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BIOLOGIA, ZNACZENIE I CHÓW TRZMIELI

WSTĘP

Większość roślin (z wyjątkiem wiatropylnych), czyli około 80% gatunków do 

wydania owoców i nasion wymaga zapylenia przez owady. Ale nawet wysoce sa-

mopylne (np. fasola zwyczajna, groch, niektóre odmiany wiśni, śliw) reagują na 

oblot owadów znaczącą zwyżką plonu ponieważ owoce powstałe z zapylenia obcym 

pyłkiem są lepszej jakości i mają większą masę. Zapylenie roślin uprawnych jest tak 

samo ważnym czynnikiem plonotwórczym jak agrotechnika, nawożenie czy ochro-

na przed szkodnikami i chorobami. Jest to przy tym czynnik najtańszy i dostępny 

zazwyczaj bez żadnych zabiegów ze strony plantatora. Rośliny odwiedzane są przez 

wiele gatunków owadów, ale najważniejszymi zapylaczami są pszczoły (Apoidea), 

nadrodzina obejmująca trzmiele wraz z pszczołą miodną i pszczołami samotnicami. 

Wpływ pszczół na planowanie roślin przedstawia rysunek 1.

Liczebność trzmieli wzrasta od wiosny do lata, pszczoły samotnice występują 

w określonych porach sezonu – głównie wczesną wiosną i latem, pszczoła miodna 

natomiast tworzy trwałe liczebnie rodziny. Jednak ze względu na zmniejszenie licz-

by rodzin pszczoły miodnej z około 2 mln do około 900 tys., jak i jej słabą kondycję 

wiosenną, spowodowaną pasożytami, chorobami i masowym ginięciem podczas zi-

mowli,  trzmiele i pszczoły samotnice stają się ważnym alternatywnym zapylaczem 

sadów, ogrodów i upraw polowych.

 W Polsce występuje 30 gatunków trzmieli, z tego 12-15 w terenach rolniczych. 

Oblatują one wiele gatunków roślin, w tym takich, których nie mogą zapylić robot-

nice pszczoły miodnej z powodu specyfi cznej budowy ich kwiatów (np. lucerna, wy-

żlin ogrodowy ‒ lwia paszcza, naparstnica, tojad), bądź są niedostatecznie zapylane 

(np. długorurkowe kwiaty wyk, bobu, koniczyny czerwonej, pszeńca, ostróżki, tra-

ganku, nasturcji), z głęboko ukrytym nektarem, niedostępnym dla robotnic pszczo-

ły miodnej z powodu krótkich języczków (6-7 mm). Języczki trzmieli są znacznie 

dłuższe, dochodzące do 24 mm u matek trzmiela ogrodowego (Bombus hortorum). 

Mieczysław Biliński
Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

mieczyslaw.bilinski@man.pulawy.pl
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Trzmiele są ponadto wydajnymi zapylaczami, oblatującymi w ciągu 1 minuty, 

np. do 25 kwiatów koniczyny czerwonej, podczas gdy pszczoła miodna jedynie 12-

14. Wielkość i gęste owłosienie trzmieli sprawia, że pracują w niższych tempera-

Rys. 1. Wpływ pszczół na plonowanie roślin
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turach. Latem spotkać je można na kwiatach już przy 11°C, podczas gdy pszczoła 

miodna rozpoczyna pracę powyżej 15°C. 

Z tego powodu dzień ich pracy jest o 2-3 godziny dłuższy. Ostatnio trzmiel ziem-

ny (B. terrestris), stał się istotnym elementem w całorocznej produkcji pomidorów 

szklarniowych. Wykorzystanie trzmieli do zapylania pomidorów obniżyło koszty 

uzyskiwania owoców i to znacznie lepszej jakości, niż pochodzące z hormonizacji 

kwiatów – dobrze wypełnionych, twardych i równomiernie wybarwionych, nadają-

cych się do transportu i dłuższego przechowywania. Ponadto wprowadzenie trzmieli 

spowodowało konieczność zaniechania stosowania chemicznych środków ochrony 

roślin na rzecz walki biologicznej ze szkodnikami pomidorów, dzięki czemu otrzy-

maliśmy zdrową żywność.

Większość gatunków trzmieli zakłada gniazda w ziemi lub na jej powierzchni. 

Dla lepszego zapylenia upraw powinny gnieździć się blisko pól. W krajobrazie rol-

niczym jedynymi miejscami nadającymi się do tego celu są miedze, rowy, skarpy, 

wały przeciwpowodziowe, śródpolne zadrzewienia, przydroża itp., niesłusznie zwa-

ne nieużytkami i często traktowane jako śmietniska, wypalane lub likwidowane jako 

rzekome utrudnienie mechanizacji. Rzadko zakładane gniazda w dłużej trwających 

uprawach, jeśli nawet nie są narażone na wytrucie zabiegami ochrony roślin, to każ-

da pożniwna orka niszczy je zupełnie, ponieważ najczęściej znajdują się na głębo-

kości do 15 cm, czyli w warstwie ornej.

Nieużytki mają jeszcze i tę zaletę, że kwitnące na nich drzewa, krzewy i rośliny 

zielne uzupełniają luki między pożytkami, które dają uprawy polowe i sadownicze. 

Jest to bardzo ważne, ponieważ trzmiele nie gromadzą większych zapasów. Każdy 

okres przerwy w pożytku hamuje rozwój gniazd, a dłuższy może prowadzić nawet 

do ich ginięcia. Już przy 2-dniowym braku pyłku trzmiele wyrzucają larwy, a ich 

wychów wznawiają dopiero z nawrotem pożytku. To jednak nie wyrówna strat, jakie 

poniosła rodzina. Na kolejno zakwitającej plantacji nasiennej zagęszczenie oblatu-

jących ją trzmieli będzie niskie i nie zapewni plantatorowi opłacalnych plonów na-

sion. Dotyczy to zwłaszcza tych roślin, których kwiatów pszczoła miodna nie może 

zapylić (lucerna), oblatuje je niechętnie (bób, wyki) lub tam, gdzie jej brak. Sytuacja 

pszczoły miodnej, zwłaszcza wobec zagrożenia pasożytem Varroa i wielu choroba-

mi jest również trudna. I dla niej nieużytki są ważną bazą pożytkową.

W tej sytuacji należy podkreślić konieczność uznania i zrozumienia ochrony dzi-

kich zapylaczy (trzmieli i pszczół samotnic) w naturze poprzez urozmaicanie krajo-

brazu rolniczego (np. tworzenie pasów zadrzewień o takim doborze drzew, krzewów 

i roślin zielnych w tym głównie bylin, aby zapewniały pszczołom i innym poży-

tecznym owadom obfi ty wziątek nektarowo-pyłkowy dostępny w różnych porach 

sezonu), jak i wzbogacanie w rośliny miododajne istniejących, rolniczo niewykorzy-

stanych powierzchni, zwłaszcza pól leżących coraz częściej odłogiem. 
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TRZMIEL - Bombus 

Rodzaj prawnie chronionych owadów społecznych z rodziny pszczołowatych, 

obejmujący ponad 300 gatunków, żyjących głównie w strefi e klimatu umiarkowa-

nego, w tym około 30 gatunków trzmieli występuje w Polsce. Wśród nich jest około 

8-12 gatunków spotykanych częściej, jak trzmiel ziemny (B. terrestrsis), gajowy 

(B. lucorum), kamiennik (B. lapidarium), rudy (B. agrorum), rudonogi (B. rude-

rarius), rudoszary (B. sylvarum), żółty (B. muscorum) i ogrodowy (B. hortorum). 

Zapłodnione w poprzednim roku samice (matki) trzmieli pojawiają się w początkach 

kwietnia i zakładają gniazda w norach gryzoni, w dziuplach, na strychach lub na po-

wierzchni ziemi. Gniazda trzmieli są na ogół kuliste i zbudowane z zeschłej trawy, 

liści, mchu itp. We wnętrzu matka buduje z wosku dużą komórkę na nektar 

i obok miseczkę, którą wypełnia pyłkiem, składa do niej 4-6 jaj, zasklepia wo-

skiem i ogrzewa swym ciałem. Po pewnym czasie do pierwszej samica dokleja ko-

lejne kolebki z jajami, które po wylęgu larw (po 3 dniach) łączą się w jedną większą 

kolebkę, w której larwy żyją obok siebie, zjadając pyłek uzupełniany przez matkę. 

Dojrzałe larwy przędą owalne kokony i w ten sposób rozdzielają się. Matka zbiera 

z tworzących się kokonów wosk i używa do budowy nowych kolebek. Po wy-

gryzieniu się robotnic puste kokony (otwarte u góry) służą do przechowywania nek-

taru i pyłku. Dwu-, trzydniowe robotnice podejmują pracę jako zbieraczki, matka 

zaś pozostaje odtąd w gnieździe. Liczebność rodzin trzmieli wynosi zwykle 40-200 

osobników i zależy od gatunku, bazy pożytkowej, pogody i pasożytów. W połowie 

lata pojawiają się samce (są samodzielne i oblatują kwiaty) i młode samice, które 

po locie godowym wyszukują sobie miejsca zimowli. Trzmiele są zapylaczami wie-

lu roślin, w tym długorurkowych (ostróżka, bób, koniczyna czerwona, wyki) lub 

o specyfi cznej budowie kwiatów (lucerna, wyżlin-lwia paszcza). W Oddziale 

Pszczelnictwa ISK w Puławach opracowano dwie metody chowu trzmieli: sezono-

wy chów trzmieli (1969-1972) i całoroczny chów trzmiela ziemnego (B. terrestris), 

(1993-1997). Rodziny trzmiela ziemnego są obecnie na całym świecie wykorzysty-

wane do zapylania pomidorów szklarniowych (co zapewniło konsumentom podaż 

tych owoców przez cały rok) oraz sadów i jagodników z powodu spadku liczby 

rodzin pszczoły miodnej (w Polsce z 2 mln do 900 tys.). 

TRZMIELEC – Psithyrus 

Pasożyty gniazdowe trzmieli. Przez niektórych systematyków łączone z trzmie-

lami jako odrębny podrodzaj. Zewnętrznie bardzo podobne do trzmieli (nawet barwą 

włosków upodabniają się do gatunków, na których pasożytują), lecz mają bardziej 

masywną budowę ciała i ciemnobrązowe skrzydła. W Polsce występuje 10 gatun-
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ków. Samice trzmielców nie zbierają pyłku, gdyż nie mają koszyczków i dlatego nie 

zakładają własnych gniazd. Po zimowli budzą się dopiero wtedy, gdy w gniazdach 

trzmieli są już robotnice. Samica po wyszukaniu gniazda odpowiedniego gatunku 

trzmiela wchodzi tam, zabija matkę i składa swoje jaja, którymi opiekują się robotnice 

trzmieli. Z jaj tych rozwijają się młode samice i samce trzmielców, które po osiągnię-

ciu dojrzałości porzucają gniazdo na zawsze. Samice zaraz po zapłodnieniu wchodzą 

w hibernację; samce natomiast przez długi okres oblatują kwiaty wielu roślin i na 

nich nocują. 

GATUNKI TRZMIELI I TRZMIELCÓW W POLSCE

Rodzaj: Bombus Latreille – trzmiel (w Polsce około 30 gatunków)

Podrodzaj: Alpigenobombus Skorikov

Trzmiel sześciozębny – Bombus wurfl enii Rad.1

 Podrodzaj: Kallobombus Dalla-Torre

Trzmiel różnobarwny – Bombus soroeensis (F.)2

 Podrodzaj: Bombus Latreille 

Trzmiel gajowy – Bombus lucorum (L.)3

Trzmiel ziemny – Bombus terrestris (L.)4

Trzmiel wąskopasy – Bombus cryptarum (F.) 

Trzmiel wielki – Bombus magnus Vogt  

 Podrodzaj: Cullumanobombus Vogt 

Trzmiel zachodni – Bombus cullumanus (Kirby) 

Trzmiel wschodni – Bombus semenoviellus Skor.5

 Podrodzaj: Pyrobombus Dalla-Torre 

Trzmiel parkowy – Bombus hypnorum (L.)6

Trzmiel tajgowy – Bombus jonellus (Kirby)7

Trzmiel leśny – Bombus pratorum (L.)8

Trzmiel wysokogórski – Bombus pyrenaeus Pérez9

 Podrodzaj: Melanobombus Dalla-Torre

Trzmiel kamiennik – Bombus lapidarius (L.)10

Trzmiel żółtopasy – Bombus sicheli Rad.11

 Podrodzaj: Megabombus Dalla-Torre

Trzmiel ogrodowy – Bombus hortorum (L.)12

Trzmiel złotopasy – Bombus ruderatus (L.)13

Trzmiel ciemnoskrzydły – Bombus argillaceus (Scop.)14

 Podrodzaj: Laesobombus Krüger 

Trzmiel stepowy – Bombus laesus laesus (Mor.)15
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Trzmiel naddunajski – Bombus laesus mocsaryi Kirch.16

Trzmiel grzbietoplam – Bombus maculidorsis (Skor.) Panfi lov17

 Podrodzaj: Thoracobombus Dalla-Torre 

Trzmiel zmienny – Bombus humilis Ill.18

Trzmiel żółty – Bombus muscorum (F.)19

Trzmiel rudy – Bombus pascuorum (Scop.)20

Trzmiel rudonogi – Bombus ruderarius (Müll.)21

Trzmiel czarnopaskowany – Bombus schrencki Mor.22

Trzmiel rudoszary – Bombus sylvarum (L.)23

Trzmiel szary – Bombus veteranus (F.)24

 Podrodzaj: Subterraneobombus Vogt

Trzmiel ozdobny – Bombus distinguendus Mor.25

Trzmiel olbrzymi – Bombus fragrans (Pall.)26

Trzmiel paskowany – Bombus subterraneus (L.)27

 Podrodzaj: Rhodobombus Dalla-Torre

Trzmiel ciemnoudy – Bombus armeniacus Rad. 

Trzmiel wyżynny – Bombus mesomelas Gerst.28

Trzmiel rdzawoodwłokowy – Bombus pomorum (Panz.)29

 Podrodzaj: Confusibombus Ball 

Trzmiel wielkooki – Bombus confusus Schenck30

Gatunki nienumerowane – występowanie w Polsce możliwe lub doniesienia niesprawdzone. Poje-

dyncze obserwacje B. fragrans (26) i B. sicheli (11) pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat. B. cryptarum 

i B. magnus = formy barwne B. terrerstris (4) [por. Rasmont i in. (2008) An overview of the Bombus 

terrestris (L.) subsp. (Hymenoptera: Apidae). Ann. soc. ent. Fr. 44(1): 234-250]

Rodzaj: Psithyrus Lep. – trzmielec 

Pasożyty gniazdowe trzmieli (w Polsce 10 gatunków)

 Podrodzaj: Ashtonipsithyrus Frison

Trzmielec gajowy – Psithyrus bohemicus (Seidl)1

Trzmielec ziemny – Psithyrus vestalis (Geofr2

 Podrodzaj: Allopsithyrus Popov 

Trzmielec ogrodowy – Psithyrus barbutellus (Kirby)3

Trzmielec czeski – Psithyrus maxillosus (Klug)4

 Podrodzaj: Psithyrus Lep.

Trzmielec czarny – Psithyrus rupestris (F.)5

 Podrodzaj: Metapsithyrus Popov

Trzmielec żółty – Psithyrus campestris (Panz.)6

 Podrodzaj: Fernaldepsithyrus Frison

Trzmielec drzewny – Psithyrus norvegicus Sp. Schn.7
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Trzmielec różnobarwny – Psithyrus quadricolor Lep.8

Trzmielec leśny – Psithyrus sylvestris Lep.9

Trzmielec północny – Psithyrus fl avidus (Eversm.)10

BIOLOGIA TRZMIELI 

Trzmiele tworzą gniazda sezonowe. Początek rodzinom dają zapłodnione sami-

ce-matki, które wychodzą z zimowli zwykle w początkach kwietnia. Obfi tość po-

żywienia na kwitnących roślinach powoduje szybki rozwój ich jajników i skłania 

je do poszukiwania odpowiednich miejsc na założenie gniazda. Większość naszych 

gatunków trzmieli zakłada gniazda ziemne w opuszczonych norach gryzoni (np. 

trzmiel ziemny – Bombus terrestris, kamiennik – B. lapidarius, ogrodowy – B. hor-

torum, rudoszary – B. sylvarum), część w dziuplach drzew i starych budynkach, sto-

dołach (trzmiel parkowy – B. hypnorum, kamiennik – B. lapidarius), inne wreszcie 

– jak trzmiel rudy (B. pascuorum), rudonogi (B. ruderarius) i leśny (B. pratorum) 

– zakładają gniazda na powierzchni w zeschłych kępach ubiegłorocznej trawy, któ-

rą uzupełniają zgrabiając inne szczątki roślinne z najbliższego sąsiedztwa, tworząc 

zwartą i nieprzemakalną okrywę. 

Zastany materiał izolacyjny matka trzmiela przystosowuje do własnych potrzeb. 

Przede wszystkim wewnątrz tworzy niewielką komorę o średnicy 3-4 cm, pośrod-

ku której buduje z wydzielanego wosku niewielką miseczkę na jaja (średnica 5-

6 mm), a obok niej komórkę o pojemności 2-4 cm3, w której gromadzi dla siebie 

nektar na czas dłuższego pobytu w gnieździe, z powodu niepogody lub konieczności 

ogrzewania czerwiu. Wosk trzmieli jest barwy brunatnej i zawiera spore domieszki 

pyłku kwiatowego, dzięki temu jest plastyczny i ułatwia zastosowanie go na różne 

potrzeby w gnieździe. W pierwszej miseczce matka składa na pyłku kilka jaj, okry-

wa woskiem i przylegając ciałem ogrzewa potomstwo. Tylko na okres konieczny 

do uzupełnienia pokarmu dla siebie i larw wylatuje na krótko z gniazda, zwykle 

rano i przed wieczorem. W sprzyjających warunkach matka, obok pierwszej, for-

muje następne miseczki, umocowując je do brzegów poprzednich. Po wylęgu larw 

(ok. 3 dnia od złożenia jaj) poszczególne miseczki są stopniowo łączone i tak tworzy 

się wspólna kolebka z kilkunastu larwami. W miarę wzrostu larw matka powiększa 

i kształtuje kolebkę w ten sposób, że przez całą jej długość tworzy pośrodku wgłę-

bienie odpowiadające wielkości swego ciała, dzięki czemu lepiej ogrzewa larwy 

zarówno pod sobą, jak i po bokach. 
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Larwy trzmieli karmione są dwoma sposobami. Niektóre gatunki (np. trzmiel 

rudy, rudonogi) dobudowują z boku kolebki z larwami rodzaj woskowej kieszon-

ki, do której robotnice składają obnóża pyłkowe zbierane z oblatywanych kwiatów 

w koszyczkach trzeciej pary nóg. Inne gatunki (np. trzmiel ziemny, gajowy, kamien-

nik) gromadzą pyłek w specjalnych komórkach z wosku lub w pustych oprzędach 

poczwarczych i larwy do 3. stadium karmią przeżutym pokarmem pyłkowo-nekta-

rowym podawanym od spodu kolebki, a w 4. stadium – przez boczne otwory w wo-

skowych osłonkach otaczających poszczególne larwy. Dojrzałe larwy przędą zbite 

Rys. 2. Cykl życiowy trzmieli wg Sladena (1912)
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owalne kokony, wewnątrz których przepoczwarczają się i wreszcie, po około 12-

13 dniach, wygryzając otwór w górnej części oprzędu, wychodzą dorosłe osobniki. 

