIERÓWNOZĄBKOWA (Teucrium scorodonia), MIKOŁAJEK PŁASKOLISTNY (Eryngium planum), 
KONICZYNA POLNA (Trifolium arvense), GROSZEK PACHNĄCY (Lathyrus odoratus), KOCIMIĘTKA 
WŁAŚCIWA (Nepeta cataria), SZCZEĆ POSPOLITA (Dipsacus sylvestris), KŁOSOWIEC POMARSZCZONY 
(Agastache rugosa), PRZEGORZAN POSPOLITY (Echinops ritro). Chętni sami pakowali nasionka do 
papierowych nasionek, które oznaczone były w informacje o projekcie i kod QR. 
Przez dwa dni pikniku stoisko wystawowe Stowarzyszenia odwiedziło ponad 80 osób i rozdane zostało 100 paczek 
z nasionami. 

 
 

8. Wycieczka badawcza na teren Kopalni Wapienia Górażdże 
W czerwcu 2018 r. członkowie Stowarzyszenia wraz z uczniami Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Górażdżach dokonali badawczych eksploracji terenów kopalni. Celem było rozpoznanie przez 
uczniów napotkanych na terenie kopalni trzmieli. Terenem badawczym była murawa kserotermiczna w zachodniej 
części wyrobiska, którą w poprzedniej części członkowie Stowarzyszenia wzbogacali w rośliny kwiatowe. 
Uczniowie otrzymali karty pracy, na których były wzory barwne wszystkich gatunków trzmieli stwierdzonych na 
terenie kopalni. Zadaniem było porównanie wzorów z tymi, które mają napotkane owady i tym samym 
potwierdzenie występowania danego gatunku trzmiela. Uczniowie rozpoznali 6 gatunków trzmieli z 13 
występujących na tamtejszym obszarze. Była to także okazja do sprawdzenia  aplikacji „Znajdź trzmiela” w terenie. 
Uczestnicy wycieczki przesłali 11 zdjęć trzmieli potwierdzających występowanie 4 gatunków.  
W wycieczce badawczej uczestniczyło 44 uczniów ze szkoły w Górażdżach. 
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9. Konkurs fotograficzny 
Wszyscy biorących udział w projekcie, którzy nadesłali zdjęcia przy pomocy aplikacji „Znajdź trzmiela” wzięli udział 
w konkursie na najlepsze zdjęcie. Na plakatach informacyjnych i paczkach nasion znalazły się informację odnośnie 
konkursu, także uczestnicy spotkaniach byli informowani o warunkach konkursu. 
Zdjęcia można było nadsyłać do 15 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na gali finałowej polskiej edycji 
QLA. Najlepsze zdjęcie zostanie nagrodzone nagrodą niespodzianką. 
 

