Ochrona motyli w twojej okolicy. DIY motyle ogrody.

Mieniące się motyle, okryte przez jedwabiste barwne skrzydła, przypominające latające
duszki są źródłem inspiracji dla artystów jako symbol nadziei i przemijania. W Chinach dwa
latające motyle symbolizują miłość. Van Gogh często malował je na swoich płótnach.
Jednak położenie otaczających nas motyli nie jest dzisiaj tak romantyczne i inspirujące jak
mogłoby się wydawać. Europejska Agencja Środowiska poinformowała, że w ciągu minionych
dwóch dekad obszar występowania motyli w Europie zmalał o 50%.
Według organizacji Butterfly Conversation Europe szacuje się, że ok. 10% europejskich
gatunków motyli jest zagrożonych wymarciem. Innymi słowy, ponad 40 gatunków motyli, ważek i
ciem boryka się z tym samym problemem. Jeśli chcecie oglądać motyle w środowisku naturalnym
musicie się liczyć z tym, że są delikatne i wrażliwe na zmiany środowiska. Motyle są wskaźnikami
stanu ekosystemu i zmiany w ich zachowaniu wskazują nadciągający spadek liczebności innych
zwierząt. Degradacja środowiska, stosowane przez rolników pestycydy i środki chwastobójcze
krzywdzą owady. Jeśli teraz podejmiemy kroki w tej sprawie, będziemy mogli zapobiec zagładzie
motyli.
Miejmy nadzieję, że odnowa populacji motyli jest możliwa. Farmy motyli pracują nad
odnową liczby gatunków i starają się informować o tym jak korzystny wpływ mają motyla na
społeczeństwo. Na przykład Callaway Gardens w Georgii posiadają ponad 1000 motyli i uczą
odwiedzających jak posadzić kwiaty, żeby przyciągnąć motyle do ogrodu wokół domu. Nagrodą za
pomoc motylom jest satysfakcja z ochrony środowiska i radość z bycia otoczonym przez motyle za
każdym razem kiedy wychodzisz na dwór.
Zastanów się jakie rodzime rośliny występują w twojej okolicy. Ta informacja pomoże ci
zdecydować jakie kwiaty przyciągną motyle z twojego regionu. Jeśli uprawiasz rośliny, wybierz
jaskrawe kolory, odcienie czerwonego, żółtego, pomarańczowego i fioletowego. Każda roślina
powinna przyciągać inne rodzaje motyli; mlecz jest jedyną formą pokarmu dla Monarchów,
podczas gdy pietruszka wabi Jaskółcze ogony. Należy tak zorganizować uprawy kwiatów, aby
zapylanie było łatwiejsze i planować kwitnienie tak, żeby motyle zawsze miały dostępne źródło
pokarmu. Pestycydy są toksyczne dla motyli i kluczowe jest ich całkowite unikanie i stosowanie
nawozów naturalnych.
Po jedzeniu i zapylaniu, motyle zasługują na dobrze zapracowany odpoczynek na szeregu
płaskich, dużych kamieni umiejscowionych w słońcu, odpowiednich do kąpieli słonecznych i
spotkań towarzyskich. Zaoferuj twoim motylim gościom różnorodne zbiorniki wodne
zaprojektowane w przestrzeni ogrodu, wypełnione glebą i piachem.
Jeśli nie jesteś w stanie posadzić tak wielu roślin jakbyś chciał, możesz samemu zrobić
nektar mieszając syrop z kilkoma kroplami sosu sojowego. Wystawiając tacę z przejrzałymi
owocami takimi jak arbuz, pomarańcze, grejpfruty, banany, truskawki lub jabłka, z jaskrawo różową lub pomarańczową tkaniną obok, dajemy sygnał motylom, że w okolicy jest coś pysznego.
Zaprojektuj swój motyli ogród z własną estetyką w swoim własnym stylu i guście.
- See more at httpwww.isfoundation.comnewsbutterfly-conservation-yourbackyard-diy-butterfly-gardens#sthash.SQ92sebA.dpuf