Okres rozwoju, od złożenia jaja do wygryzienia się z kokonu robotnic, wynosi około 

21 dni (w późniejszym okresie rozwoju rodziny – samców 22-24, a młodych matek 

28-32 dni). Jeszcze w trakcie tworzenia przez larwy kokonów, trzmiele skrzętnie 

zbierają z nich wosk i zużywają do innych celów, np. budowy następnych miseczek 

na jaja lub woskowych kołnierzyków na pustych kokonach. Powstałe pod okrywą 

woskową kokony są nieprzepuszczalne dla wody i dlatego po wylęgu z nich trzmieli 

wykorzystywane są do gromadzenia zapasów nektaru i pyłku. Robotnice dojrzewają 

bardzo szybko i już w 2-3 dniu życia podejmują pracę jako zbieraczki. Od tej pory 

matka pozostaje w gnieździe zajmując się składaniem jaj, karmieniem i ogrzewa-

niem czerwiu. Robotnice jednak nie tylko przynoszą pokarm, lecz również pomaga-

ją matce w rozbudowie gniazda i w opiece nad potomstwem. 

 W gnieździe matka zakłada coraz liczniejsze miseczki z jajami, zakładane na 

brzegach lub stykach kokonów tak, aby nie przeszkadzały wygryzaniu się robotnic. 

Rozwijające się z nich kolebki z larwami powiększają objętość rosnącego w górę 

i na boki plastra, który formowany jest w ten sposób, aby trzmiele miały stały dostęp 

do głębiej położonych jego warstw, w tym kokonów, z których wyszły robotnice 

lub specjalnie budowanych komórek z wosku na zapasy nektaru i pyłku. W rodzinie 

liczącej kilkanaście robotnic, które znoszą już spore ilości pokarmu, robotnice po-

krywają od wewnątrz cienką warstwą wosku okrywę izolacyjną, oddzielając ją od 

plastrów właściwego gniazda. Zapobiega to przedostawaniu się do wnętrza różnych 

zanieczyszczeń (osypującej się ziemi, części roślinnych) oraz stwarza lepszy mikro-

klimat w gnieździe (odpowiednia temperatura, stała wilgotność). 

Liczebność rodziny zależy od gatunku trzmiela, wartości matki, warunków po-

żytkowych (dostatku pyłku i nektaru) oraz pogody. W szczytowym okresie rozwoju 

(przełom lipca i sierpnia) silna rodzina trzmiela leśnego lub rudego może liczyć 

40-70, a ziemnego lub kamiennika – 100-200 robotnic. Wraz ze wzrostem liczby 

robotnic w rodzinie, każda nowa partia czerwiu otrzymuje coraz obfi tsze pożywienie 

i dlatego wygryzające się osobniki są coraz większe i wreszcie wychowywane są po-

stacie płciowe: duże młode matki i samce. Liczba młodych matek sięga najczęściej 

20-30 (u trzmiela ziemnego lub kamiennika nawet ponad 100). Samce są partenoge-

netyczne i pojawiają się do końca istnienia rodziny, w większości z jaj składanych 

przez liczne w gnieździe robotnice-trutówki. Silna rodzina, zwłaszcza w hodowli, 

może wychować nawet kilkaset samców. Większość z nich po kilkudniowym po-

bycie w gnieździe porzuca je na zawsze i rozlatuje się po okolicy oblatując kwiaty 

wielu gatunków roślin i nocując na nich. Są więc dobrymi zapylaczami. Głównym 

zadaniem samców jest zapłodnienie młodych matek, które są gotowe do lotów godo-

wych około 10 dnia życia, po odłożeniu w swych organizmach sporych ilości ciała 

tłuszczowego (do 35% suchej masy owada), gwarantującego pomyślność przyszłej 
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zimowli. W tym czasie samce już od rana wykonują loty po obwodzie, pozostawiając 

u nasady wybranych roślin lub kamieni kropelki wydzieliny gruczołów żuwaczko-

wych, których zapach zwabia młode matki (w miejscach tych dochodzi do kopula-

cji) lub wyczekują na matki w locie nad wejściem do gniazda. Samiec chwyta matkę 

i para opada na ziemię lub 

rośliny. Kopulacja trwa, za-

leżnie od gatunku, od kilku 

do kilkudziesięciu minut. 

Jednokrotna kopulacja jest 

wystarczająca dla zapłodnie-

nia matki, ponieważ samiec 

produkuje 10 razy więcej 

plemników niż matka może 

zgromadzić w zbiorniczku 

nasiennym. 

Zapłodniona matka nie 

wraca już do macierzystego 

gniazda, lecz wyszukuje so-

Gody trzmiela ziemnego



Biologia znaczenie i chów trzmieli ‒ W. Biliński 15

bie odpowiednie miejsce na zimowlę. W izolatorze godowym zakopuje się płytko 

w ziemi, wygrzebując tunel głębokości kilku centymetrów, na końcu którego tworzy 

komorę nieco większą od rozmiarów swego ciała, gdzie wpada w odrętwienie. W na-

turze matki mogą jednak schodzić na większą głębokość, korzystając z nor i innych 

kanałów w glebie, wybierając głównie miejsca suchsze, pod ściółką lub porośnięte 

murawą, co zapewnia im odpowiednie warunki hibernacji i pomyślną zimowlę, a na 

wiosnę przyszłego roku każda z nich będzie miała szansę założenia własnej rodziny. 

Na przełomie sierpnia–września stara matka ginie, robotnice stopniowo wymierają 

i rodzina przestaje istnieć. Jedynie przy ciepłej jesiennej pogodzie i obfi tym pożytku 

niektóre z robotnic mogą utrzymywać się w gnieździe nawet do końca października.

WYKORZYSTANIE RODZIN TRZMIELI

A. ZAPYLANIE POMIDORÓW PRZEZ TRZMIELE

Zapylenie kwiatów pomidorów wiąże się z koniecznością wytrząśnięcia pyłku 

z wnętrza zrosłych w rurkę pylników kwiatowych, co musi być spowodowane ja-

kimś czynnikiem poruszającym kwiaty. W warunkach polowych może to być na-

wet wiatr. W szklarni brak jednak tego czynnika, dlatego już od dawna zalecano 

potrząsanie roślin, stosowanie elektrycznych wibratorków („sztuczne pszczoły”) 

przykładanych do kwiatów, co wprawiało je w drgania. Bardziej jednak upowszech-

niło się opryskiwanie kwiatów auksyną, która powoduje partenokarpiczny wzrost 

owoców. Wszystkie te zabiegi wymagają dużych nakładów ręcznej pracy, bowiem 

każdy świeżo rozkwitły kwiat musi być dotknięty wibratorkiem lub potraktowany 

auksyną, a zabiegi te trzeba wykonywać nawet 3 razy w tygodniu. Przy panującej 

w szklarniach wysokiej temperaturze i dużej wilgotności jest to praca bardzo wy-

czerpująca. Próby włączenia pszczoły miodnej do zapylania w szklarniach nie przy-

niosły znaczących rezultatów. Ich defekacja ponadto wręcz uniemożliwia pracowni-

kom pobyt w szklarniach, a zabrudzone okna zmniejszają dostęp światła, co obniża 

plony owoców. 

Rozwiązanie problemu zapylania pomidorów w szklarniach wiąże się z wysiłka-

mi mającymi na celu obniżenie pracochłonności przy produkcji nasion mieszańco-

wych. Prace te są szczególnie uciążliwe przy krzyżowaniu obu komponentów płod-

nych. Wymaga to bowiem kastracji kwiatów linii żeńskiej (obrywania niedojrzałych 

pylników), zbierania i przechowywania pyłku ojcowskiego oraz ręcznego zapylania. 

Wprowadzenie linii męskosterylnych, jako komponentów żeńskich, wyeliminowa-

ło zabiegi związane z kastracją (ok. 40% nakładów). Pozostało jednak uciążliwe 

i nie bardzo efektywne ręczne zapylanie. Dalsze obniżenie pracochłonności wiąże się 

z ideą wykorzystania owadów jako przenosicieli pyłku. Stosując genotypy ms (je-
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den z typów jałowości męskiej u pomidorów) rozpoczęto badania nad naturalnym 

krzyżowym zapyleniem (Natural Cross Pollination = NCP). Wysokie efekty NCP 

(do 42%) znaleziono w Peru, ojczyźnie pomidora, gdzie zapylaczami tej rośliny 

były głównie pszczoły samotnice z rodziny Halictidae. Podobne rejony znaleziono 

w Argentynie. Wykorzystanie NCP w produkcji nasion F1 mieszańców pomidorów 

postulowano ograniczyć do terenów bogatego występowania zapylaczy lub ich in-

trodukcji do innych rejonów. Zwyciężyła jednak idea wykorzystanie właściwych dla 

danego kraju populacji zapylaczy, których liczebność można by ewentualnie zwięk-

szać drogą sztucznego chowu i wskazywano na trzmiele 

W rozwiązaniu tego problemu ma udział także Polska. W połowie lat siedem-

dziesiątych Oddział Pszczelnictwa ISK w Puławach, we współpracy z Zakładem 

Nasiennictwa Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach, włączył się w tematykę 

uzyskiwania nasion F1 mieszańców pomidorów w oparciu o formy męskosterylne 

i przy użyciu trzmieli jako wektorów pyłku. Opierając się na prowadzonych w Pu-

ławach obserwacjach oblotu kwiatów pomidorów gruntowych przez trzmiele oraz 

opracowanej sezonowej metodzie ich chowu do doświadczeń, wybrano trzy gatun-

ki: trzmiela drzewnego – Bombus hypnorum, rudego – B. pascuorum i ziemnego – 

B. terrestris. Spośród nich najlepiej zapylały pomidory robotnice trzmiela ziemnego 

i gatunek ten zalecono do powszechnego wykorzystania. 

Bazując na dostępnej literaturze światowej pierwsze próby masowego wychowu ro-

dzin trzmiela ziemnego podjęto w końcu lat 80. ubiegłego wieku w Holandii. Po-

tem powstały fi rmy w innych krajach. W Oddziale Pszczelnictwa ISK w Puławach 

w latach 90. ubiegłego wieku opracowano własną metodę całorocznego chowu 

trzmiela ziemnego. Na bazie tej metody istnieje pod Kaliszem pierwsza w Polsce 

profesjonalna fi rma całorocznego wychowu rodzin trzmiela ziemnego prowadzo-

na przez uczestnika kursu dla hodowców zorganizowanego w Puławach w latach 

2002-2004, w której bierze udział cała jego rodzina (rodzice i trzej bracia). Rocznie 

wychowuje ponad 5000 rodzin polskiej populacji trzmiela ziemnego. 

Zapylenie kwiatu pomidora polega na tym, że robotnica trzmiela ziemnego sia-

dając na kwiecie chwyta żuwaczkami rurkę zrosłych pylników i charakterystycznie 

brzęcząc, wprowadza kwiat w wibrację. Dzięki temu pyłek z rurki wysypuje się 

na brzuszną stronę odwłoka robotnicy i gromadzony jest w koszyczkach, w for-

mie obnóży barwy kremowej. Przy odwiedzeniu następnego kwiatu, ziarna pyłku 

z ciała trzmiela dostają się na znamię słupka i tak dokonuje się krzyżowe zapylenie. 

Miejsca uchwytu pylników brunatnieją i plamki te są dowodem odwiedzin kwia-

tów pomidorów przez trzmiele. Jeśli plamki znajdują się na ponad 90% kwiatów 

można spodziewać się dobrych plonów, jeśli mniej – wówczas producent powinien 

dodać następny ulik z trzmielami. Jedna silna rodzina trzmiela ziemnego zapyla do 

2500 m² pomidorów i może być wykorzystywana przez 6-8 tygodni. Dzięki trzmie-

lom uzyskano owoce znacznie lepszej jakości, dobrze wypełnione, równomier-



nie wybarwione, twarde, nadające się do dłuższego przechowywania i transportu. 

Trzmiele, odwiedzając kolejny raz kwiat pomidora, powodują opadniecie płatków, 

co zapobiega ich gniciu i porażeniu owoców szarą pleśnią, jak zdarza się bardzo 

często przy hormonizacji. Poza tym wprowadzenie trzmieli do szklarni zmusiło pro-

ducentów do zaniechania chemicznej ochrony roślin na korzyść walki biologicznej, 

co poprawiło wartość zdrowotną owoców.

Zapylanie pomidorów w dużych szklarniach. Kwiaty pomidorów nie wydziela-

ją nektaru, zatem trzmiele oblatują je wyłącznie dla pyłku, który jest im niezbęd-

ny do karmienia larw. Jeśli w gnieździe nie ma larw, wówczas trzmiele nie mają 

powodu do oblotu kwiatów pomidorów, zadowalając się wyłącznie syropem, w co 

zaopatrzony jest każdy ulik. Z tego względu jedynie rodziny młode, z dużą ilością 

larw, do wykarmienia których konieczny jest pyłek, nadają się do wykorzystania 

w szklarniach. Trzmiele są owadami strefy umiarkowanej i latają w przedziale tempe-

ratur 16-27°C. W najgorętszej porze dnia, gdy temperatura w szklarni przekracza górną 

wartość, przebywają w ulikach, aby wzmożoną wentylacją ochładzać wnętrze gniaz-

da. Niezbędny do karmienia larw pyłek muszą wówczas zdobywać oblatując kwiaty 

pomidorów w porze chłodniejszej – rano do godziny 9 i po południu od 17 do zmro-

ku. Należy dodać, że latem niektóre z robotnic wylatują ze szklarni na zewnątrz przez 

uchylone wywietrzniki. Przynoszą jednak dodatkowy pokarm, co wzmacnia rodzinę 

i aktywizuje robotnice do wzmożonego zapylania pomidorów. Robotnice trzmiela 

ziemnego odwiedzają w ciągu minuty 10-20 kwiatów. Dziennie na 1 roślinie pomidora 

zakwita 2-5 kwiatów, co przy średnim nasadzeniu 3-4 roślin na 1 m² daje 6-20 kwiatów, 

a na 2500 m2 (które powinna obsłużyć jedna silna rodzina trzmiele) – od 15000 

do 50000 rozkwitających 

codziennie kwiatów. Przyj-

mując, że tylko 50% z po-

nad 100 robotnic w rodzinie 

odwiedza kwiaty, to w ciągu 

1 minuty mogłyby one zapy-

lić 300-1000 kwiatów, a do 

zapylenia 50000 – zużyłyby 

50-170 minut, czyli tylko od 

1 do 3 godzin, na co wystar-

cza chłodniejszy czas poran-

ny. Stwierdzono także, że 

odwiedzane są jedynie kwia-

ty, które już w temperaturze 

18-20°C rozchylają szeroko 

płatki, udostępniając trzmie-
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lom rurki pręcikowe. Niektóre z importowanych odmian pomidorów (np. Fontana 

i Bolique) mają kwiaty stale wyglądające jak pąki i trzmiele ich nie odwiedzają lub 

czynią to bardzo niechętnie. Kwiaty takich odmian nadają się tylko do traktowania 

auksyną. Producent kupując nasiona pomidorów powinien żądać informacji na ten 

temat, aby nie narażać się na straty. 

Zapylanie pomidorów w małych szklarniach i tunelach foliowych. Produkcja po-

midorów w Polsce odbywa się głównie w małych szklarniach i tunelach foliowych. 

Ze względu na wysokie koszty opału wysadzanie rozsad pomidorów opóźnia się do 

marca lub kwietnia. Uzyskiwane plony owoców, przy prowadzeniu pomidorów na 

5 gron, sięgają 15-22 kg, a na 6 gron – 20-24 kg z 1 m². W trakcie prowadzonych do-

świadczeń stwierdzono ograniczenie, a nawet eliminację występowania szarej pleśni 

na pomidorach, która przy oprysku Betoksonem powodowała nieraz masowy opad 

owoców. Dzięki trzmielom okwiat bardzo szybko odpada z zawiązków, często pod 

ciężarem kolejny raz odwiedzającego go owada, i z tego względu nie dochodzi do 

zakażenia owoców. Natomiast w przypadku traktowania hormonami, zwiędłe płatki 

i pręciki nie odpadają, lecz pleśnieją. 

Zachowanie się robotnic trzmiela ziemnego w tunelach foliowych. Silna rodzina 

trzmiela ponad 100 robotnic może zapylić pomidory na powierzchni 2000-2500 m2. 

Tymczasem przeciętna wielkość małej szklarni lub tunelu foliowego jest 10-krot-

nie mniejsza. Można wprawdzie wykorzystywać w tym celu nieco tańsze rodziny 

młodsze mające 40-60 robotnic, które będą dalej rozwijać się i nawet służyć dłużej, 

ale ze względów ekonomicznych pożądana byłaby możliwość zapylenia pomidorów 

w kilku tunelach przez 1 silną rodzinę. 

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że jest to możliwe, ponieważ pyłek 

pomidorów okazał się dla robotnic trzmiela ziemnego tak atrakcyjny, że wylatując 

przez uchylone wrota z ulika wstawionego do jednego z tuneli, penetrowały one po-

midory w sąsiednich, nie interesując się kwitnącymi w sąsiedztwie, zwykle bardzo 

chętnie oblatywanymi takimi roślinami jak karagana syberyjska (Caragana arbore-

scens), jasnota biała (Lamium album) i porzeczka czarna (Ribes nigrum). Dowodem 

tego, że trzmiele oblatywały tylko pomidory, był charakterystyczny dla tej rośli-

ny jednorodnie kremowy pyłek, jaki powracające do gniazda robotnice przynosiły 

w koszyczkach.

B. TRZMIELE W SADACH I OGRODACH

Konieczność zapylenia roślin obcopylnych, znaczny wzrost plonów owoców od-

mian samopłodnych, wiosenne przymrozki uszkadzające do 70% kwiatów i popra-
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wa jakości owoców pochodzących z zapylenia wymagają dostatecznej liczebności 

owadów zapylających w sadach, ogrodach i na działkach. 