III. DYSKUSJA 
W ogólnym ujęciu należy stwierdzić, że projekty społeczne należą do kategorii trudnych zadań. Na poziom 
trudności wpływają tu przede wszystkim czynniki społeczne: ustalenie grup docelowych a następnie dotarcie do 
nich, obojętność społeczeństwa na proponowane spotkania, mała ilość zainteresowanych, brak czasu. 
Wychodząc naprzeciw tym trudnościom Stowarzyszenie NiC postanowiło podjąć współpracę z Urzędem Miejskim 
w Gogolinie. Dzięki temu Stowarzyszenie mogło m.in. uczestniczyć w gogolińskim pikniku ekologicznym oraz 
zorganizować wystawę w Gminnym Ośrodku Kultury, czy chociażby umiejscowić plakaty informacyjne w różnych 
miejscach w Gogolinie. Otrzymane wsparcie od lokalnego urzędu pozwala łatwiej dotrzeć do mieszkańców oraz 
sprawniej organizować zaplanowane działania. Z doświadczenia Stowarzyszenia wynika również, że najlepsze 
efekty dają spotkania z dziećmi i młodzieżą. Entuzjastyczne nastawienie młodych ludzi do prezentowanych 
informacji staje się punktem wyjścia w rozprzestrzenianiu informacji na temat projektu. Widocznym efektem 
spotkań z dziećmi i młodzieżą w przypadku niniejszego projektu były nadsyłane zdjęcia za pomocą aplikacji 
„Znajdź trzmiela”. Również uczestnictwo w pikniku ekologicznym w Gogolinie pozwoliło nam na spotkania z lokalną 
społecznością, tym razem z przewagą osób dorosłych. Pozytywny odbiór stoiska utwierdził nas w przekonaniu, że 
ciekawe stoisko to takie, na którym odbiorca może uzyskać interesujące go informacje w różny sposób: poprzez 
quiz, podczas rozmowy czy w trakcie zabawy edukacyjnej, jak np. rozpoznawanie gatunków trzmieli na podstawie 
specjalnie przygotowanego klucza. 
Innowacyjny sposób pozyskiwania danych przyrodniczych, jakim jest aplikacja „Znajdź trzmiela” zmienia 
diametralnie charakter i skalę prowadzonych obserwacji przyrodniczych. Prostota użytkowania aplikacji umożliwia 
korzystanie z niej ludziom w szerokim przedziale wiekowym. Dzięki aplikacji jesteśmy w stanie pozyskać dane 
przyrodnicze z terenów potencjalnie niedostępnych dla nas, jednakże znanych lokalnej społeczności i cennych 
przyrodniczo. Przykładem są tutaj zdjęcia potwierdzające występowanie w okolicach kopalni 3 zagrożonych 
wyginięciem gatunków trzmieli. Dzięki zebranym danym z poprzednich edycji projektu możemy badać dynamikę 
populacji i różnorodność gatunkową zarówno na terenie kopalni, jak i wykraczając poza jej granice. Zgromadzone 
dane pozwalają także planowanie odpowiednich działań rekultywacyjnych, protekcyjnych a także informacyjnych 
Koncernowi Heidelberg w kontekście długofalowej ochrony owadów zapylających. Aby taki model działania był 
efektywny niezbędna jest współpraca pomiędzy trzema ogniwami: Społeczność lokalna, Koncern, 
Stowarzyszenie. Społeczność lokalna dostarcza dane przyrodnicze, które zostają przetworzone i zinterpretowane 
przez Stowarzyszenie. Następnie Stowarzyszenie przedstawia wnioski i pomysły na utrzymanie i zwiększanie 
bioróżnorodności Koncernowi. Koncern udostępnia dane przyrodnicze (np. w raporcie nt. bioróżnorodności), dzięki 
czemu lokalna społeczność ma dostęp do szerszego zakresu informacji przyrodniczych. Niezbędnym czynnikiem 
napędzającym powyższy układ jest przepływ i prawidłowa interpretacja danych przyrodniczych, który następnie, 
za zgodą Koncernu przekłada się na konkretne proponowane przez Stowarzyszenie działania.  
Dzięki nadesłanym zdjęciom poprzez aplikację możliwe było oznaczenie gatunków roślin kwiatowych, które 
trzmiele odwiedzały. Badania nad roślinami pokarmowymi trzmieli są bardzo istotną kwestią, ponieważ w dość 
prosty sposób - poprzez wysiew i nasadzenia tych roślin - możemy pomagać tym pożytecznym i zagrożonym 
owadom. Wyniki badań roślin pokarmowych trzmieli można zastosować z powodzeniem w praktyce, a 
wykonawcami mogą być zarówno administracja, zarządcy zieleni jak i mieszkańcy. Tak powstające rabaty 
kwietne, łąki i poletka roślin kwiatowych z odpowiednio dobranymi gatunkami roślin pozytywnie wpływają na 
estetykę przestrzeni oraz stanowią atrakcyjne źródło pokarmu dla trzmieli i innych zapylaczy.   
Na podstawie wcześniej prowadzonych badań nad fauną trzmieli na kopalni wapienia Górażdże oraz wyników 
monitoringu społecznego autorzy projektu stworzyli specjalny „Klucz do oznaczania polskich gatunków trzmieli do 
samodzielnego wykonania”. Tak powstały klucz zawiera 16 gatunków trzmieli występujących lokalnie ze 
wskazówkami, jak je rozpoznać i gdzie ich szukać. Prostota wykonania a także oprawa graficzną powodują, że 
klucz jest doskonałym narzędziem służącym eksploracji lokalnego bogactwa przyrodniczego. Drzemiący potencjał 
klucza może być z powodzeniem wykorzystany do dalszej edukacji społecznej, zarówno dla lokalnej społeczności 
jak i samych pracowników Koncernu Heidelberg. 
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IV. WYNIKI 

W projekcie monitoringu społecznego w okresie marzec – wrzesień 2018 r. nadesłano 74 zdjęcia za pomocą 
mobilnej aplikacji „Znajdź trzmiela”. Zgłoszenia dotyczą obszaru otaczającego Kopalnie Wapienia Górażdże w 
promieniu do 20 km.  Obszar badawczy określony jest wg siatki UTM (rys. nr 1). Zgłoszenia nadesłane w czasie 
wycieczki z uczniami na teren kopalni nie są brane pod uwagę w tym zestawieniu, stanowią potwierdzenie 
występujących gatunków z terenu kopalni. 