Głównym zapylaczem jest z reguły pszczoła miodna tworząca trwałe rodziny 

i dlatego jest ona najbardziej dyspozycyjnym zapylaczem już od wiosny. Jednak 

obniżenie liczby rodzin w Polsce z 2,6 miliona w 1985 r. do obecnych 800 tysięcy, 

osłabienie ich  kondycji przez pasożyty i choroby, a poza tym niemal jednoczesny 

i bardzo krótki okres kwitnienia wszystkich drzew i krzewów, spowodowany wy-

soką temperaturą na przełomie kwietnia i maja – jest przyczyną niskiej liczebno-

ści robotnic pszczoły miodnej. Ostatnie zarządzenie o usunięciu uli pszczelich poza 

działki pogłębiło jeszcze defi cyt zapylaczy. 

Niedobór pszczoły miodnej mogą uzupełnić niektóre gatunki pszczół samotnic, 

np. murarka ogrodowa (Osmia rufa), m. rogata (O. cornuta) – tworzące duże ko-

lonie, których chów jest łatwy i tani, a ponadto są one całkowicie nieagresywne 

i bezpieczne dla ludzi, a także trzmiele. 

Owady te pojawiają się najczęściej w pierwszych dniach kwietnia. Są to zapłod-

nione jesienią ubiegłego roku matki, które zbudziły się z długiego, 7-8 miesięczne-

go, snu zimowego. Spotkać je można na najwcześniej rozkwitających krokusach, 

przebiśniegach, ciemierniku, pierwiosnkach, sasankach, a poza ogrodami – na 

wierzbach, klonach, ałyczach, kokoryczy, miodunce, jasnocie purpurowej, plami-

stej, i białej itp. Matki latają do połowy maja i w tym czasie zakładają rodziny. 

Udział matek w zapylaniu wiosną drzew i krzewów owocowych (agrest, po-

rzeczka czarna, borówka wysoka, jagoda kamczacka, śliwy, czereśnie, wiśnie, brzo-

skwinie, morele, niektóre odmiany jabłoni) jest znaczny. Latają one w niższej niż 

robotnice pszczoły miodnej temperaturze. Może to nieraz uchodzić naszej uwadze, 

bo matki, w ciągu dnia opiekujące się czerwiem w gniazdach, latają głównie rano 

i wieczorem do zmroku, gdy na drzewach i krzewach nie ma już żadnych owadów. 

Sprawdzić to może każdy, obserwując wieczorem pracę matek trzmieli na kwiatach 

porzeczki czarnej, gdy słychać jeszcze ich brzęczenie, a  już się ich nie dostrzega. 

Gdy w drugiej dekadzie maja pojawiają się coraz liczniejsze robotnice trzmieli, któ-

re zastępują matki w pracy na kwiatach, udział ich w zapylaniu malin i jeżyn jest 

już bardzo duży. Liczebność trzmieli osiąga maksimum na przełomie lipca i sierp-

nia. Zależy ona jednak od ciągłości pożytku. Każda kilkudniowa przerwa powoduje 

zahamowanie rozwoju rodzin, ponieważ trzmiele nie gromadzą większych zapasów 

pokarmu. 

Pierwsze objawy niedostatku pokarmu występują już pod koniec maja, po prze-

kwitnięciu wiosennych roślin, a przed zakwitnięciem roślin wczesnoletnich (np. 

robinia akacjowa). Wówczas ważne są rośliny, które wypełniają tę lukę, np. róż-

ne gatunki irg (Cotoneaster), które są bardzo miododajne. Można je wysadzać na 

działkach, w grupach po kilka krzewów (odmiany karłowe), lub tworzyć żywopłoty, 

jeśli nawet nie przy każdej działce, to przynajmniej otaczające cały kompleks dzia-
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łek. Irgi tworzą bardziej efektowne żywopłoty niż pospolicie sadzony ligustr. Ich 

błyszczące liście przebarwiają się jesienią, a po ich zrzuceniu pozostają dekoracyjne, 

najczęściej czerwone owoce. Jeśli w otoczeniu działek występują nieużytki, można 

na nich wysiewać trwałe byliny, jak przegorzan węgierski (Echinops commutatus), 

mikołajki, szczeć  (ich kwiatostany nadają się na suche bukiety) lub wysadzić krze-

wy: suchodrzew (Lonicera tatarica), kolcowój (Lycium barbarum), który kwitnie od 

maja do jesieni. Wzmacnia też osypujące się skarpy, zapobiegając ich erozji. Przez 

taki kolczasty żywopłot nie przejdzie na działki żaden nieproszony gość – zwie-

rzę lub człowiek. Zamiast sadzonek można kolcowój rozmnażać wiosną z krótkich, 

kilkunastocentymetrowych patyków, z których niemal każdy wciśnięty do połowy 

w ziemię ukorzenia się. Podobnie łatwo rozmnażać ze sztobrów wiele gatunków 

wierzb. Rozmnażanie irg jest nieco trudniejsze, ale dostępne bez zbytniego przygo-

towania. Jesienią należy zebrać owoce, rozgnieść, zmieszać w doniczce lub plasty-

kowym wiadrze z piaskiem i przetrzymywać przez zimę w wilgotnej piwnicy. Wio-

sną najczęściej skiełkowane już nasiona wysiewa się w gruncie, jesienią rozsadza 

rośliny w nieco większej rozstawie i następnego roku przed zimą można wysadzać 

sadzonki irg na stałe miejsce. 

Latem trzmiele spotkać można na każdej kwitnącej w ogrodzie roślinie. Wśród 

nich są takie, których nie może zapylić żaden inny owad. Trzmiele mają bowiem 

znacznie dłuższe niż robotnice pszczoły miodnej języczki, dochodzące u robotnic 

trzmiela ogrodowego do 18-20 mm (u matek nawet 25 mm). Mogą więc sięgnąć 

po nektar z długorurkowych kwiatów ostróżki, naparstnicy lub nasturcji. Trzmiele 

są ponadto jedynymi owadami potrafi ącymi otworzyć silnie stuloną gardziel wyżli-

nu-lwiej paszczy, wejść do jej wnętrza, pobrać pokarm zapylając kwiat i wycofać 

się z pułapki. W warzywniku trzmielom zawdzięczamy zapylenie długorurkowych 

kwiatów bobu. Oblatują też fasolę wielokwiatową Piękny Jaś, która jest owadopyl-

na. Rajem dla trzmieli są słoneczniki, malwy, onętek (kosmos), chabry, aksamit-

ki, a zwłaszcza karłowate jednoroczne dalie. Na tych ostatnich można obserwować 

wszystkie postacie płciowe trzmieli: robotnice, krępe i bardziej włochate samce 

oraz wylęgające się już w końcu lipca młode matki, a także porównać wielkości 

i różnice w budowie i barwie futerka różnych gatunków trzmieli. Zasadą jest iden-

tyczne ubarwienie matek i robotnic (które są niedorozwiniętymi samicami). Sam-

ce są krępe, mają owalne zakończenie odwłoka i rozstawione 13-członowe czułki 

(o 1 dłuższe niż u samic) i czasem nieco odmienne ubarwienie. W przeciwieństwie 

do trutni pszczelich, samce trzmieli niedługo po wylęgu porzucają na zawsze macie-

rzyste gniazdo i od tej pory spędzają resztę życia na kwiatach, są więc samodzielne 

i zapylają wiele roślin. Ich jedyną i najważniejszą rolą jest jednak zapłodnienie mło-

dych samic.

Zainteresowanych oznaczaniem naszych trzmieli (30 gatunków) oraz ich biologią 

można odesłać do książki pani prof. M. Dylewskiej, oraz klucza do ich oznaczania. 
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Z książki tej będzie można dowiedzieć się jeszcze 

o trzmielcach (Psithyrus) – trzmielich – kukuł-

kach, u których matki zatraciły koszyczki i dlatego 

nie zakładają samodzielnie własnych gniazd. 

Jeśli chce się mieć trzmiele na działce i cieszyć 

oko przeróżną barwą ich futerek, należy zadbać 

w pierwszym rzędzie o rośliny pokarmowe, a na-

stępnie można zająć się przygotowaniem odpo-

wiednich dla nich miejsc gniazdowania w ogro-

dzie, na działce lub w sąsiedztwie. W doborze 

„trzmielowych” roślin, jak wspomniano wyżej, nie 

można ograniczyć się jedynie do terenu działki. 

Jeśli to możliwe, zacienione powierzchnie wokół 

działek, gdzie kiedyś wyrzucano śmieci (zwłasz-

cza roślinne) można wzbogacić w jasnotę białą, 

serdecznik, mierznicę czarną. Jednorazowe wy-

sadzenie roślin zapewni rozwój i rozprzestrzenienie się ich na całej powierzchni, 

ponieważ są to byliny i wytwarzają bardzo dużo nasion. W tych miejscach, a także 

na murawach, można wysiać wiosną niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandu-

lifera), który tam już pozostanie, a nawet rozszerzać swój zasięg, ponieważ będzie  

corocznie odnawiać się z „wystrzelonych” w ubiegłym roku nasion. Jest to przy tym 

wysoka, nawet do 2 m roślina i nadaje się na prowizoryczne żywopłoty. Trzeba też 

zadbać, żeby miejsca te nie były strzyżone do ziemi przez panoszące się ostatnio 

podkaszarki, zwłaszcza przed zakwitnięciem rosnących tam roślin. W każdej sytu-

acji należy przeciwdziałać wiosennemu wypalaniu łąk, poboczy dróg, rowów, skarp. 

Są to właśnie miejsca gnieżdżenia się trzmieli. Mamy wiele gatunków trzmieli, które 

właśnie gnieżdżą się na powierzchni, korzystając z zeszłorocznych suchych traw 

i ziół. Wypalanie niszczy też wiele cennych miododajnych roślin, które tworzą ro-

zety (np. żmijowiec, lepnica, farbownik, dziewanna, szałwia). Pozbawiony okrycia 

grunt bardzo szybko przesycha i jałowieje, może też być narażony na erozję. Do 

roślin wysiewanych na zielony nawóz można włączyć chętnie oblatywaną przez 

trzmiele facelię i przekopać ją dopiero w końcu kwitnienia. Zainteresowanym rośli-

nami miododajnymi można polecić broszurki prof. Jabłońskiego.

Samodzielne przygotowanie miejsc gniazdowych dla trzmieli należy rozpocząć 

na przedwiośniu od zgromadzenia suchej delikatnej trawy, która pozostała po zimie. 

Jest ona wypłukana z wszelkich substancji odżywczych i zbudowane z nich osłony 

gniazdowe trzmieli nigdy nie będą pleśnieć. Trawę taką najlepiej zbierać dłonią, 

wówczas łatwo oddzielić grubsze źdźbła, można ostatecznie ją zgrabiać. Wybraną 

garść trawy przeciera się w dłoniach, wytrząsa okruchy i tworzy kulę średnicy ok. 

15 cm. Te „niby mysie gniazda” można  wkładać do drewnianych skrzyneczek z wy-

Niecierpek gruczołowaty
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wierconym otworem wylotowym o średnicy 15-20 mm, a całość przykryć daszkiem 

lub skrawkiem płyty pilśniowej. Skrzynki można ustawiać na ziemi na listewkach, 

kamykach, cegłach, lub podwieszać na drzewach, ścianach komórki lub altany. 

Można taką trawą napełniać dziuple w drzewach i wszelkie zakamarki w altanie lub 

komórce. 

Jeśli mamy dostęp do skarpy pokrytej murawą, to możemy wykopać gniazdo 

ziemne, a nawet wstawić tam drewnianą skrzynkę wypełnioną siankiem, a następ-

nie metalowym prętem przekłuć norkę łączącą gniazdo z powierzchnią gruntu. Jeśli 

ziemia jest sypka, wówczas można ulik lub komorę ziemną połączyć z powierzchnią 

za pomocą plastikowego węża o średnicy około 2-3 cm, którego elektrycy używają 

do przeciągania drutów pod tynkiem. Dobrze byłoby, aby wąż był czarny. Zamiesz-

czone w tekście zdjęcia mogą tylko wspomóc własną inwencję działkowca w tym 

względzie. Potem pozostaje już tylko cieszyć się, gdy w przygotowanych ulikach 

lub ziemnych gniazdach pojawią się trzmiele. 

ZNACZENIE I OCHRONA TRZMIELI 
W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM I NATURZE

Znaczenie trzmieli w zapylaniu roślin zależy od środowiska (krajobrazu), 

w którym występują. Trzmiele, obok pszczoły miodnej i pszczół samotnic, nale-

żą do jednej z najważniejszych grup zapylaczy. Liczebność ich wzrasta od wiosny 

i osiąga maksimum na przełomie lipca i sierpnia. Trzmiele są wydajnymi zapyla-

czami sadów i ogrodów oraz nasiennych upraw polowych. Ostatnio trzmiel ziemny 

(B. terrestris) stał się istotnym elementem w zapylaniu i całorocznej produkcji po-

midorów szklarniowych. Stały popyt na pomidory sprawił bowiem, że uprawa tej 

rośliny w szklarniach nie jest już jedynie przedłużeniem zawodnych w naszych wa-

runkach klimatycznych upraw polowych, ale wynika również z konieczności zapew-

nienia konsumentom pomidorów przez cały rok. 

Pomyślny rozwój rodzin trzmieli zależy od ciągłości taśmy pokarmowej, czyli 

takiego następstwa różnych miododajnych gatunków roślin uprawnych i dziko ro-

snących, które zapewniałyby ciągłość pożytku w okresie ich występowania, tj. od 

początku kwietnia do września. Tymczasem w krajobrazie rolniczym, poza wiosen-

ną obfi tością kwitnących roślin, w pozostałym okresie sezonu występują przerwy, 

a tendencja okresowego braku pożytku pogłębia się. 

Z pól zniknęły nasienne plantacje koniczyny czerwonej uprawianej jeszcze 

w końcu lat 70. ubiegłego wieku powszechnie w całej Polsce, a której drugi pokos 

kwitnący od połowy lipca do końca sierpnia pozostawiano na nasiona. Zapewniał 

on trzmielom obfi ty pożytek w bardzo ważnym okresie wychowu młodych matek. 
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Z pastewnych roślin nie uprawia się też lucerny, wyki kosmatej, łubinu, bobiku 

i komonicy. Stąd też notowane przez wielu badaczy zmniejszenie się liczebności 

trzmieli w przyrodzie. Każdy, nawet kilkudniowy, brak pokarmu odbija się bowiem 

negatywnie na rozwoju ich rodzin, ponieważ trzmiele nie gromadzą większych za-

pasów. W każdym wypadku braki pokarmu wpływają nie tylko na obniżenie liczeb-

ności trzmieli, ale mogą odbić się na obniżce plonu roślin uprawnych. Do tych roślin 

należy obecnie słonecznik oraz polowe uprawy fasoli wielokwiatowej (Piękny Jaś), 

ogórków, dyni czy cukinii. Z tego względu ważną rolę spełniają obecne w nieda-

lekim sąsiedztwie gniazd trzmieli kwitnące łąki (kuklik zwisły, smółka, ostrożeń 

łąkowy i warzywny, rdest wężownik), śródpolne zadrzewienia (śliwy – mirabelki, 

klony, czereśnie, wierzby, maliny), rosnące na rumowiskach i przychaciach byli-

ny (jasnota, żywokost, mierznica, serdecznik) i na suchszych miejscach np. (chaber 

nadreński, świerzbnica, jasieniec piaskowy), które wypełniają luki w taśmie pokar-

mowej trzmieli.

Trudna sytuacja trzmieli wymaga ingerencji człowieka, zwłaszcza kół miłośni-

ków trzmieli i przyrody. Bardzo ważną inicjatywą są ostatnio podejmowane próby 

urozmaicania krajobrazu rolniczego (np. tworzenie pasów zadrzewień o takim dobo-

rze drzew, krzewów i roślin zielnych, w tym głównie bylin, aby zapewniały pszczo-

łom i innym pożytecznym owadom obfi ty wziątek nektarowo-pyłkowy, dostępny 

w różnych porach sezonu), a przede wszystkim przez ochronę i wzbogacanie w ro-

śliny miododajne rolniczo niewykorzystanych powierzchni, zwłaszcza pól leżących 

odłogiem. Odłogi powinny być zagospodarowywane jak najszybciej po wypadnię-

ciu z uprawy, gdy gleba jest jeszcze pulchna i urodzajna, a przede wszystkim nie 

opanowana przez bezwartościowe chwasty. Można na nich wysiewać takie rośliny 

pożytkowe, jak chętnie odwiedzany przez trzmiele żmijowiec (Echium vulgare), far-

bownik (Anchusa offi cinalis), serdecznik (Leonurus cardiaca), chabry (zwłaszcza 

nadreński – Centaurea rhenana), a z trwałych bylin przegorzan węgierski (Echi-

nops commutatus). Rośliny te wysiewają się same i stopniowo będą porastać coraz 

większe połacie. W tym celu nie można pomijać miejsc, gdzie kiedyś wyrzucano 

śmieci (zwłaszcza roślinne). Można wzbogacać je w jasnotę białą (Lamium album), 

serdecznik (Leonurus cardiaca), mierznicę czarną (Ballota nigra). Jednorazowe wy-

sadzenie tych roślin zapewni rozwój i rozprzestrzenienie się ich na całej powierzch-

ni, ponieważ są to byliny i wytwarzają bardzo dużo nasion lub tworzą podziemne 

rozłogi. Na murawach, na poboczach zarastających rowy, w miejscach wilgotnych 

i zacienionych można wysiać jesienią lub wiosną niecierpek gruczołowaty (Impa-

tiens glandulifera), który obfi cie kwitnie od lata do późnej jesieni i masowo jest 

odwiedzany przez trzmiele, a także inne owady, w tym motyle. 

Należałoby też zadbać, żeby miejsca z roślinami miododajnymi nie były koszone 

przed ich zakwitnięciem i wydaniem nasion.
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Zapewnienie obecności 

trzmieli w krajobrazie rolni-

czym i otoczeniu domostw 

wymaga w pierwszym rzędzie 

zaprzestania likwidacji kwiet-

nych ogródków, wysadzania 

iglaków i obsiewania traw 

oraz zadbania o rośliny po-

karmowe, a następnie zajęcia 

się ochroną i przygotowaniem 

odpowiednich miejsc gniaz-

dowania dla trzmieli i innych 

pszczół samotnic. Takie ak-

cje rozpoczęło kilka fundacji 

w Polsce.