 
Rys. 1. Obszar objęty społecznym projektem Znajdź trzmiela. 
 
Na podstawie fotografii z terenów otaczających kopalnie rozpoznano 14 gatunków rodzaju trzmiel Bombus. 
Spośród nich - 10 gatunków zostało rozpoznanych na terenie kopalni w dwóch poprzednich edycjach QLA. Na 
terenie otaczającym stwierdzono dodatkowo 4 gatunki trzmieli, wśród nich 3 rzadkie i zagrożone w skali Europy. 
Wszystkie 3  gatunki: t. rdzawoodwłokowy B. pomorum, t. wielkooki B. confusus i t. zmienny  B. humilis widnieją 
na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, a dodatkowo t. rdzawoodwłokowy i t. wielkooki 
na Europejskiej Czerwonej Liście Pszczół, wszystkie ze statusem „narażone na wyginięcie”. Na terenie kopalni 
stwierdzono występowanie 2 gatunków trzmielców, których nie udało się potwierdzić na terenach otaczających 
kopalnie (tab.1). Na podstawie wyników badań możliwe było stworzenie klucza do oznaczania gatunków trzmieli, 
z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, a szczególnie uczniowie pobliskich szkol na lekcjach przyrody w 
terenie. 
Wyniki uzyskane dzięki społecznemu monitoringowi można wykorzystać do stworzenia nowej infrastruktury 
edukacyjno-przyrodniczej, np. stworzyć ścieżkę przyrodniczą w Gogolinie pt. „Szlakiem trzmieli”. 
 
Tabela 1. Gatunki trzmieli stwierdzone na terenie Kopalni Wapienia Górażdże i na terenach otaczających podczas 
III, IV i V edycji QLA 

Lp
. 

Gatunki trzmieli (Bombus) 

dla terenu kopalni 
i obszarów otaczających 

tylko dla terenów otaczających  tylko dla terenu kopalni 
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1. trzmiel gajowy B. lucorum* trzmiel parkowy B. hypnorum* trzmielec gajowy B. bohemicus 

2. trzmiel kamiennik B. lapidarius* 
trzmiel rdzawoodwłokowy B. 

pomorum* 
trzmielec żółty B. campestris 

3. trzmiel leśny B. pratorum* trzmiel wielkooki B. confusus*  

4. trzmiel ogrodowy B. hortorum* trzmiel zmienny B. humilis*  

5. trzmiel rudonogi B. ruderarius*   

6. trzmiel rudoszary B. sylvarum*   

7. trzmiel rudy B. pascuorum*   

8. trzmiel ziemny B. terrestris*   

9. trzmielec czarny B. rupestris*   

10. trzmielec ziemny B. vestalis*  
 

* - gatunki rozpoznane na podstawie zdjęć nadesłanych z aplikacji „Znajdź trzmiela” 
trzmiel ….. – gatunek znajdujący się na Polskiej i/lub Europejskiej Czerwonej Liście 
 
Na podstawie 74 zdjęć nadesłanych przez aplikację możliwe było rozpoznanie gatunków roślin na 56 z nich. 
Rozpoznano do rodzaju lub gatunku 22 rośliny kwiatowe, na których pożywiały się trzmiele. Najwięcej nadesłanych 
zdjęć przedstawiało trzmiele na lawendzie (11), oraz czosnku i facelii (po 7). Na facelii i czosnku rozpoznano także 
najwięcej różnorodnych gatunków rodzaju Bombus (6 i 5). Nadesłane fotografie przedstawiały także gatunki roślin 
rozdawane w tej edycji projektu przez Stowarzyszenie, czyli rośliny z rodziny motylkowatych: koniczynę białą, 
koniczynę czerwoną, koniczynę polną, komonicę zwyczajną oraz traganek. Rośliny te, powszechnie występujące 
na kopalni wapienia Górażdże mogą być użytkowane na potrzeby rekultywacji kopalni jak i w prywatnych 
ogródkach, na gminnych terenach zielonych oraz w placówkach oświatowych. Ze względu na dużą dostępność 
nasion tych roślin można stworzyć lokalny bank nasion, z którego korzystać mogliby wszyscy zainteresowani, 
przynosząc w zamian nasiona innych roślin pożytkowych. 
 