Jedną z takich inicjatyw jest 

np. utworzenie przez Fundację św. Franciszka Mini-Rezerwatu dla trzmieli „BOM-

BUS” w Grzybowie koło Płocka. Oprócz ochrony i wzbogacania środowiska w ro-

śliny miododajne, wykonawcy programu prowadzą akcję oświatową wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej, a także popularyzację ochrony i hodowli trzmieli w naturze, m. 

in. ustawianie w okolicy przez zaproszone szkolne dzieci drewnianych ulików wy-

pełnionych suchą trawą, w których trzmiele mogą się osiedlać. Włączenie do współ-

pracy dzieci z okolicznych szkół jest inicjatywą bardzo cenną, ponieważ tą drogą 

poszerza się krąg wiernych przyja-

ciół ochrony nie tylko trzmieli, lecz 

i całej przyrody.

Fundacja przygotowała też duże 

barwne plansze przedstawiające 

gatunki trzmieli najczęściej wystę-

pujące w okolicy, z opisem ich bio-

logii oraz znaczenia w przyrodzie 

i rolnictwie. W ramach realizacji 

programu Ochrona różnorodności 

biologicznej naszą szansą zreali-

zowano druk ulotki o występo-

waniu, znaczeniu i zagrożeniu ich 

występowaniu trzmieli. Uczestnicy 

akcji „Dbajmy o trzmiela”, prowa-

dzonej przez Fundację, otrzymują 

też naklejki i odznaki z wizerunka-

Otwarcie Mini-rezerwatu dla trzmieli ”Bombus” 
w Grzybowie koło Płocka przez Monikę Deję z Fundacji 
św. Franciszka w obecności dzieci i zaproszonych gości

Jedna z tablic informująca o gatunkach trzmieli wystę-

pujących w Mini-Rezerwacie oraz uliki dla trzmieli 

do rozłożenia w wybranych miejscach przez dzieci
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mi trzmieli, co entuzjastycznie przyjęły dzieci. Inną formą ochrony pożytków dla 

trzmieli przez Fundację jest zbieranie nasion z najcenniejszych gatunków roślin nek-

taro- i pyłkodajnych i propagowanie w okolicy wysiewu tych roślin na nieużytkach 

lub w najbliższym sąsiedztwie domostw. Dzieci i młodzież w ramach Zielonych 

Szkół mają możliwość corocznego brania udziału w nasadzeniach i pielęgnacji ro-

ślin, obserwacji trzmieli w gniazdach założonych w wystawionych wiosną ulików 

oraz ich pracę na kwiatach. 

Do ochrony i przygotowania miejsc gniazdowych dla trzmieli może przyłączyć 

się każdy miłośnik przyrody, który powinien rozpocząć to na przedwiośniu od zgro-

madzenia suchej, delikatnej trawy, która pozostała po zimie. Więcej informacji do-

tyczących roślin miododajnych, zapylania, ochrony i metod chowu trzmieli można 

znaleźć w wybranych publikacjach. Zamieszczone tam zdjęcia i rysunki mogą tylko 

wspomóc w tym względzie własną inwencję miłośników trzmieli.

CHÓW TRZMIELI 
metody opracowane w Oddziale Pszczelnictwa ISK w Puławach

A. SEZONOWY CHÓW TRZMIELI 

Sezonowy chów trzmieli, zgodny z ich naturalnym cyklem życiowym, pro-

wadzony jest w izolatorach z siatki plastikowej ustawianych wiosną na poletkach 

o powierzchni 1 m² rozpoczynającej kwitnienie jasnoty białej (Lamium album). 

Do każdego izolatora wpuszcza się po jednej matce dowolnego gatunku trzmiela, 

która sama odnajduje i zagnieżdża się w drewnianym uliku wypełnionym przetartą 

w dłoniach suchą delikatną trawą, zebraną na przedwiośniu z niekoszonych łąk lub 

Prowadzony przez Panią Deję zespół artystyczny Małe Trzmieliki zwycięzcy akcji 
„Dzieciaki lubią robaki” na dorocznym Święcie Ziemi wyśpiewuje konieczność ochrony trzmieli, 

a osobom nie lubiącym trzmieli grozi użądleniem [Słubice - maj 2011]
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trawników. Zbiór przez matkę żółtego pyłku z jasnoty jest oznaką założenia gniazda, 

a pojawiające się po 3-4 tygodniach w izolatorach robotnice – zwiastunem rozwi-

nięcia rodziny. Wówczas ulik taki można wieczorem wyjąć z izolatora i ustawić 

w pobliżu kwitnących, dziko rosnących roślin pożytkowych (np. żywokost, farbow-

nik, żmijowiec, mierznica) lub uprzednio wysianych (facelia, pszczelnik mołdaw-

ski), co zapewni im dalszy pomyślny rozwój. Trzmiele bardzo dobrze znoszą izola-

cję i dlatego są znakomitymi zapylaczami roślin w szklarniach i tunelach. Chętnie 

Chów sezonowy trzmieli w małych izolatorach na jasnocie białej (Lamium album)

Napełnianie ulika przetartą w dłoniach suchą trawą
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także są wykorzystywane w stacjach hodowli roślin do krzyżowania materiałów ho-

dowlanych, nawet w niewielkich izolatorach.

B. CAŁOROCZNY CHÓW TRZMIELA ZIEMNEGO (Bombus terrestris) 

Całoroczny chów trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) do zapylania pomi-

dorów szklarniowych, sadów i jagodników. Chów całoroczny prowadzony jest 

w klimatyzowanych pomieszczeniach, w których rodziny trzmiela ziemnego moż-

na uzyskiwać w każdej porze roku. Do chowu wybiera się matki, które spędziły 
w lodówce 6-8 miesięczną hibernację i każdą wkłada do małego, tekturowego pudeł-
ka inicjacyjnego, gdzie jako pokarm otrzymuje syrop i ciasto pyłkowe przyrządzane 
z obnóży pyłkowych pszczoły miodnej. Po założeniu przez matkę gniazda i ukaza-
niu się 8-12 robotnic, rodzinę trzmiela ziemnego przenosi się do dużego pudełka 
i utrzymuje do czasu uzyskania około 60 robotnic (rodziny przydatne do zapylania 
pomidorów w małych szklarniach lub tunelach foliowych) lub ponad 100 (do zapy-
lania pomidorów w dużych kompleksach szklarniowych i sadów). Przed wywiezie-
niem do szklarni pudełka z rodzinami umieszcza się w styropianowych lub tekturo-
wych ulikach zaopatrzonych w dużą podkarmiaczkę z syropem, ponieważ kwiaty 
pomidorów nie wydzielają nektaru. Jedna silna rodzina trzmiela ziemnego zapyla do 
2 500 m² pomidorów przez okres 6-8 tygodni. Wobec spadku liczby rodzin pszczo-
ły miodnej w Polsce coraz częściej trzmiele stają się alternatywnym zapylaczem 
w sadach, jagodnikach i ogrodach. 

Z każdej serii chowu część rodzin pozostawia się w hodowli dla uzyskania mło-
dych matek, które po zapłodnieniu w izolatorze godowym przenosi się do chłodziar-
ki, gdzie spędzą 7-8 miesięczną hibernację, aż do czasu wprowadzenia do chowu.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z IMPORTEM TRZMIELA ZIEMNEGO

Od wykorzystania rodzin trzmiela ziemnego w produkcji pomidorów nie ma al-
ternatywy. Plantator, który stosował jego rodziny do ich zapylenia, nie powróci już 
nigdy do oprysku auksyną. Wyższa jakość owoców i plonów, mniejsze zagrożenie 
szarą pleśnią, obniżone nakłady fi nansowe w porównaniu z uciążliwymi ręcznymi 
zabiegami, przemawiają za wykorzystaniem trzmieli. Pomidory w Polsce powinny 
jednak być zapylane przez rodzime populacje tych owadów. Import obcych podga-
tunków grozi zawleczeniem chorób i przekrzyżowania się naszej populacji z obcy-
mi, zwłaszcza pochodzącymi z ciepłych okolic Morza Śródziemnego, nie przystoso-
wanymi do przetrwania naszej ostrej i długiej zimy. 
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Z tego też powodu niektóre kraje (np. Japonia, Tajwan, Korea Płd.) importujące 

do tej pory z Europy rodziny trzmiela ziemnego do zapylania pomidorów rozpoczęły 

w ostatnich latach badania nad możliwością rozwinięcia hodowli gatunków rodzi-

mych, np. Bombus ignitus Smith, B. hypocrita Pérez oraz B. ardens Smith podkre-

ślając, że ich hodowla rodzimych gatunków nie wiąże się z ekologicznym ryzykiem 

występującym w wypadku importu trzmieli. 

W Polsce takie obawy zgłaszało już wielu entomologów. Z tego względu zacho-

dzi konieczność rozwinięcia hodowli trzmieli na bazie krajowej populacji i opraco-

wanych w Oddziale Pszczelnictwa ISK w Puławach metodach sezonowego i cało-

rocznego chowu trzmiela ziemnego. W latach 2002-2004 w Oddziale Pszczelnictwa 

został przeprowadzony kurs dla hodowców trzmieli, w wyniku którego jeden z jego 

uczestników założył pod Kaliszem pierwszy profesjonalny chów oparty na rodzimej 

populacji trzmiela ziemnego. Obecnie jest w stanie wyhodować rocznie ponad 5000 

rodzin tego gatunku (dla porównania roczny import z holenderskiej fi rmy Koppert 

sięga 10500 rodzin). W 2010 r. przeprowadzono następny kurs, który w razie po-

trzeby będzie powtarzany dopóty, dopóki nie rozwinie się w Polsce kilka takich, jak 

wyżej wspomniana, hodowli i osiągniemy samowystarczalność w zakresie podaży 

rodzin trzmiela ziemnego na użytek krajowy. 

Dodatkową korzyścią wynikającą z rozwinięcia hodowli opartych na krajowym 

materiale jest powiększanie liczebności naszej populacji trzmiela ziemnego, gdyż 

w rodzinach wykorzystywanych w szklarniach do zapylania pomidorów wyprowa-

dzane są młode matki, które wylatują na loty godowe i rozprzestrzeniają się w oko-

licy.

Pudełka hodowlane i ulik styropianowy Rodziny trzmiela ziemnego 
w dużych pudełkach hodowlanych
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PODSUMOWANIE 

Dobrze prowadzony chów trzmieli w izolatorach daje matkom trzmieli znacznie 

większą szansę założenia gniazda i wyprowadzenia robotnic niż w naturze. Poza 

miejscami do gnieżdżenia, chów zapewnia matce przede wszystkim lepszą bazę po-

żytkową w okresie, kiedy jest sama i musi nie tylko karmić i ogrzewać potomstwo, 

ale wylatywać z gniazda po pokarm. Jest to najtrudniejszy okres dla trzmieli, w cza-

sie którego wiele z założonych gniazd ginie z powodu głodu, spowodowanego nie 

tylko brakiem pożytku, ale niemożnością wylotu z gniazda na odległe rośliny przy 

niesprzyjającej dżdżystej pogodzie i częstym wiosną nawrotom chłodu. Gniazda 

mogą być też niszczone przez wypalanie traw, przez szkodniki, wydeptywane przez 

zwierzęta i ludzi, podtapiane przez wiosenne ulewy.

Opis sezonowego chowu trzmieli jest kierowany do młodzieży, miłośników 

przyrody i pasjonatów umiejących obserwować zwierzęta i rośliny, chcących po-

głębić znajomość biologii jednych z najciekawszych owadów, jakimi są trzmiele. 

Na początek polecałbym rozpoczęcie doświadczeń od chowu trzmiela rudego – 

B. pascuorum (brunatny tułów, nasada odwłoka ciemna, czasem czarna, koniec ru-

doczerwony, dł. ciała samicy około 15-18 mm). Bardzo łatwo się gnieździ, rodziny 

nie są zbyt liczebne (35-50 robotnic), jest łagodny i nigdy nie atakuje, nawet podczas 

odkrywania izolacji gniazda. Jedyną formą obrony poza ucieczką w głąb gniazda 

jest odwrócenie się robotnicy na grzbiet z końcem odwłoka skierowanym ku górze. 

Takiego trzmiela nie należy dotykać palcem, bo może leciutko użądlić. Pamiętać 

jednak trzeba, że trzmiele mają gładkie żądła i nigdy nie pozostawiają ich w skórze 

człowieka, dlatego ilość jadu, jaki dostaje się podczas użądlenia jest minimalna. Po 

odkryciu gniazda można zobaczyć matkę i różnej wielkości robotnice. Te najmniej-

sze, wielkości muchy domowej, nigdy nie wylatują z gniazda, cały czas zajęte praca-

mi w gnieździe (zamykaniem woskowych miseczek, w których matka złożyła przed 

chwilą jajeczka, oczyszczaniem kokonów, dobudowywaniem im woskowych koł-

nierzyków, co zabezpiecza składany w nich nektar przed zanieczyszczeniami, itp.). 

Pomagają też wygryzającym się młodym trzmielom. Plaster trzmiela rudego jest 

bardzo zwarty. Jasnobrązowe owalne kokony ukrywają poczwarki. Jaja składane po 

kilka sztuk znajdują się w maleńkich ciemnobrązowych wzgórkach na styku 2-3 ko-

mórek. Ciemnobrązowy wosk okrywa też larwy zgromadzone po kilkanaście sztuk 

w kolebkach. Po wybrzuszeniach wosku można ocenić w przybliżeniu ich liczbę 

i wielkość. Z boku kolebki zobaczyć można komórkę z wosku wypełnioną różno-

kolorowym pyłkiem. Łączy się ona z kolebką i tą drogą trzmiele karmią znajdujące 

się wewnątrz larwy, składając do niej obnóża pyłkowe gromadzone w koszyczku 

na tylnych nogach. Na dłuższą obserwację trzmiele nie pozwolą, bo zaraz kilka 

z robotnic zajmie się zgarnianiem nóżkami drobin trawy i po godzinie cała okrywa 

wyglądać będzie jak przedtem. W tej pracy można trzmielom pomóc, składając deli-
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katnie sianko do środka. Następną obserwację wnętrza można przeprowadzić za kil-

ka dni. Tymczasem można przed wylotkiem ulika ustawić maleńkie płaskie naczyn-

ko z syropem i po zwabieniu trzmiela obserwować, jak pobiera go wyciągniętym 

języczkiem, jak powiększa się jego odwłok i jak ociężały wraca do gniazda, by po 

chwili powrócić do syropu z gromadką zwerbowanych robotnic. Wówczas naczyń-

ko można odsuwać na coraz większą odległość i obserwować, jak trzmiele pieszo 

podążać będą za syropem. Można też ustawiać z patyczków lub listewek mostki, 

przez które trzmiele będą musiały przejść, aby trafi ć do pożywienia. Ale w nieskoń-

czoność nie można trzmieli podkarmiać, bo gdy zapełnią w gnieździe wszystkie 

puste komórki i próżne oprzędy poczwarcze (kokony), a pozostałego w wolu syropu 

nie będą miały gdzie złożyć, przerwą na jakiś czas odwiedziny, aż strawią pobrany 

pokarm. Najlepiej rozpocząć taką zabawę następnego dnia o tej samej porze, trzmie-

le będą już na to przygotowane, bo mają wyczucie czasu. 

Przenosząc uliki z trzmielami na inne miejsce należy pamiętać żeby było ono 

oddalone od poprzedniego o ponad 1 km, w przeciwnym wypadku wiele robotnic 

powróci na stare miejsce, a nie znalazłszy ulika mogą zginąć. Jeśli odległość jest 

mniejsza, to trzeba ulik przetrzymać przez 2-3 dni w pomieszczeniu, żeby trzmie-

le zapomniały o jego poprzednim położeniu i potem ustawić na nowym miejscu. 

Zobaczyć wówczas można loty orientacyjne wylatujących robotnic, które najpierw 

zwracają się głową do wylotka, a potem wykonują w locie coraz szersze ósemki, aby 

zapamiętać, gdzie znajduje się ich macierzyste gniazdo. Ulik zawsze powinien być 

ustawiony na palikach lub jeśli ma stać, np. na cegle czy pustaku, to pod nim trzeba 

podłożyć dwa cienkie drewienka. Zapobiegnie to zawilgoceniu dna ulika i zabezpie-

czy przed mrówkami.

Poprawnie prowadzony chów trzmieli może korzystnie wpływać na wzrost li-

czebności tych pożytecznych owadów w naturze.  Izolatory z jasnotą białą za-

pewniają matkom nie tylko optymalne warunki do założenia gniazd. Możliwość 

podkarmiania bowiem niweluje rodzinom brak ciągłości pożytku w sezonie i gwaran-

tuje stały rozwój liczebny gniazd. Silne rodziny wyprowadzają liczne młode matki, 

z których każda po przezimowaniu ma szansę założenia własnej rodziny. Obser-

wowany wiosną rozpraszający lot matek sprawia, że trafi ć mogą one do odległych, 

nawet o kilkadziesiąt kilometrów, miejsc. 

Po dniu pełnym estetycznych wrażeń w ogrodzie lub na działce, wzmocnieni 

pełnowitaminowymi jej produktami, możemy wieczorem zasiąść wygodnie w fotelu 

lub na huśtawce, włączyć magnetofon lub inny odtwarzacz i posłuchać przepięknej 

melodii „Lot trzmiela”. Jest to melodyjne oddanie radosnego, wiosennego lotu do-

piero co zbudzonej matki, a te nieco ostrzejsze tony, którymi Rimski Korsakow opi-

suje atak trzmiela na nos złego cara Sałtana, można w podzięce za cudowny utwór 

pokryć miłosiernym milczeniem i jeszcze raz puścić melodię od początku!
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WYBRANE PUBLIKACJE DOTYCZĄCE 
POLSKICH TRZMIELI (BOMBUS) I TRZMIELCÓW (PSITHYRUS) 

ORAZ ROŚLIN MIODODAJNYCH I ZAPYLANIA 

Monografi e trzmieli i trzmielców wraz z opisami i kluczem do wszystkich ga-
tunków wykazanych z obszaru Polski 
1. Dylewska M., 1996: Nasze trzmiele. ODR Karniowice, (256 str., z barwnymi 

rysunkami i fotografi ami)

Rozmieszczenie trzmieli w Polsce
1. Banaszak J., 1993: Trzmiele Polski. WSP Bydgoszcz.

2. Pawlikowski T., 2008: A distribution atlas of bumblebee in Poland. Wyd. Nauko-

we UMK Toruń. (opisy dwujęzyczne: angielski i polski).

Polskie nazewnictwo trzmieli i trzmielców
1. Ruszkowski A., Ruszkowski J., 1998: Słownik polskich nazw owadów. Część I, 

Bombinae: 299-302.