Tabela 2. Lista gatunków roślin oblatywanych przez owady rodzaju Bombus rozpoznana na podstawie fotografii z 
aplikacji „Znajdź trzmiela” na terenach otaczających Kopalnie Wapienia Górażdże. 

Lp. Gatunek rośliny 
Liczba fotografii 

przedstawiająca roślinę 
Liczba rozpoznanych 

gatunków Bombus 

1. Angelonia Angelonia sp. 4 3 

2. Chaber bławatek Centaurea cyanus 2 2 

3. Czosnek Allium sp. 7 4 

4. Facelia Phacelia tanacetifolia 7 6 

5. Głowienka Prunella sp. 1 1 

6. Jeżówka purpurowa Echinacea purpurea 2 2 

7. Komonica zwyczajna Lotus corniculatus 1 1 

8. Koniczyna biała Trifolium pratense 2 2 

9. Koniczyna czerwona Trifolium repens 1 1 

10. Koniczyna polna Trifolium arvense 1 1 

11. Lawenda Lavandula sp. 11 5 

12. Malina Rubus sp. 2 2 

13. Ostrożeń Cirisium sp. 1 1 

14. Róża Rosa sp. 1 1 

15. Różanecznik Rhododendron sp. 3 2 

16. 
Słoneczniczek szorstki Heliopsis 

helianthoides 
1 1 

17. Słonecznik ogrodowy Helianthus annuus 1 1 

18. Traganek Astragalus sp. 2 2 



  

 

 11/12 

19. Trzykrotka Tradescantia virginiana 1 1 

20. Wiśnia Cerasus sp. 1 1 

21. Wyka Vicia sp. 1 1 

22. Żmijowiec zwyczajny Echium vulgare 3 2 

 

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Uczestnictwo w 4 edycji QLA było dla Stowarzyszenia NiC zarówno kontynuacją misji poprzednich edycji (badania 
populacji trzmieli) jak i rozpoczęcie nowego etapu, czyli uczestnictwo lokalnych społeczności w badaniach 
przyrodniczych przy pomocy mobilnej aplikacji. Podczas spotkań i prezentacji idei naszego projektu spotkaliśmy 
się z bardzo dobrym odbiorem oraz zainteresowaniem tematem badań w kontekście citizen science. Po raz 
pierwszy od 2014 roku wyniki badań dotyczyły fauny trzmieli w okolicach kopalni wapienia Górażdże, co daje nam 
dane, które można porównać z zebranym materiałem z poprzednich edycji. Zaakceptowanie naszego projektu do 
fazy wykonawczej pokazuje, że Koncern Heidelberg wspiera działania, które korzystają z osiągnięć nauki, techniki, 
angażowania społeczeństwa w wyzwanie, jakim jest wspieranie i zwiększanie bioróżnorodności na terenach 
pokopalnianych.  
Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń wyniesionych z realizacji projektu monitoringu społecznego 
Stowarzyszenie NiC przedstawia następujące wnioski: 
- dotarcie do różnych grup społecznych w celu realizacji projektu społecznego wymaga cierpliwości oraz 
współpracy z lokalnymi przedstawicielami. Niezbędna jest tutaj prawidłowa koordynacja działań i zaangażowanie 
członków Stowarzyszenia w różne aspekty projektu; 
- na atrakcyjność odbioru przekazywanych informacji duże znaczenie mają: forma i prostota przekazywanych 
informacji, zarówno przy starszych jak i młodszych uczestnikach; 
- 74 przesłanych zdjęć z okolicy kopalni wapienia Górażdże (na ok 500 z całej Polski) pokazuje ogromny potencjał 
drzemiący w citizen science oraz nieocenione wsparcie, jakim jest promocja projektu wśród lokalnych 
społeczności, 
- w dzisiejszych czasach dla osiągnięcia wyników należy korzystać ze wszelkich dostępnych narzędzi i wiedzy. 
Dlatego też aplikacja „Znajdź trzmiela” dzięki swojej prostocie oraz informacjom zawartym w niej pozwala na 
zbieranie wyników przyrodniczych (na temat trzmieli) w niedostępny wcześniej sposób, jednocześnie 
udowadniając, że każdy przyczyniać się do ciekawych odkryć przyrodniczych we własnej okolicy, 
- na bazie wcześniejszych badań oraz wyników monitoringu społecznego powstał specjalny klucz do oznaczania 
lokalnych gatunków trzmieli. Potencjał tego klucza jest bardzo duży i z powodzeniem można z niego korzystać do 
dalszej edukacji społecznej, podczas wycieczek na ścieżce przyrodniczej w kopalni wapienia Górażdże oraz w 
okolicy kopalni 
- Wyniki badań nad roślinami odwiedzanymi przez trzmiele można zaadaptować z powodzeniem do projektowania 
kwietnych rabat na terenach zarządzanych przez gminy, np. przed urzędami, placówkami oświatowymi, w parkach 
czy na terenach rekreacyjnych. 
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To be kept and filled in at the end of your report 