Klucz do trzmieli i trzmielców 
1. Pawlikowski T., 1996: Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XXIV, Błon-

kowki – Hymenoptera. Zeszyt 68h – Pszczołowate – Apidae, Podrodzina Apinae. 

PTE Toruń.

Barwne klucze z rysunkami, zdjęciami i opisem polskich trzmieli
1. Dylewska M., Flaga S., 2000: Barwny klucz do rozpoznawania w warunkach po-

lowych krajowych gatunków trzmieli polski. Polski Klub Ekologiczny, Kraków 

(80 str.).

1. Krzysztofi ak A., Krzysztofi ak L., Pawlikowski T., 2004: Trzmiele Polski – prze-

wodnik terenowy. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda, Suwałki (46 str.). 

2. Pawlikowski T., 1999: Przewodnik terenowy do oznaczania trzmieli i trzmielców 

Polski. UMK w Toruniu (30 str.).

Chów trzmieli
1. Biliński M,. 2002: Bionomia, chów i wykorzystanie trzmiela ziemnego Bombus 

terrestris (Linnaeus, 1758) do zapylania upraw szklarniowych. Zeszyty Nauko-

we Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa – Monografi e i Rozprawy, Puławy.

2. Biliński M., 2002: Sezonowy chów trzmieli. Polski Klub Ekologiczny, Kraków.

3. Sladen F.W.L., 2012: The bumble-bee, its life history and domesticate it, with 

descriptions of all British species of Bombus and Psithyrus. MacMillan and Co., 

London. 
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Znaczenie trzmieli
1. Biliński M., 2003: Biologia i znaczenie trzmieli. Pasieka 3 (3). 

Rośliny pożytkowe

1. Flaga S., 2000: Ocena wpływu struktury upraw i stosowanych w rolnictwie tech-

nologii produkcji na faunę pszczół. Polski Klub Ekologiczny, Kraków.

2. Jabłoński B., 1993: Ogródek pszczelarski. Oddział Pszczelnictwa ISK Puławy. 

(73 ilustr.)

3. Jabłoński B., 1997: Potrzeby zapylania i wartość pszczelarska owadopylnych ro-

ślin uprawnych. Oddział Pszczelnictwa ISK Puławy.

4. Jabłoński B., 2000: O potrzebie i możliwościach poprawy pożytków pszczelich. 

Oddział Pszczelnictwa ISK Puławy.

5. Lipiński M., 2010: Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin. Wyd. IV. 

PWRiL Warszawa (z kolorowymi zdjęciami roślin). 

6. Ruszkowski A., Jabłoński B., 2000: Rośliny pokarmowe pszczół. Wyd. Polski 

Klub Ekologiczny, Kraków. 

7. Sadowska U., Sadowski J., 2000: Uwagi agrotechniczne na temat doboru i sposo-

bu pielęgnowania roślin pszczelarskich. Wyd. Polski Klub Ekologiczny, Kraków.

Chów pszczół samotnic

1. Biliński M., 2006: Murarka ogrodowa – alternatywny zapylacz sadów. Sad No-

woczesny, 3.

2. Flaga S., 2002: Pszczoła murarka ogrodowa. Wyd. Polski Klub Ekologiczny, 

Kraków.
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ANALIZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW W SEZONIE 
NA PODSTAWIE WŁASNEGO GOSPODARSTWA PASIECZNEGO

WSTĘP

We współczesnych badaniach relatywnie mało miejsca poświęca się zagadnie-

niom ekonomiki pszczelarstwa. Szkoda, bo pod względem sensu prowadzenia pa-

sieki dla każdego pszczelarza podstawą jest ekonomiczne uzasadnienie zajmowania 

się pasieką. Każde gospodarstwo pasieczne jest podmiotem gospodarczym, małą 

fi rmą i podlega działaniu sił rynkowych. Indywidualne gospodarstwa pasieczne wy-

kazują liczne predyspozycje do efektywnego funkcjonowania na rynku produktów 

pszczelich. Wynika to z kilku kluczowych cech takiej organizacji. W gospodarstwie 

pasiecznym pracują przede wszystkim członkowie rodziny, dlatego każdy z pracow-

ników jest zmotywowany. W takiej organizacji łatwo jest wprowadzać zmiany, szyb-

ko reagować na potrzeby rynku, w sprzedaży produktów uzyskuje się wysokie ceny.

Pszczelarze skarżą się jednak na złą sytuację fi nansową gospodarstw, poddając 

w wątpliwość sens ekonomiczny prowadzenia pasiek. W części analiz ekonomicz-

nych wskazuje się również na nieopłacalność produkcji pasiecznej. W kalkulacjach 

tych koszty przewyższają wpływy. O opłacalności produkcji można mówić, kie-

dy przekroczy się próg rentowności. Wilde i Cichoń (1999) pokazują, że można 

osiągnąć go dla każdej pasieki. Wykazali, że opłacalność jest zależna od wielkości 

produkcji rozumianej jako pozyskiwanie miodu i innych produktów pasiecznych. 

Wskazują zatem na znaczenie intensywności produkcji pasiecznej. Podobnie sze-

rokie spojrzenie prezentowali Bratkowski i Wilde (2002a, 2003), Cichoń i Wilde 

(2002) oraz Marcinkowski (1994). Już Cichoń i Wilde (1996) podkreślali jedno-

znacznie, że sens ekonomiczny ma prowadzenie pasieki co najmniej 300-pniowej. 

Ta wielkość pozwala konkurować z tanim miodem zagranicznym i utrzymać rodzinę 

pszczelarza. Dlatego wzrasta w kraju udział pasiek dużych, a spada pasiek małych. 

Gospodarstwa posiadające pasieki kilkusetpniowe stanowią jednak ciągle nie więcej 

niż 2% (Semkiw, Skubida 2006).
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Z powyższych względów interesujące jest jak rozkładają się relacje kosztów 

i wpływów w gospodarstwie pasiecznym, gdyż istotnie wpływają na opłacalność 

produkcji pasiecznej. Pszczelarz ma na nie duży wpływ. Z tego powodu w niniejszej 

pracy podjęto się przeanalizowania takich zależności na przestrzeni roku kalenda-

rzowego.

MATERIAŁ I METODY

Do analizy ekonomicznej wykorzystano dane zebrane we własnym gospodar-

stwie pasiecznym. Gospodarstwo jest zgłoszone w urzędzie skarbowym. Pasieka 

liczy 100 rodzin pszczelich a produkty są sprzedawane we własnym zakresie, prze-

ważnie detalicznie. Produkcja obejmuje kilka odmian miodów, pyłku kwiatowego, 

pierzgi i wosku. Okres objęty obserwacją to lata 2009-2010, w miesiącach od lutego 

do grudnia. Po stronie wydatków rejestrowano poniesione koszty w cenach brut-

to, zaś po stronie wpływów rejestrowano wpływy ze sprzedaży produktów pasiecz-

nych takich jak: różne odmiany miodów, pyłek, pierzga i świece z wosku. Sprzedaż 

rejestrowano w cenach brutto. W kosztach uwzględniono wydatki na utrzymanie 

środków transportu, opakowania, leki, pokarmy dla pszczół, opłaty KRUS-u i inne. 

Dane roczne określono przez zsumowanie wydatków i wpływów. Podzielono je 

również na realizowane w każdym z podanych 11 miesięcy. Określono ich udział 

w całorocznych wydatkach i wpływach dla poszczególnych miesięcy. Relacje te ujęto 

w wielkościach procentowych.

WYNIKI I DYSKUSJA

Wielkość wpływów osiąganych przez dowolne gospodarstwo pasieczne zależy 

od inwencji pszczelarza i dlatego ich wielkość jest teoretycznie nieograniczona. 

W najprostszym wariancie można oprzeć się o sprzedaż hurtową uzyskanych pro-

duktów. Cichoń i Wilde (1996) wskazują jednak na konieczność prowadzenia kilku-

setpniowej pasieki oraz intensywnej produkcji, co równoważy niskie hurtowe ceny 

uzyskiwane za produkty. Tylko samodzielna sprzedaż detaliczna pozwala na uzyski-

wanie systematycznych wysokich wpływów (Bratkowski, Wilde 2002a). Dlatego 

sprzedaż własnych produktów była prowadzona w analizowanym okresie wyłącz-

nie w cenach detalicznych. Rekompensowały one małą liczbę rodzin pszczelich. 

Z zestawienia udziału wpływów osiąganych w poszczególnych miesiącach wynika 

wysokie znaczenie osiąganej wielkości sprzedaży od sierpnia do listopada (rycina). 

W pozostałych miesiącach ich udział kształtował się na poziomie 3-4%. Taki rozkład 

wynika a tego, że wpływy są realizowane z okresowo intensywnej sprzedaży. Powo-
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dowana ona jest kierowaniem oferty dla turystów odwiedzających Warmię i Mazury. 

Renoma regionu jako producenta żywności w warunkach czystego środowiska jest 

potwierdzona skuteczną sprzedażą. Innym ważnym czynnikiem w tym okresie jest 

zwiększenie przez stałych klientów zapotrzebowania głównie na miód. Te dwa czyn-

niki powodują szczególnie silne uwidocznienie się sezonowości zakupów produk-

tów pszczelich przez konsumentów. Na sezonowość zainteresowania się zakupami 

produktów pszczelich zawracali uwagę Bratkowski i in. (2008). Gospodarstwo nie 

prowadzi jednak intensywnej, systematycznej sprzedaży detalicznej w pozostałych 

miesiącach, np. cotygodniowego sprzedawania produktów na rynku (bazarze). Takie 

zachowanie stoi w sprzeczności z zaleceniami efektywnej i intensywnej sprzedaży 

własnych produktów (Bratkowski, Wilde 2002a, Bratkowski i in. 2008). Pszczelarze 

również donoszą, że rezygnują z systematycznej sprzedaży na lokalnych rynkach, 

gdyż zajmują się pracami w pasiece w czasie sezonu lub przygotowaniami do niego. 

Ich aktywność wzrasta, kiedy konsumenci zaczynają się również interesować zaku-

pem miodu, tzn. w miesiącach jesienno-zimowych. Należy jednak dążyć do zmiany 

upodobań konsumentów, przez prowadzenie sprzedaży w domu, jeżdżenie na impre-

zy okolicznościowe, ustawianie stoiska na lokalnych rynkach itp. Na skuteczność ta-

kich działań zwracają uwagę Bratkowski i Wilde (2002b) oraz Wilde i Szulc (2000).

Z analizy ponoszonych wydatków wynika, że główne koszty ponosi się we wła-

snym gospodarstwie w okresie sierpień, wrzesień i październik. Co ciekawe pokry-

wają się one z wysokim udziałem wpływów. Intensywnie wydaje się pieniądze przez 

Rys. 1. Udział kosztów i wpływów (%) w badanym okresie w latach 2009-2010
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trzy miesiące, krócej o miesiąc niż obserwuje się zwiększone wpływy. Ale w marcu 

i w maju, czerwcu i lipcu ich udział w całorocznych wydatkach jest niestety wyższy 

niż ma to miejsce w przypadku wpływów. Wysoki udział wydatków we wskazanych 

miesiącach wynika z ponoszonych nakładów na pokarmy dla pszczół, leki i opa-

kowania oraz koszty utrzymania środków transportu. Koszty są pozycją łatwiejszą 

w kontroli, chociaż nie można ich całkowicie zredukować. Łatwo jest zrezygnować 

z kupna jakiś towarów potrzebnych do prowadzenia pasieki. Własny przykład poka-

zuje, że trudniej jednak jest zdobyć nowych konsumentów i zwiększyć wpływy. Tym 

bardziej, że mamy do czynienia ze zmiennością cen hurtowych miodów (Miecz-

kowski, 2005). Koszty w gospodarstwie są łatwe do przewidzenia i w analizowa-

nym przypadku rozkłada się je w czasie, dobierając je tak, aby nie generować ich 

w krótkim okresie. Szczególnie w czasie, kiedy istnieją niskie wpływy. Nie można 

ich jednak ograniczać przesadnie, bo zmniejszy się efektywność prowadzenia pa-

sieki.

PODSUMOWANIE

 Prowadzenie gospodarstwa pasiecznego jest dużym wyzwaniem pod wzglę-

dem ekonomicznym. Wynika to z sezonowości sprzedaży, co jest kształtowane za-

chowaniem konsumentów. Przykład własny obrazuje konieczność dbania w każ-

dym miesiącu roku o intensyfi kowanie wpływów. Należy dążyć do zwiększenia ich 

udziału w poszczególnych miesiącach zimy, wiosny i lata. Mały udział wpływów 

z tego okresu wskazuje, że w większości miesięcy może istnieć trudność bieżącego 

fi nansowania działalności pasieki. 

PIŚMIENNICTWO

1. Bratkowski J., Wilde J., 2002a: Wielokierunkowe użytkowanie pszczół i marke-

tingowe wykorzystanie produktów pasiecznych. Biul. Nauk., Nr 18 (5): 185-193

2. Bratkowski J., Wilde J., 2002b: Upowszechnianie wiedzy pszczelarskiej w społe-

czeństwie. Biul. Nauk., Nr 19 (6): 19-23.

3. Bratkowski J., Wilde J. 2003: Effect of changing of colony structure on trapped 

pollen. J. Apic. Sci., 47 (1): 11-20.

4. Bratkowski J., Wilde J., Miećkowska A. 2008: Wymagania konsumentów stawia-

ne gospodarstwom pasiecznym prowadzącym sprzedaż detaliczną, Biul. Nauk., 

Nr 29: 37-43.

5. Cichoń J., Wilde J. 1996: Competitiveness of the Polish beekeeping industry in 

the European Market. Pszczeln. Zesz. Nauk., 50 (2):7-15.



Analiza wpływów i wydatków w sezonie... ‒ J. Bratkowski 37

6. Cichoń J., Wilde J. 2002: Opłacalność produkcji pasiecznej w Polsce. Biul. 

Nauk., Nr 18: 137-143. 

7. Marcinkowski J. 1994: Możliwości poprawy efektywności prowadzenia pasieki 

przez wzbogacanie wyboru produktów pasiecznych. Pszczeln. Zesz. Nauk., 38: 

91-98.

8. Mieczkowski M. 2005: Krajowy rynek miodu 2000-2005. Analizy i prognozy. 

1-4.

9. Semkiw P., Skubida P. 2006: Ekonomiczne aspekty pszczelarstwa w ostatnich 

latach. Pszczelarstwo, 57 (12):12-13.

10. Wilde J., Cichoń J. 1999: Pszczelarstwo to może być biznes. Wydawnictwo Są-

decki Bartnik.

11. Wilde J., Szulc R. 2000: Marketing w pasiece prowadzącej bezpośrednią sprze-

daż produktów pasiecznych. Pszczelarstwo, 51 (9): 4-5.



III Lubelska Konferencja Pszczelarska 201238

EUROPEJSKI SYSTEM „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ” 
W OCHRONIE I UTRZYMANIU ZDROWIA PSZCZÓŁ 

W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

WSTĘP

UE ustanowiła zharmonizowane przepisy w zakresie ochrony i utrzymania zdro-

wia pszczół, państwom członkowskim zostawiając możliwość regulacji innych 

aspektów pszczelarstwa i działalności z nim powiązanej. Z kolei pszczelarze i or-

ganizacje, w których są zrzeszeni, działają aktywnie na innych, niepodlegających 

regulacji polach, m.in. w zakresie wdrażania dobrych praktyk i wytycznych doty-

czących pszczelarstwa.  System ten, pomimo swej złożonej konstrukcji, funkcjonuje 

skutecznie już od dziesięcioleci. 

W ostatnim czasie jednak w wielu krajach, w tym w państwach członkowskich 

UE, odnotowano wzrost śmiertelności pszczół. Wszczęto więc procedury, które mają 

sprawić, że  ochrona zdrowia pszczół będzie miała charakter bardziej proaktywny 

i uwzględniający specyfi kę pszczelarstwa, zagwarantuje udział różnych podmiotów, 

a także zasady proporcjonalności i pomocniczości. 

W 2007 r. przyjęto komunikat w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej 

w zakresie zdrowia zwierząt (2007-013) – „Lepiej zapobiegać niż leczyć”[1], a na-

stępnie, w 2008 r., plan działania [2] określający działania sklasyfi kowane w ramach 

następujących czterech fi larów:         

 ─ wyznaczenie priorytetów interwencji UE;

 ─ nowoczesne ramy w zakresie zdrowia zwierząt;

 ─ poprawa w zakresie profi laktyki i gotowości w  stanach kryzysowych; 

 ─ nauka, innowacje i badania.

Pszczelarstwo w UE stanowi dobrze rozwinięty obszar działalności, zarówno 

w wymiarze zawodowym (pasieki powyżej 150 uli), jak i hobbystycznym. Na tery-

torium UE działa łącznie 700 tys. pszczelarzy. W liczbie tej 97% stanowią pszczela-

rze niezawodowi, na których łącznie przypada 67% wszystkich uli w UE. Szacunko-
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wa wielkość produkcji miodu to 200000 ton. Z pszczelarstwa pochodzą także inne 

produkty, takie jak wosk pszczeli, mleczko pszczele czy propolis. W charakterystyce 

europejskiego pszczelarstwa należy uwzględnić czynniki takie jak zróżnicowanie 

w obrębie sektora pszczelarskiego (zawodowe lub hobbistyczne, pasieki stacjonar-

ne i przenośne, pasieki wędrowne), istotne różnice pod względem zdrowia pszczół 

i technologii w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt (bydło, drób itp.), różne 

uwarunkowania regionalne (klimat, produkcja tradycyjna/lokalna) oraz występowa-

nie chorób. Czynniki te składają się na specyfi czny charakter sektora, z właściwymi 

dla niego potrzebami, podejściami, koncepcjami i praktyką.

CZYNNIKI WYWIERAJĄCE WPŁYW NA ZDROWIE PSZCZÓŁ 

Zdrowie pszczół skorelowane jest:

 ─ z szeregiem czynników o zróżnicowanym charakterze (bakterie, wirusy, pasożyty);

 ─ dostępnością odpowiednich metod leczenia;

 ─ występowaniem gatunków inwazyjnych;

 ─ mianami środowiskowymi.

Innym istotnym elementem jest stosowanie pestycydów w rolnictwie. Wskazane 

jest każdorazowo ustalenie, czy i w jakim stopniu wywierają one wpływ na zdro-

wie pszczół. Rośliny GMO będące roślinami pokarmowymi dla pszczół stanowią 

w kontekście wyroku Trybunału w Strassburgu bardzo istotny problem, choć jak do-

tąd nie znaleziono dowodów na istnienie związku między GMO a zdrowiem pszczół, 

to Komisja będzie bacznie śledzić wszelkie ustalenia w tej dziedzinie.

UNIJNE PRZEPISY W DZIEDZINIE ZDROWIA ZWIERZĄT 
W ODNIESIENIU DO PSZCZÓŁ 

Obowiązujące wymogi w zakresie zdrowia zwierząt mające zastosowanie do 
ochrony zdrowia pszczół w UE.

Obowiązujące przepisy [3] ustanawiają wymogi w zakresie certyfi kacji zdrowia 

zwierząt oraz przemieszczania pszczół między państwami członkowskimi. Mają 

one umożliwić profi laktykę i zwalczanie różnych chorób pszczół, takich jak zgnilec 

amerykański i europejski, mały chrząszcz ulowy i roztocz Tropilaelaps, które mogą 

rozprzestrzeniać się w związku z przemieszczaniem pszczół. Mały chrząszcz ulo-

wy (Aethina tumida) i roztocz Tropilaelaps clarae są na terytorium UE gatunkami 

obcymi. Szkodniki te podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu, co ma umożliwić pań-

stwom członkowskim podjęcie natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia 

ogniska. 
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OCHRONA PSZCZÓŁ PRZED CHOROBAMI EGZOTYCZNYMI 

Przywóz żywych pszczół i trzmieli z państw trzecich do Unii Europejskiej ogra-

niczony jest przez wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, mające na celu zapobie-

ganie wprowadzeniu na terytorium UE egzotycznych chorób pszczół. Wymogi te 

obowiązują począwszy od 2000 r. [4] 

Mały chrząszcz ulowy i roztocz Tropilaelaps spowodowały ogromne straty 

w sektorze pszczelarskim w tych krajach, do których zostały wprowadzone. Dlate-

go też przepisy dotyczące przywozu do UE stanowią, że z państw trzecich można 
przywozić jedynie matki i rodziny trzmieli pochodzące z obszarów o zapewnio-
nej ochronie biologicznej. Wymogi te weszły w życie w celu ograniczenia ryzy-
ka wprowadzenia nowych chorób na terytorium UE. Spełnienie owych wymogów 
dotyczących zdrowia zwierząt sprawdzane jest przy przywozie do UE w wetery-
naryjnych punktach kontroli granicznej, w których urzędowi lekarze weterynarii 
przeprowadzają kontrole dokumentów, tożsamości i kontrole fi zyczne. Środki te 
gwarantują bezpieczeństwo przywożonych pszczół, jednocześnie zapewniając zaso-
by genetyczne pszczelarzom i uwzględniając potrzeby w zakresie zapylania roślin, 
w szczególności w szklarniach.

STRATEGIA W ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT 
A ZDROWIE PSZCZÓŁ 

Strategia w zakresie zdrowia zwierząt ma na celu ustanowienie jednolitych, 
przejrzystych ram regulacyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt.

Komisja pracuje aktualnie nad wnioskiem w sprawie „prawa zdrowia zwierząt”, 
które z czasem zastąpi aktualnie obowiązujące podstawowe przepisy weterynaryjne, 
zebrane w ponad 60 dyrektywach i rozporządzeniach w sprawie warunków zdrowia 
zwierząt, odnośnie do handlu i przywozu żywych zwierząt i produktów pochodzenia 
zwierzęcego, środków zwalczania chorób, zasad identyfi kacji itp. Wersja ostateczna 
wniosku ma zostać przyjęta na początku 2012 r. Celem, jaki przyświeca Komisji, 
jest uproszczenie aktualnie obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie takiego 
podejścia w zakresie zwalczania chorób, które, zgodnie z nową strategią, w więk-
szym stopniu ukierunkowane byłoby na profi laktykę. W ramach procesu przygoto-
wań do opracowania nowego prawa zdrowia zwierząt, a w szczególności na etapie 
konsultacji, lekarze weterynarii i pszczelarze wielokrotnie wskazywali na zdrowie 
pszczół jako jeden z obszarów, dla którego korzystna może być dalsza harmonizacja 
prawodawstwa UE w zakresie zdrowia zwierząt. Komisja nie zakończyła jeszcze 
oceny możliwych skutków dla sektora pszczelarskiego. Już teraz jednak wydaje 
się oczywiste, że ogólne prawo zdrowia zwierząt ustanawiałoby ramy prawne re-
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gulujące zasadnicze elementy, takie jak ogólne defi nicje, a także zasady dotyczące 
środków zwalczania chorób oraz przemieszczania, zaś pozostałe elementy można 
by określić w drodze aktów delegowanych lub wykonawczych. W przypadku za-
gadnień, których uregulowanie w prawodawstwie UE nie byłoby właściwe, można 
rozważyć częstsze korzystanie z wytycznych na poziomie UE lub krajowym, bądź 
nawet na poziomie zainteresowanego sektora.

POTRZEBA ODPOWIEDNIEJ WIEDZY NAUKOWO-TECHNICZNEJ 
W ZAKRESIE ZDROWIA PSZCZÓŁ 

Sektor pszczelarski boryka się z różnorodnymi, złożonymi problemami, na które 
nakłada się spadek populacji pszczół w Europie i na świecie, a zwalczanie cho-
rób pszczół jest utrudnione ze względu na brak odpowiednich leków. Jak wynika 
z ustaleń dokonanych w ramach opracowania naukowego EFSA z 2009 r. pt. „Bee 
mortality and bee surveillance in Europe” („Śmiertelność pszczół i nadzór nad popu-
lacją pszczół w Europie”) [5], Przyczyna spadku populacji pszczół powodowana jest 
przez wiele różnych czynników. Pod uwagę bierze się: choroby pszczół i szkodniki, 
zatrucie pestycydami, wpływ roślin zmodyfi kowanych genetycznie oraz stres zwią-
zany ze zmianami w żywieniu i warunkami klimatycznymi. Z uwagi na brak danych 
i wyników monitorowania nie jest możliwe poznanie rzeczywistej sytuacji. W rezul-
tacie nie ma możliwości podjęcia odpowiednich działań na rzecz poprawy zdrowia 
pszczół. Nie ulega jednakże wątpliwości, że ważną rolę ma tu do odegrania nadzór.

Jak wynika z głównych wniosków zawartych w opracowaniu EFSA, systemy 
nadzoru w państwach członkowskich UE są ogólnie niedoskonałe. Brakuje danych 
reprezentatywnych dotyczących poziomu krajowego oraz porównywalnych danych 
dotyczących strat rodzin w skali UE. Ogólnie można także zaobserwować braki 
w zakresie standaryzacji i harmonizacji gromadzonych danych na poziomie UE. 
Nie ustanowiono jak dotąd skutecznego, zharmonizowanego systemu kontroli dla 
pszczół pozwalającego oszacować wymiar śmiertelności w populacji pszczół, czy 
też ograniczyć śmiertelność w możliwie największym stopniu.

LABORATORIUM REFERENCYJNE UE DO SPRAW ZDROWIA 
PSZCZÓŁ 

Zasadniczym instrumentem zarządzania ryzykiem w dziedzinie zdrowia zwierząt 
są laboratoria referencyjne UE. Rola, jaką pełnią takie laboratoria, określona jest 
w stosownych przepisach unijnych dotyczących urzędowych kontroli [6] oraz dy-
rektywach pionowych w sprawie środków unijnych z zakresu zwalczania niektórych 
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chorób zwierząt. Rzetelny i ujednolicony pod względem naukowym sposób prze-

prowadzania testów ma zasadnicze znaczenie dla wiarygodnej diagnozy choroby 

i dla zastosowania niezbędnych środków kontroli i zwalczania. Laboratoria refe-

rencyjne UE odgrywają ważną rolę pod względem wsparcia naukowo-technicznego 

w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz wsparcia działań Komisji i państw członkowskich 

w odniesieniu do nadzoru nad chorobami zwierząt, ich kontroli i zwalczania (np. ty-

powanie wirusów, monitorowanie chorób, opracowywanie określonych testów). La-

boratoria referencyjne UE odgrywają również ważną rolę na arenie międzynarodo-

wej, w obszarach takich jak standaryzacja technik analitycznych. W ocenie unijnej 

polityki w zakresie zdrowia zwierząt [7] podkreślono, że sieci laboratoriów zajmu-

jących się zdrowiem zwierząt wniosły wkład w realizację celów polityki w zakresie 

zdrowia zwierząt, przyczyniając się do ochrony zdrowia zwierząt i ludzi. W strategii 

UE w zakresie zdrowia zwierząt podkreślono, jak duże znaczenie ma utrzymanie 

i dalsze ulepszanie potencjału diagnostyki w UE (np. poprzez fi nansowanie tworze-

nia sieci laboratoriów). W ramach strategii została niedawno sfi nalizowana szcze-

gółowa ocena zewnętrzna laboratoriów referencyjnych UE w dziedzinie zdrowia 

zwierząt i żywych zwierząt[8]. Jednym z jej zaleceń jest utworzenie nowego labora-

torium referencyjnego UE do spraw zdrowia pszczół [9].

Komisja wyznaczyła laboratorium referencyjne UE do spraw zdrowia pszczół, 

które rozpoczęło działalność 1 lutego  2011 r. Jest to: ANSES, (French Agency for 

Food, Environmental and Occupational Health & Safety). Agence Française de 

Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Les Templiers, Route des Chappes, BP 

111, 06902 Sophia Antipolis, France. Zadaniem tego laboratorium będzie zajęcie 

się problemami naukowymi wskazanymi w sprawozdaniu EFSA, o którym mowa 

powyżej, a także określenie podstawowych warunków do realizacji programów sku-

tecznego nadzoru. W pierwszej kolejności laboratorium referencyjne UE do spraw 

zdrowia pszczół zapewni wsparcie techniczne dla programu pilotażowego w dzie-

dzinie nadzoru, o którym mowa powyżej. Wsparcie fi nansowe dla tego laboratorium 

zostanie zapewnione w ramach aktualnie dostępnych środków.

POGŁĘBIANIE WIEDZY Z ZAKRESU ZDROWIA PSZCZÓŁ 
WKŁAD W REALIZACJĘ PROGRAMU 

„LEPSZE SZKOLENIA NA RZECZ BEZPIECZNIEJSZEJ ŻYWNOŚCI”

W ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” 

zwiększono nacisk na problem zdrowia pszczół [10]. W latach 2010-2011 łącznie 

160 uczestników ze wszystkich państw członkowskich UE, a także z siedmiu spo-

za UE, miało lub będzie mieć możliwość zdobycia wiedzy na temat różnorodnych 

aspektów pszczelarstwa i zdrowia pszczół. W zakres czterech planowanych szkoleń 
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wchodzą unijne wymogi w zakresie zdrowia w odniesieniu do handlu wewnątrzu-
nijnego oraz przywozu z państw trzecich. W ramach dwóch szkoleń, jakie dotąd się 

odbyły, 79 przedstawicieli instytucji rządowych zapoznało się z najnowszą wiedzą 

naukową z zakresu problemów zdrowotnych pszczół.  Urzędnicy ci mają w swych 

krajach odegrać rolę katalizatora, przyczyniając się do poprawy świadomości pro-

blemu i współpracy między właściwymi organami a grupami interesu na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym.

DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW WETERYNARYJNYCH PRZEZNACZONYCH 
DLA PSZCZÓŁ 

Według organizacji pszczelarskich brakuje zatwierdzonych produktów leczni-

czych przeznaczonych do leczenia chorób pszczół. Jest to problem powszechnie 

występujący w przypadku, gdy rynek weterynaryjnych produktów leczniczych jest 

niewielki, a spodziewany zwrot z inwestycji niski. Takie małe rynki często okre-

śla się mianem MUMS (ang. minor uses/minor species – pomniejsze zastosowania, 

pomniejsze gatunki). Dla zaradzenia temu problemowi zostały już podjęte różne 

działania, w szczególności przez Europejską Agencję Leków [11], [12]. Przepisy 

szczegółowe, ukierunkowane na promowanie innowacji i rozwój nowych wetery-

naryjnych produktów leczniczych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, obejmują 

pomoc administracyjną i proceduralną lub, w zależności od przypadku, obniżenie, 

zwolnienie z opłat lub ich odroczenie [13]. 

Kwestię dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych (w tym przezna-

czonych dla pszczół) podnosi się także w kontekście przeglądu ram prawnych dla 

takich produktów (MUMS). W ramach konsultacji publicznych zainteresowane stro-

ny miały możliwość zaprezentowania własnego zdania na temat mocnych i słabych 

stron aktualnych ram prawnych oraz propozycji ewentualnych ulepszeń. Otrzymane 

odpowiedzi zostaną wykorzystane przez Komisję do sporządzenia oceny skutków 

w odniesieniu do przeglądu oraz przy ewentualnych pracach nad wnioskami w spra-

wie zmiany tych ram prawnych. Przyjęcie wniosku legislacyjnego jest zaplanowane 

na 2012 r. 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI 
(OBECNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI W MIODZIE) 

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawodawstwa [14] państwa członkowskie 

zobowiązane są sprawić, by w przypadku braku w danym państwie członkowskim 

dopuszczonego weterynaryjnego produktu leczniczego przeciw chorobie dotyka-
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jącej dany gatunek zwierzęcia, istniały środki pozwalające lekarzowi weterynarii, 
w drodze wyjątku i w ściśle ograniczonym zakresie, zastosować produkt leczniczy 

niezgodnie z instrukcją. Jest to tzw. procedura kaskadowa. W przypadku substan-

cji stosowanych w ramach procedury kaskadowej nie ma jasno określonych reguł 

w zakresie maksymalnych limitów pozostałości. Pokłosiem tego stanu rzeczy jest 

niepewność prawna zarówno po stronie producentów (pszczelarzy i lekarzy wete-

rynarii), jak i konsumentów (organy właściwe ds. bezpieczeństwa żywności, a osta-

tecznie – konsument), stanowiąca potencjalny czynnik zakłócający funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego miodu. Komisja przyjmie przepisy dotyczące maksymalnych 

limitów pozostałości dla substancji stosowanych w ramach procedury kaskadowej, 

a także wartości referencyjnych na potrzeby działań. W ten sposób ułatwiona zosta-

nie zharmonizowana kontrola żywności wprowadzanej do obrotu w całej UE, a osta-

tecznie poprawie ulegnie przejrzystość ram prawnych UE i pewność prawa. W Unii 

Europejskiej obowiązują w pełni zharmonizowane wymogi dotyczące kontroli we-

terynaryjnych przywożonych żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęce-

go, w tym miodu i innych produktów pszczelich. Kontrole takie przeprowadzane są 
przez właściwe organy państw członkowskich w weterynaryjnych punktach kontroli 

granicznej. Mają one na celu sprawdzenie, czy dany produkt przywożony spoza UE 

spełnia unijne warunki przywozu w odniesieniu do wymogów zdrowotnych i czy 

oferowane w ich przypadku są gwarancje równoważne gwarancjom mającym zasto-

sowanie do produktów UE. 

Zagadnienie pestycydów uregulowane jest w nowym rozporządzeniu Parla-

mentu Europejskiego i Rady (WE) z 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu 

środków ochrony roślin [15]. Rozporządzenie to zastępuje dyrektywę Rady 91/414/

EWG. Zachowany w nim został przepis stanowiący, że pestycydy mogą być za-

twierdzane na poziomie UE, jeżeli ich stosowanie nie powoduje niedopuszczal-

nych skutków dla zdrowia pszczół lub powoduje tylko nieistotne narażenie pszczół 

miodnych [16]. Ocena wpływu pestycydów na pszczoły dokonywana jest przed za-

twierdzeniem i, jeśli zaistnieje taka potrzeba, wprowadzane są odpowiednie środki 

zmniejszające ryzyko. W przypadku, gdy Komisja jest świadoma niekorzystnych 

skutków spowodowanych zastosowaniem pestycydów, mogą zostać podjęte dodat-

kowe środki zmniejszające ryzyko. Stało się tak w przypadku niektórych środków 

owadobójczych, do których przypadkowego uwolnienia doszło w trakcie wysiewu 

zaprawionych nasion [17].

Aktualnie trwa przegląd wymogów w zakresie danych, jakie mają być zawarte 

w przekazywanej dokumentacji pestycydów. Został on zainicjowany przez Komisję 

m.in. pod kątem wzmocnienia ochrony pszczół miodnych. Zainteresowane strony 

miały możliwość zaprezentowania własnego zdania na temat mocnych i słabych 

stron aktualnych ram prawnych oraz ewentualnych ulepszeń.
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ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE (GMO)

Choć na całym świecie odnotowano wzrost śmiertelności pszczół, nie stwier-

dzono różnicy pod tym względem między obszarami intensywnej uprawy GMO 

(np. Ameryka Północna i Południowa) a tymi, w których zmodyfi kowane genetycz-

nie rośliny są znacznie rzadsze (Europa) lub ich uprawa jest całkowicie zakazana 

(niektóre państwa członkowskie UE). Taki stan rzeczy nie potwierdza hipotezy, że 

zwiększona śmiertelność pszczół jest skorelowana z intensyfi kacją uprawy GMO. 

Prawodawstwo UE w tym zakresie jest bardzo ostrożne. Uprawa roślin zmodyfi -

kowanych genetycznie lub uwolnienie GMO do środowiska nie jest możliwe bez 

zatwierdzenia zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE [18] lub rozporządzeniem (WE) 

nr 1829/2003 [19], po dokładnej naukowej ocenie ryzyka przez EFSA, m.in. w za-

kresie potencjalnego niepożądanego oddziaływania GMO na pszczoły. 

OCHRONA PSZCZÓŁ POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE UTRACIE 
RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Czynnikiem wywierającym niekorzystny wpływ na zdrowie pszczół jest także 

utrata różnorodności biologicznej. Jedną z podstawowych, bezpośrednich przyczyn 

utraty bioróżnorodności są: zmiany w strukturze użytkowania gruntów, połączone z 

niewłaściwie prowadzoną intensyfi kacją lub odłogowaniem gruntów, a także zani-

kanie tradycyjnych metod uprawy roli i technik leśnictwa, które przyczyniały się do 

wytworzenia siedlisk o zróżnicowanym, bogatym składzie gatunkowym.
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NAJBARDZIEJ AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE 
ZE ZDROWIEM PSZCZÓŁ 

NOSEMOZA I ZGNILCE

WSTĘP

W ostatnich dwóch latach najpoważniejsze problemy zdrowotne pszczół w krajo-

wych pasiekach stanowią choroba sporowcowa, warroza oraz zgnilec amerykański. 

Jak wskazują badania przeprowadzone w rodzinach, które zamarły w okresie zimo-

wania, następuje przesuniecie przyczyn upadków pszczół z powodu warrozy wła-

śnie w kierunku choroby sporowcowej (nosemozy). Również zgnilec amerykański, 

w wielu regionach naszego kraju, stanowi problem nie tylko zdrowotny, ale także 

administracyjny dla pszczelarzy i służb weterynaryjnych.