Project tags (select all appropriate): 

This will be use to classify your project in the project archive (that is also available online) 
 

 
Project focus: 

☐Beyond quarry borders 

☒Biodiversity management 

☐Cooperation programmes 

☒Connecting with local communities 

☒Education and Raising awareness 

☐Invasive species 

☐Landscape management  

☐Pollination 

☐Rehabilitation & habitat research 

☐Scientific research 

☐Soil management 

☐Species research 

☒Student class project 

☒Urban ecology 

☐Water management 

 
Flora: 

☐Trees & shrubs   

☐Ferns   

☒Flowering plants   

☐Fungi   

☐Mosses and liverworts 

 
Fauna: 

☐Amphibians  

☐Birds   

☒Insects   

☐Fish   

☐Mammals   

☐Reptiles   

☐Other invertebrates 

☐Other insects   

☐Other species 

 

Habitat: 

☐Artificial / cultivated land 

☐Cave   

☐Coastal  

☐Grassland 

☐Human settlement   

☐Open areas of rocky grounds 

☐Recreational areas   

☐Sandy and rocky habitat 

☐Screes   

☐Shrub & groves   

☐Soil   

☐Wander biotopes 

☐Water bodies (flowing, standing)   

☐Wetland 

☐Woodland 

 

 

Stakeholders: 

☒Authorities   

☒Local community   

☒NGOs   

☒Schools 

☐Universities 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Znajdź trzmiela – społeczny monitoring w służbie ochrony 

bioróżnorodności w kopalni wapienia Górażdże
 

1 



TrzmielE 

Bombus 

W Polsce jest 38 

gatunków trzmieli,  

a każdy wygląda 

inaczej 

Trzmiele zapylają 

wiele gatunków 

roślin, ponieważ 

mają różne 

długości 

języczków 

Na trzeciej parze 

odnóży maja 

specjalny aparat 

do przenoszenia 

pyłku – 

koszyczek 

Trzmielce pasożytują 

w gniazdach trzmieli 

 i wyglądają niemal 

identycznie jak one 

Na kopalni wapienia 

Górażdże                  

i w okolicy spotkać 

możesz 16 

gatunków trzmieli!!! 

Wszystkie znajdziesz 

w tym kluczu 

Ściągnij aplikację 

„Znajdź trzmiela”, 

a dowiesz się 

więcej… 

2 



Klucz w trzech krokach 

 

Krok 1. Będzie Ci potrzebne: 

 

 
                      Wydrukuj strony 4-11,  

                wytnij kształty 

                i połącz sznurkiem 

 
 

                      Korzystaj z klucza 

                i aplikacji „Znajdź trzmiela” 

                na każdej wyprawie  

                terenowej 

Krok 2. 

Krok 3. 

3 



Trzmiel 

ziemny 

Bombus 
terrestris 

To jeden z bardziej pospolitych gatunków                  

z krótkim języczkiem. Spotkasz go niemal 

wszędzie tam, gdzie kwitną rośliny. 

   2 żółte 

          paski 

 

    biały koniec 

         odwłoka 

Trzmiel 

RUDY 

Bombus 
PASCUORUM 

Bardzo pospolity trzmiel z dłuższym języczkiem. 

Łatwy do rozpoznania. Spotkasz go na kwiatach 

niemal wszędzie, lata do później jesieni, 

   RUDE włoski 

     Na całym 

            ciele 

4 



Trzmiel 

Rudoszary 

Bombus 
sylvarum 

Trzmiel, którego możesz spotkać tylko w wybranych 

miejscach. Ma dłuższy języczek. W Wielkiej Brytanii 

kiedyś pospolity, teraz bardzo rzadki. 

   Czarna  

plamka  Między 

skrzydłami  

 

    

     

Trzmiel 

RUDonogi 

Bombus 
ruderarius 

Mniej pospolity gatunek trzmiela, prawie cały 

ubarwiony na czarno. Jako jedyny z trzmieli ma 

włoski na koszyczkach ubarwione na rudo.  