Nosemoza to potocznie używana nazwa choroby sporowcowej. Jest ona chorobą 

pszczół dorosłych, często notowaną w pasiekach na terenie całego kraju. W sprzy-

jających latach może występować nawet w co piątej rodzinie pszczelej. Powoduje 
ona coraz znaczniejsze straty ekonomiczne, które wyrażają się nie tylko obniżeniem 
ich produkcyjności, ale przede wszystkim rosnąca liczbą ginących rodzin pszcze-
lich, szczególnie jesienią lub w czasie zimowli. Bardzo często w zakażonych rodzi-
nach pozostają nieliczne pszczoły, a objawy przypominają masowe ginięcie pszczół 
miodnych. 

W ostatnim czasie na terenie naszego kraju spotykamy dwa gatunki sporowców: 
Nosema apis i Nosema ceranae, które w chwili obecnej zaliczane są do świata grzy-
bów, ale sposób ich rozmnażania jest typowy dla pasożytów wewnątrzustrojowych. 
Pojawienie się nowego sporowca pochodzącego od pszczół azjatyckich spowodo-
wało, że mamy do czynienia z dwiema chorobami pszczół dorosłych różniącymi się 
objawami, które może zaobserwować właściciel pasieki. 

Inwazja spowodowana przez N. apis powoduje skrócenie się czasu życia zimu-
jących pszczół nawet o połowę oraz przebiega w rodzinie pszczelej bardzo często 
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w tzw. postaci jawnej ‒ z charakterystycznymi objawami biegunki. Pozwala to na 
łatwe jej rozpoznanie, nawet bez wykonania specjalistycznych badań. Wystarczy 
zaobserwować plamy kału na ścianach ula i okolicach wylotka lub po otwarciu sa-
mego gniazda. Jednak w przypadku N. ceranae nie obserwuje się żadnych obja-
wów biegunki (popularnie określa się ją, jako „suchą” nosemozę). Jest ona jednak 
dla pszczół dużo bardziej niebezpieczna, ponieważ zakażone pszczoły giną bar-
dzo szybko, zwykle już od ósmego dnia życia. Śmierć chorych pszczół jest spo-
wodowana niedostatecznym przyswajaniu pokarmu energetycznego wynikającego 
z dysfunkcji uszkodzonego jelita. Zakażonym pszczołom zbieraczkom, wylatującym 
z ula, często nie starcza pokarmu na lot na pożytek i dlatego giną po „drodze”. 
U chorujących pszczół ulega także aktywacji układ zaburzający orientację w terenie 
i dlatego nie potrafi ą one wrócić do swojego ula. 

W chwili obecnej w naszym kraju zaczynają przeważać zakażenia wywoływane 
głownie przez N. ceranae lub zakażenia mieszane obu tych gatunków. Dlatego ko-
nieczne jest prowadzenie wnikliwych obserwacji rozwoju rodzin w pasiece i prowa-
dzenie dla nich dokumentacji w książkach pasiecznych. 

W przebiegu nosemozy obserwuje się w rodzinach pszczelich dwa terminy gi-
nięcia pszczół: jeden w okresie wiosny i spowodowany jest wystąpieniem inwazji 
N. apis lub N. ceranae albo mieszanej inwazji obu tych gatunków, drugi – w okresie 
jesieni i powodowany jest wyłącznie przez N. ceranae. Termin jesiennego ginięcia 
(depopulacji rodziny) nie jest jednak poprzedzany, żadnymi objawami zwiastuno-
wymi, ponieważ matka przez intensywne czerwienie kompensuje ubytek pszczół 
w okresie lata i rodziny wyglądają na normalne. Zwiększona ilość czerwiu w tym 
czasie oraz brak wyraźnych objawów nastroju rojowego w takich rodzinach, raczej 
uspokaja pszczelarza, który jest przekonany, że pszczoły jego są zdrowe. Dopiero 
jesienne ograniczenie czerwia powoduje załamanie się biologii rodziny pszczelej, 
w której zostaje garstka młodych pszczół wraz matką i znacznymi zapasami pokar-
mu. Jeżeli rodzina była dostatecznie silna to zginie dopiero wiosną następnego roku, 
również z objawami „wypszczelenia”.

Największe niebezpieczeństwo związane z Nosema ceranae wynika ze sposo-
bu jego przemieszczania się między rodzinami i pszczołami. W przypadku „starej 
nosemozy” (N. apis) źródłem choroby były głównie plastry zanieczyszczone od-
chodami chorych pszczół, a wiosną rodziny, które przeżyły, mimo choroby, stop-
niowo się uwalniały od pasożyta i zdrowiały. Natomiast do zakażenia rodziny przez 

N. ceranae wystarczy jedna zabłąkana do ula chora pszczoła, która przekaże w cza-
sie wzajemnego karmienia spory pasożyta. Choroba rozwija się wtedy z sposób uta-
jony i po 2-3 tatach może doprowadzić do zagłady rodziny bez wyraźnych objawów 
chorobowych.

Aby przestrzec się przed nosemozą konieczne jest zachowanie w pasiece bardzo 
wysokich standardów higienicznych: regularna wymiana plastrów (50% stanu, co 
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rok), uzupełnianie gniazd odkażonymi plastrami, wskazana jest też wymiana matek 

na egzemplarze pochodzące z hodowli wolnej od nosemozy. W uwalnianiu pasieki 

pomagają badania laboratoryjne, dzięki którym możliwa jest eliminacja zakażonych 

rodzin i zastąpienie ich odkładami w czasie sezonu pasiecznego. W chwili obecnej 

na ternie Unii Europejskiej nie stosuje się substancji leczniczych do zwalczania no-

semozy. Uzupełniająco w rodzinach pszczelich można stosować preparaty probio-

tyczne, które wspomagają organizm pszczół:

 ─ Nozevit (Apivito): 1 ml dodajemy do 1/3 l syropu; syrop podajemy w podkar-

miaczkach 2 x, co 10 dni wiosną i jesienią, przy uporczywych problemach dawkę 

się podwaja (2 ml na 1/3 l syropu) i stosuje jeszcze raz.

 ─ Api Herb (Biofaktor). 1 saszetka 40 g na 500 ml syropu (dawka na 10 rodzin), 

na rodzinę (ul 10 ramkowy) stosujemy 50 ml 3 x, co 7 dni, polewając pszczoły 

w uliczkach międzyramkowych, wiosną lub późnym latem (min. temp. 10oC). 

Roztworu nie przechowywać, zużywać na bieżąco.

Zgnilec amerykański to groźna, zaraźliwa choroba czerwiu pszczelego, której nie-

zauważony dostatecznie wcześnie rozwój w rodzinie pszczelej doprowadza zwykle 

do konieczności likwidacji takiej zakażonej rodziny, a pasieka zostaje objęta wnikli-

wym nadzorem służb weterynaryjnych. Prowadzony w ostatnim czasie program mo-

nitoringu występowania zgnilca amerykańskiego w pasiekach wybranych regionów 

kraju wykazał bardzo powszechne występowanie czynnika sprawczego tej choroby 

– nawet do 48% badanych pasiek. Ponieważ występowanie objawów zamierania 

czerwiu przy tej chorobie jest bardzo uzależnione od odporności behawioralnej ro-

dziny pszczelej, może ona występować w pasiece przez wiele lat i nie rozwijać się 

w takim zakresie, aby została zauważona przez pszczelarza. 

Sprawcą choroby jest drobnoustrój – laseczka larwy Paenibacillus larvae ssp. 

larvae, który wytwarza przetrwalniki oznaczające się niezwykłą wytrzymałością na 

działanie czynników chemicznych i fi zykalnych. Szczególnie oporne są przetrwalni-

ki znajdujące się w wosku i miodzie. W środowisku ulowym zachowują żywotność 

ponad 30 lat. Bardzo trudno jest zniszczyć je przy użyciu domowych metod, ponie-

waż przetrwalniki znajdujące się w wosku giną dopiero w temperaturze 120oC, przy 

ciśnieniu około 1,5 atmosfery w ciągu 30 minut i można to uzyskać tylko w specja-

listycznym autoklawie. W gotującym się, nierozcieńczonym miodzie przetrwalniki 

giną dopiero po upływie 40 minut, a miód po takim zabiegu nie jest już faktycznie 

miodem nadającym się do obrotu. 

Głównym źródłem zarazków są obumarłe, rozkładające się larwy znajdujące się 

w komórkach plastra. Pszczoły czyszczące komórki po wygryzionych pokoleniach 

pszczół, także komórki, ze zamarłym na zgnilec amerykański czerwiem, roznoszą 

po plastrach przetrwalniki, które w ten sposób dostają się do miodu i pierzgi. Za-

nieczyszczone przetrwalnikami miód i pierzga są wykorzystywane następnie przez 
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pszczoły karmicielki do karmienia czerwiu starszego, otrzymującego jako pokarm 

papkę miodowo-pyłkową.

W warunkach ulowych laseczka larwy jest chorobotwórcza wyłącznie dla star-

szych larw pszczelich w wieku 6-8 dni i tylko w formie przetrwalników. Doświad-

czalnie wykazano, że zakażenie larwy następuje wtedy, gdy otrzyma ona w pokarmie 

dawkę nie mniejszą niż 10 tys. przetrwalników. Zakażenie całej rodziny pszczelej 

może nastąpić po podkarmieniu jej pokarmem zawierającym nie mniej niż 50 milio-

nów przetrwalników.

Z rodziny do rodziny pszczelej, a także poza obręb pasieki, choroba szerzy się 

głównie drogą rabunków. Pszczoły z silnych, zdrowych rodzin rabują w okresach 

bezpożytkowych zapasy miodu z rodzin słabych, w tym także rodzin osłabionych 

przez chorobę. Ze zrabowanym miodem przetrwalniki Paenibacillus larvae są prze-

noszone do innych rodzin, które po pewnym czasie same ulegają chorobie. Dlatego 

zgnilec amerykański może pojawiać się w pasiekach dobrze utrzymanych, posiada-

jących silne, energicznie pracujące rodziny. Nasilenie choroby w późnych miesią-

cach letnich zbiega się z występującą w tym czasie u rodzin pszczelich tendencją do 

rabunków. Szczególnie niebezpieczne jest wykorzystywanie uli po rodzinach, które 

zginęły z powodu zgnilca amerykańskiego. Ule takie mogą być ponownie zasiedlo-

ne pszczołami dopiero po starannym ich odkażeniu. Brak kontroli przy wędrówkach 

z pszczołami na odległe pożytki także sprzyja rozprzestrzenianiu zgnilca amerykań-

skiego.

Larwy pszczele pobierające skażony przetrwalnikami pokarm do momentu za-

sklepienia komórki nie wykazują żadnych objawów chorobowych. Proces chorobo-

wy i śmierć larwy następują dopiero po zasklepieniu komórki. Po zasklepieniu lar-

wa najpierw żółknie, wiotczeje, potem zamienia się w żółto-brązową, bezkształtną 

masę. Dopiero po okresie około 3 tygodni od śmierci larwy pojawiają się widoczne 

dla pszczelarza objawy zgnilca amerykańskiego w postaci pociemnienia i zapadania 

się zasklepów. Zmienione zasklepy są dziurawione przez pszczoły czyścicielki ce-

lem oczyszczenia komórki, ale z powodu dużej kleistości rozłożonej przez zarazek 

larwy, następuje zanieczyszczenie samych pszczół i okolicznych zapasów pokarmu.

Jeżeli w rodzinie znajduje się dużo zamarłego czerwiu, to po otwarciu gniazda 

można łatwo wyczuć charakterystyczny zapach porównywany do zapachu pumper-

nikla. Rozkładająca się kleista masa czerwiu daje się po przekłuciu zasklepu np. 

zapałką wyciągać w długie, nawet kilkucentymetrowe nici. Chorująca rodzina stop-

niowo słabnie i ginie. 

Najlepszym momentem pozwalającym na zaobserwowanie zmian chorobowych 

czerwiu jest ocena plastrów z czerwiem, który wygryzł się z komórek. Jeżeli znacz-

na część komórek pozostała niewygryziona, sprawdzamy wygląd tych zasklepów, 

i możemy wykonać próbę z zapałką, na ciągliwość larw. Jeżeli próba ta wyjdzie 

pozytywnie, to możemy podejrzewać wystąpienie zgnilca amerykańskiego. Wnikli-
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wi pszczelarze mogą posłużyć się komercyjnymi testami potwierdzającymi zgnilce 

(amerykański lub europejski). Hurtownie pszczelarskie rozpoczęły już dystrybucję 

takich testów. 

Ponieważ zgnilec amerykański na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

„O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” należy 

do chorób zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania (Dz. U. z 2004, nr 69, 

poz. 625, z późn. zm. zał. 2 poz. 22) wystąpienie podejrzenia tej choroby należy 

zgłosić jak najszybciej do stosownych służb weterynaryjnych. Zwyczajowo odby-

wa się to przez pobranie wycinków plastra o wymiarach około 10 x 10 cm, zawie-

rającego chorobowo zmieniony czerw. Wycinki plastrów powinny być pobrane, a 

następnie przesłane do badań laboratoryjnych, w sposób uniemożliwiający rozprze-

strzenianie się choroby. Badanie laboratoryjne wykonują Pracownie Chorób Pszczół 

przy Zakładach Higieny Weterynaryjnej.

Główną metodą zwalczania zgnilca amerykańskiego jest likwidacja chorych ro-

dzin, drugą natomiast zabieg przesiedlania. Decyzja o wyborze metody należy do 

urzędowego lekarza weterynarii, który obejmuje zakażoną pasiekę postępowaniem 

administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Również zgodnie z zale-

ceniami urzędowego lekarza prowadzi się zabiegi odkażania i oczyszczania w pa-

siece.

Miód pochodzący z chorych rodzin może być odwirowany (za zgodą lekarza 

urzędowego) pod warunkiem jednak, że nie będzie użyty do podkarmiania pszczół, 

nawet po przegotowaniu i nie będzie podlegał sprzedaży. Miód taki nadaje się tyl-

ko do przetwórstwa domowego (wina, wypieki) i należy pamiętać o zabezpiecze-

niu naczyń, w których jest przechowywany, przed przypadkowym nawet dostępem 

pszczół.

Zgnilec europejski jest chorobą zaraźliwą czerwiu, której objawy mogą bardzo 

przypominać zgnilec amerykański. Występowanie zgnilca europejskiego jest jednak 

w dużym stopniu uzależnione od czynników klimatycznych i warunków utrzymania 

rodzin pszczelich i może być wynikiem błędów popełnianych w pracy pasiecznej, 

np. w czasie poszerzania gniazd na siłę.

Rozwój zgnilca europejskiego rozpoczyna się zwykle od namnożenia się w or-

ganizmie larw ziarniaka Melissococcus plutonius. Z reguły później dołączają się 

dodatkowe infekcje bakteryjne i w zamarłych larwach spotyka się często: Paeniba-

cillus alvei, Brevibacillus laterosporus, Enterococcus faecalis, a także inne zarazki. 

Wiele z nich wytwarza przetrwalniki o wytrzymałości podobnej do zgnilca amery-

kańskiego. Drogi szerzenia i rozprzestrzeniania zarazków w rodzinach pszczelich są 

podobne do tych występujących przy zgnilcu amerykańskim.

Larwy zaczynają chorować zazwyczaj w 4-5 dniu życia, a więc po zmianie po-

karmu. Część chorujących larw przeżywa, ale wraz z kałem wydalają one ogromne 

ilości zarazków pozostających na ścianach komórki i wieczku zasklepu. W trakcie 
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czyszczenia komórek po wygryzionych pszczołach pszczoły czyścicielki roznoszą 

zarazki po plastrach i przekazują je potem karmionemu przez siebie czerwiowi.

Przebieg zgnilca europejskiego bywa bardzo różny. W pierwszym jej stadium, 

kiedy zakażeniu ulegają przede wszystkim larwy młodsze, przed zasklepieniem ko-

mórki, pszczoły mają możność szybkiego usuwania takiego czerwiu. Chorująca lar-

wa zamiera. Ciało jej zaczyna żółknąć, następnie zmienia barwę na szaro-żółtą. Ob-

umarła larwa nie przylega ściśle do ściany komórki i łatwo można ją usunąć, nawet 

w stadium wyschnięcia. Objawom tym, niekiedy towarzyszy woń przypominająca 

zapach sfermentowanych owoców lub słabego roztworu octu, dlatego takie stadium 

choroby nazywa się kwaśną postacią zgnilca europejskiego. 

Druga postać zgnilca europejskiego dotyczy czerwiu zasklepionego. Czerw za-

mierający pod zasklepem zmienia się w bezkształtną masę koloru brudno-żółtego, 

ciemniejącą w miarę postępowania rozkładu. Masa ta ma konsystencję śluzowatą, 

nie daje się jednak wyciągać w długie nici, jak to ma miejsce przy zgnilcu amery-

kańskim. Woń zamarłego czerwiu jest przykra, przypomina odór padliny wyczu-

walny nawet przez wylotek, bez otwierania ula. Wieczka zasklepów na zamarłym 

czerwiu zapadają się, ciemnieją, często są dziurawione przez pszczoły. To stadium 

choroby nosi nazwę cuchnącej postaci zgnilca europejskiego i charakteryzuje się 

ciężkim przebiegiem prowadzącym do zagłady rodziny. Wcześniej jednak chora ro-

dzina ulega rabunkom, co z kolei przyczynia się do rozprzestrzeniania schorzenia. 

Do rozprzestrzeniania choroby przyczynia się także brak higieny w pasiece oraz 

niekontrolowane wędrówki na pożytki.

Rozpoznanie i zwalczanie zgnilca europejskiego jest identyczne jak zgnilca ame-

rykańskiego. Zgnilec europejski jest chorobą ściśle uzależnioną od warunków byto-

wania pszczół, dlatego bardzo ważne jest zapobieganie tej chorobie, które opiera się 

na następujących założeniach:

 ─ utrzymywanie w pasiece tylko silnych rodzin;

 ─ dostosowanie wielkości gniazda do siły rodzin, szczególnie w okresie wiosny;

 ─ ostrożne stosowanie wiosennego podkarmiania „na siłę” (jeżeli jest to naprawdę 

konieczne), aby nie dopuścić do powstania dysproporcji między ilością czerwiu 

a ilością pszczół dorosłych;

 ─ wiosną nie przeprowadzać zbyt częstych przeglądów, które ochładzają gniazdo;

 ─ w okresach przerw w pożytku stosować podkarmianie uzupełniające wszystkich 

rodzin w pasiece;

 ─ eliminować z hodowli matki pszczele pochodzące z rodzin chorych lub takich, 

które przeszły zgnilec europejski;

 ─ przestrzegać zasad higieny w pasiece, zwłaszcza dbać o systematyczną wymianę 

starych, ciemnych plastrów (przynajmniej 50% stanu w ciągu roku).