 

Rude włoski  

na koszyczkach 

 

       I na końcu  

           odwłoka 

  Rude               

zakończenie   

odwłoka 

5 



Trzmiel 

OGRODOWY 

Bombus 
hortorum 

Pospolity gatunek trzmiela z najdłuższym 

języczkiem. Zapyla kwiatki z długą koroną, takie 

jak dzwonki. 

Trzmiel 

leśny 

Bombus 
pratorum 

Pospolity gatunek trzmiela z krótkim języczkiem. 

Najczęściej można go spotkać na terenach 

leśnych, zadrzewionych i w górach. 

 

 

Żółty pasek  

   za głową 

 
 

        Czerwony 

          koniec 

           odwłoka 

   3 żółte 

          paski 

 

    biały koniec 

         odwłoka 

6 



Trzmiel 

Kamiennik 

Bombus 
lapidarius 

Pospolity gatunek trzmiela z krótkim języczkiem. 

Spotkać możesz go niemal wszędzie tam, gdzie 

występują kwitnące rośliny. 

Trzmiel 

gajowy 

Bombus 
lucorum 

Pospolity gatunek trzmiela z krótkim języczkiem. 

Bardzo podobny do trzmiela ziemnego, odróżnia 

go szersza przepaska za głową. 

 

 

Szeroki, Żółty  

     pasek  

       za głową 
 

 

       żółte i białe 

        włoski NA  

        odwłoku 

    

    Czerwone  

    włoski na końcu 

        odwłoka 

7 



Trzmiel 

parkowy 

Bombus 
hypnorum 

Pospolity, najłatwiejszy do rozpoznania gatunek 

trzmiela. Ma krótki języczek. Występuje 

najczęściej w parkach i ogrodach. 

Trzmiel 
rdzawo-

odwłokowy 

B. pomorum 

Bardzo rzadki gatunek trzmiela z dłuższym 

języczkiem. Wpisany na Czerwoną Listę Zwierząt 

Zagrożonych Wyginięciem. 

 

 

Czarne włoski 

      Na ciele 
 

 

          odwłok 

       Prawie cały 

      czerwonorudy 

    

           

          Brązowe  

        włoski na 

          Tułowiu 

 

             BIAŁY KONIEC 

                 ODWŁOKA 

8 



Trzmiel 

wielkooki 

Bombus 
confusus 

Bardzo rzadki gatunek trzmiela z dłuższym 

języczkiem. Jeden z najbardziej narażonych na 

wyginięcie w Europie. Samiec ma bardzo duże oczy. 

Trzmiel 

zmienny 

Bombus 
humilis 

Rzadki gatunek trzmiela z dłuższym języczkiem. 

Posiada wiele form barwnych. Wpisany na 

Czerwoną Listę Zwierząt Zagrożonych Wyginięciem. 

 

 

Jasne włoski 

   na głowie 
 

 

          czerwone 

         i brązowe 

     Włoski Na odwłoku 

    

    Czerwone  

    włoski jedynie  

         na końcu 

          odwłoka 

9 



Trzmielec 

czarny 

Psithyrus 
rupestris 

Trzmielec, który upodabnia się do trzmiela ziemnego. 

Można go odróżnić po żółtych włoskach przy białym 

zakończeniu odwłoka i ciemnych skrzydłach.. 

Trzmielec 

ziemny 

psithyrus 
vestalis 

 

 

żółta przepaska 

Za głową 
 

 

          Zółto-białe 

           Zakończenie 

              odwłoka 

    szare włoski  

     na ciele 

 

 

     Czerwone  

      Zakończenie  

        odwłoka 

Trzmielec, który upodabnia się do trzmiela 

kamiennika. Można go odróżnić po dodatkowych 

szarych włoskach na ciele i ciemnych skrzydłach. 

10 



Trzmielec 

ŻÓłty 

Psithyrus 
campestris 

Trzmielec, który upodabnia się do trzmiela gajowego. 

Można go odróżnić po czarnych włoskach na białym 

zakończeniu odwłoka i ciemnych skrzydłach. 

Trzmielec 

gajowy 

psithyrus 
bohemicus 

 

 

żółta przepaska 

Za głową 
 

 

          czarno-białe 

           Zakończenie 

              odwłoka 

    żółte włoski 

Na tułowiu 

 

     I zakończeniu 

          odwłoka 

 

Trzmielec, który upodabnia się do trzmiela rudego. 

Można go odróżnić żółtym zakończeniu odwłoka 

i ciemnych skrzydłach. 

11 



12 
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