Zgnilec europejski podlega obowiązkowi rejestracji przez urzędowego lekarza wete-

rynarii zgodnie z ustawą cytowaną przy zgnilcu amerykańskim.
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МОИ МЕТОДЫ РАЗВЕДЕНИЯ И СЕЛЕКЦИИ 
КАРПАТСКИХ ПЧЕЛ

До середины 80-х годов прошлого века высоко в горах Украинских Карпат 

еще сохранялись остатки старинного, теперь совсем исчезнувшего способа 

содержания пчел, который носит название роебойной системы. При той 

системе, владельцы пасек добывали мед самым нерациональным варварским 

способом, закуриванием пчелиных семей в конце лета. Для прироста пасеки 

и замены закуренных пчелиных семей использовали только естественные 

рои. Пчеловоды-роебойщики, как правило, на таких пасеках имели настолько 

слабое представление о пчеловодстве, что приходилось только удивляться 

живучести и выносливости пчел. Пасеки таких пчеловодов представляли 

большую ценность для селекционеров. Благодаря невмешательству в жизнь 

пчелиных семей, им удалось сохранить в полной чистоте популяцию местных 

карпатских пчел. 

Следует отметить, что значительную часть Закарпатья занимают горы 

с многочисленными распадинами, которые часто одна от другой отделяются 

высокими хребтами. Такой рельеф способствовал формированию местных 

типов пчел. Однако в результате деятельности человека они были потеряны 

или замусорены другими породами. Особенно неблагоприятные условия для 

пчел в горах сложились с 1991 г., когда начались резкие процессы перестройки 

нашего общества. В горной местности исчезли тысячи пчелиных семей, 

которые ранее принадлежали государственным лесокомбинатам. С потерей 

численности пчелиных семей, в некоторой мере, терялся и генофонд местных 

пчел Карпат.

Однако благодаря систематическому изучению и усовершенствованию 

карпатских пчел на сегодняшний день с отселектированных ранее их линий 

и типов сохраняются и массово разводятся типы «Вучковский», «Говерла», 

«Раховский» и «Синевир».

dr Wasilij Gajdar

a/s 18a, Mucachevo, Ukraine

dr.haydar@bk.ru
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В 2011 г. исполнилось 45 лет систематического изучения, совершенст-

вования и сохранения местных пчел Закарпатья Украины, которые теперь 

известны, как карпатские (Apis mellifera carnika var. ukrainica carpatica) [1]. За 

этот период пчелы ни одной из известных пород так пристально не изучалась 

как карпатские. О масштабности изучения карпатских пчел свидетельствует 

тот факт, что в процессе всестороннего их изучения было выполнено более 20 

диссертационных работ на соискание ученой степени.

Информация, полученная в ходе изучения и использования карпатских 

пчел, постоянно публиковалась в специализированных изданиях. Поэтому 

чистопородные карпатские пчелы очень быстро стали популярными во многих 

странах бывшего Советского Союза и не только. Теперь карпатская пчела 

разводится на большинстве пасек Украины и России. Она очень популярная 

в Узбекистане и Казахстане.

В результате почти полувекового пристального изучения местных пчел 

Закарпатья сначала учеными Московской сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева, а затем Национального научного центра «Институт 

пчеловодства им. П.И. Прокоповича» Национальной аграрной академии 

наук Украины создан селекционный продукт – карпатские пчелы, которых 

на основании наших исследований можно считать самостоятельной породой 

(расой). 

Большинство ученых считают, что в пчеловодстве есть лишь аборигенные 

породы, которые сформировались в процессе эволюции в определенных 

климатических и медосборных условиях и хорошо к ним приспособлены. 

Однако такая точка зрения на современном этапе не совсем правильная. Потому, 

что в результате стремительного развития цивилизации изменился состав 

растительности через вырубки лесов, распахивание земель и исключительно 

высокую химизацию сель-

ского хозяйства. 

К тому же появились 

ранее неизвестные забо-

левания пчел. В такой 

ситуации медоносные пче-

лы, без вмешательства 

человека маловероятно, что 

выжили бы. 

Уже не говоря о том, 

что продуктивность чисто-

породных пчел созданных 

человеком в прошлом веке 

возросла в 2 раза [2].
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Отселектированные карпатские пчелы однотипны по окраске тела 

и отличаются от общего массива пчел Закарпатья по биологическим признакам. 

А от своей ближайшей родственницы – краинской пчелы по этологическим 

и некоторым хозяйственно полезным признакам. 

Превосходство карпатских пчел объясняется тем, что в горной части 

Закарпатской области Украинских Карпат, где климатические условия 

значительно более суровы, чем в Нижней Австрии, сформировалась ценная 

популяция пчел, поведение и некоторые морфологические признаки, которых 

вписываются в европейский стандарт для карники.

Однако изучение этологических показателей различных пород пчел показало, 

что наряду с близкими характеристиками этих показателей, по некоторым 

имеются существенные различия между карпатскими и краинскими пчелами. 

Так, изучение у них: нагрузки медового зобика, скорости формирования 

летно-собирательной и сигнальной деятельности, характеристики сигнальных 

движений и порогов концентрации сахара в растворе, вызывающие появление 

мобилизационных танцев показало, что по некоторым из них имеются 

определенные различия. В частности различии концентрации сахара в растворе 

для возникновения мобилизационных танцев и количества сигнальщиц [3]. 

Относительно последнего показателя карпатские пчелы высоко достоверно 

отличаются от краинских [4] тем, что у них заметно увеличивается число 

сигнальщиц при содержании сахара в растворе от 8 до 18% (r=0.93), 

а в краинских – при 30% (r=0.83). Приведенные данные свидетельствуют, 

что карпатские пчелы хорошо приспособлены к использованию и слабых 

источников нектара. Это подтверждается их стремлением добывать нектар 

и пыльцу, используя малейшие возможности неустойчивой весенней погоды, 

что нередко приводит к большим потерям летных пчел.

Согласно исследованиям, проведенным при помощи программного 

обеспечения «Биморф», которое дает возможность за особенностями 

жилкования крыльев пчел определить породную принадлежность пчелиных 

семей между краинскими и карпатскими пчелами определяется 20% различий.

Также следует отметить первостепенное значение для поддержания 

свойств отселектированных карпатских пчел постоянной племенной работы 

(искусственный отбор и подбор), что есть одним из признаков заводской 

породы. 

Теперь медоносные пчелы являются самостоятельным внутриединым 

организмом, который в домашних условиях способен давать большое 

количество продукции. Поэтому применять к пчелам термин «примитивность» 

и «аборигенность», касаемо отселектированных пчел – неправильно. 

Карпатские пчелы являются уникальной породой, которая сформировалась 

в своеобразных горных условиях Украинских Карпат. В процессе многолетних 
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исследований карпатских пчел установлено, что они в ходе эволюции удачно 

аккумулировали в себе комплекс ценных биологических и хозяйственно-

полезных признаков.

Семьи карпатских пчел малоройливы. Как правило, роится до 5% пчелиных 

семей. В тех семьях, что роятся, преимущественно бывает 8-30 маточников. 

Это состояние легко предупреждать противороевыми приемами. Карпатским 

пчелам характерна тихая смена маток, часто старая матка живет одновременно 

с молодой маткой до 6 недель, а иногда две матки уходят и в зиму.

Ценной особенностью пчел этой породы есть их хорошая ориентация, 

благодаря этому они наиболее подходят для содержания в павильонах. Льотную 

деятельность начинают в раннем возрасте, что важно при использовании 

пчел в теплицах, где период их жизни значительно сокращается. К тому же 

семьи этих пчел интенсивно развиваются в ранневесенний период, а поэтому 

эффективно опыляют сады, легко переключаются с одного вида медоносов на 

другие, могут собирать нектар с низкой концентрацией сахаров. 

Карпатские отселектированные пчелы тщательно прополисуют гнездо, 

в период зимнего покоя экономно расходуют кормовые запасы, меньше других 

пород поражаются нозематозом, хорошо зимуют на падевом и вересковом 

меду и по зимостойкости не поступаются самым зимостойким – Apis melli-

fera mellifera. Они достаточно миролюбивы. Почти весь сезон семьи можно 

осматривать без маски и дымаря. После отбора матки льотная деятельность 

семьи не снижается. Поэтому медосбор почти не снижается при формировании 

пакетов.

Характерной особенностью семей карпатских пчел есть интенсивное 

строительство сотов. Весной они начинают отстройку сотов при слабом взятке 

и силе 5-6 улочек и к средине мая отстраивают до 6 сотов, а за сезон 12-20. 

Это свойство на их родине в Закарпатье, если есть взяток, проявляется даже 

осенью, Печатка меда в период медосбора сухая, а весной и осенью смешанная.

Мой опыт селекции и репродукции карпатских пчел составляет 40 лет. Весь 

же селекционный процесс с карпатскими пчелами, почти полувековой, можно 

разделить на три периода.

Первый период начался в 1965 году, когда профессор Г.А. Аветисян обратил 

внимание на местных пчел Закарпатья, и продолжался до 1975 г. [5]. За этот 

период было отселекционировано и успешно испытано на пасеках разных 

климатических зон бывшего Советского Союза ряд линий карпатских пчел. Среди 

них наиболее известны 77, 78 и 198 линии. Составлен биоморфологический 

стандарт на чистопородные карпатские пчелы [6]. Кроме того созданные 

линии были испытаны в пакетном пчеловодстве. Полученные результаты 

стали революционными в пакетном деле. Поэтому коренным образом была 

пересмотрена технология производства и использования пакетных пчел. Это 
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потому, что в пакетном деле до этого использовалась кавказская порода пчел, 

которая, как оказалось потом, в силу своих биологических особенностей мало 

пригодна для пакетного пчеловодства [7]. Так, ценное свойство кавказских 

пчел как ограничивать яйценоскость маток в условиях хороших медосборов 

снижает продуктивность пчелиных семей почти в 2 раза.

Второй период селекции и репродукции карпатских пчел определяется 

с 1975 г. по 1993 г. Он характеризуется всплеском производства маток и пакетов 

карпатских пчел. Особенностью селекционного процесса этого периода было 

создание обособленных линейных репродукторов. Ведь в первый период, 

разные отобранные линии разводились, в основном, на одной пасеке, что 

в конечном итоге привело к их потере и лишь пчелы 77 линии разводились на 

пасеке удовлетворительно изолированной. 

Поэтому возник вопрос создания новых неродственных линий карпатских 

пчел и их изолированного разведения. 

С целью выделения чистопородного материала в 1975 г. было проведено 

обследование многих пасек горного Раховского района. В результате визуальных 

и биометрических оценок нескольких тысяч пчелиных семей разных пасек 

выделили пчелиные семьи, представляющие селекционный интерес, которые 

весной 1976 г. приобрели на пасеку Закарпатского областного пчелопитомника. 

Здесь по ускоренной методике была произведена оценка качества потомства 

выделенных семей. В основе этой методики лежит положительная корреляция 

между весом только что народившихся маток, развитием их репродуктивной 

системы и будущей продуктивностью их семей. В связи с этим, летом этого 

же года, нами было взвешено около 5 тысяч неплодных маток при их выходе 

с маточников. В результате выделили семьи-основательницы будущих линий 

№61, № 62 и № 69. Затем в Иршавском, Межгорском и Свалявском районах 

Закарпатья организовали удовлетворительно изолированные репродукторы, на 

них постоянно велись работы по усовершенствованию и массовой репродукции 

пчел отселектированных линий. 

Следует отметить, что окрас тела у отселектированных рабочих карпатских 

пчел разных линий и типов колеблется от светло-серого до тускло-серого. 

Признаки желтизны отсутствуют. Трутни чистопородных семей имеют 

окраску груди от серой до коричневатой и однотипное по цвету брюшко. Окрас 

тела маток колеблется от темного до светло-каштанового. Например, матки 

линии 69 имели цвет брюшка светлый тигровый, но пчел всегда они давали 

однотипных - серых. Кстати, пчелы этой линии были самыми крупными 

и самыми устойчивыми к нозематозу.

Племенной материал созданных линий карпатских пчел массово разводился 

и распространялся на пасеки многих республик бывшего Советского Союза. 



III Lubelska Konferencja Pszczelarska 201258

В местах использования чистопородных отселектированных карпатских 
пчел получали значительную прибавку товарного медосбора.

В начале восьмидесятых годов в Закарпатье были получены, а в условиях 
Тульской области России испытаны некоторые сочетания межлинейных 
гибридов карпатских пчел созданных линий [8]. В результате по медовой 
продуктивности лучшей группой пчелосемей оказалось сочетание ♀69 х ♂77, 
которые достоверно превосходили пчелосемьи линии 77 на 28%, а местных 
на 46%. А группа пчелосемей ♀61 х ♂77 достоверно превосходила только 
местных на 27%. Этими исследованиями было показано перспективность 
использования внутрипородной гибридизации при разведении чистопородных 
карпатских пчел. 

Во второй период селекции карпатских пчел больше всего маток выводилось 
линии 77 и 62. Особое внимание уделялось созданию сплошного массива 
отселектированных линий карпатских пчел как на их родине в Закарпатье, 
так и в местах их массовой репродукции, в частности – на Северном Кавказе 
России.

Третий селекционный период с карпатскими пчелами начался в 1994 г. 
и продолжается до настоящего времени. От предыдущих периодов он 
отличается тем, что селекционные работы ведутся не с линиями пчел, 
а с определенными их типами, которые несут в себе наследственность не от 
одной какой-то выдающейся матки, а от группы выдающихся, в некоторой 
мере, неродственных маток. Однако они, как правило, происходят с местности 
расположенной в одной распадине Карпатских гор. 

В самом начале этого селекционного периода была разработана программа 
«Селекция чистопородных карпатских пчел в полузакрытой микропопуляции» 
[9]. Эта программа предусматривает более полное сохранение ценного 
местного генофонда пчел любой породы. В основу разработанной 
селекционной программы с карпатскими пчелами положена известная прог-
рамма американских селекционеров Р. Пейдж и Г. Лейдлоу разведения пчел 

в специально созданной закрытой популяции. 
Наша программа имеет следующие основные отличия от американской 

программы:
 ─ значительно меньше количество селекционных групп;
 ─ спаривание маток, в основном, естественное, но в условиях насыщенного 

трутневого фона на удовлетворительно изолированных пасеках;
 ─ на первых порах племенные семьи размножаются только путем получения 

от них отводов на их родную плодную матку, а основной семье дается 
возможность вывести свою свищевую. 
Размножение лучших племенных семей таким способом, у некоторых 

специалистов может вызвать критику. Поэтому считаю остановиться на 
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этом моменте несколько подробнее. Ведь материнская семья может передать 

наиболее полно свои свойства только при собственном воспитании своих 

дочерей. Это потому, что маточное молочко имеет в себе аминокислоты 

несущие наследственность. Полагаю, что в данное время это не вызывает 

сомнения, но 40 лет назад многие такой фактор не воспринимали. 

Воспитание маток от племенной семьи в других племенных семьях и даже 

не в племенных семьях может, приводит к проявлению эффекта гетерозиса. Это 

хорошо для размножения племенного материала с целью массовых поставок 

на пользовательские пасеки, но, на наш взгляд, не приемлемо на селекционных 

пасеках, где ведется усовершенствование селекционных единиц. 

Кроме того наша программа предусматривает наличие пасеки генетического 

резерва. С этой пасеки, при необходимости создания дополнительных 

селекционных групп, поступают проверенные матки на селекционную пасеку. 

Между селекционной пасекой и пасекой генетического резерва осуществляется 

обмен матками при необходимости создания дополнительных селекционных 

групп. 

Среди созданных и сохраняющихся типов карпатских пчел наибольшую 

известность приобрели тип Вучковский и заводской тип Говерла. На 

селекционных пасеках обоих типов первые годы селекционной работы 

применялись ряд элементов аналитической селекции, а в остальные годы – 

селекции пчел в полузакрытой микропопуляции.

Рассмотрим ход создания высокопродуктивных чистопородных карпатских 

пчел типа Вучковский. Работы по его созданию начались в 1987 г. на высокого-

рной пасеке с. Вучковое Межгорского 

района. Здесь до этого была пасека 

широко известных пчел линии 77, 

которые хорошо зарекомендовали себя 

во всех регионах Советского Союза. 

Однако случилось так, что в силу 

определенных обстоятельств пасека 

была потеряна. Для ее восстановления 

было отобрано несколько десятков 

пчелиных семей с пасек Межгорского 

района по долине реки Рика и Мука-

чевского племпчелосовхоза. Путем 

аналитической селекции в 1989 г. 

на пасеке выделили ряд пчелосемей 

с повышенной яйценоскостью маток 

и силой семей на 44,1-66,7% и медовой 

продуктивностью на 47,3%. От этих 
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семей выводились матки для поставки на пасеки-репродукторы ведущих 

пчелопитомников Украины и других стран СНГ. Так проводились работы до 

1993 г., когда была создана чистопородная пасека карпатских пчел. Однако 

дальнейший строгий подбор и разведение по линиям от небольшого количества 

потомства неминуемо ведет к потере ряда половых аллелей, что ведет 

к инбредной депрессии. Учитывая это и опыт американских селекционеров нами 

была разработана и реализована программа разведения пчел в полузакрытой 

микропопуляции.

В результате реализации этой программы было создано 10 селекционных 

групп по 15 пчелиных семей. Теперь на удовлетворительно изолированной 

племенной станции разведения чистопородных карпатских пчел типа 

«Вучковский», в окрестностях с. Вучковое, более 400 пчелиных семей, содер-

жащихся на 4 пасеках из них - 2 селекционные и 2 генетического резерва.

Первые шесть лет селекционного процесса пчелы племенных семей 

всех селекционных групп наряду с высокими показателями породных 

и хозяйственно-полезных признаков обязательно характеризовались 

и достоверно большей длиной хоботка. В итоге, пчелы созданного типа имеют 

хоботок длиной 6,71 мм, что близко к длиннохоботным кавказским пчелам. 

Это позволяет пчелам типа Вучковский более успешно работать на посевах 

красного клевера, люцерны и других растениях с глубоким залеганием нектара.

Отселектированные пчелы типа «Вучковский» постоянно массово 

репродуцируются на многих разведенческих пасеках Украины, России, 

Казахстана и Узбекистана, где они пользуются большой популярностью. Пчел 

этого типа высоко оценили ученые Словакии и Чехии. 

Использование семей пчел с карпатскими матками типа «Вучковский» во всех 

зонах Украины показывает их превосходство над местными приблизительно на 

50%, а на лучших пасеках в 2 раза и больше. В разных регионах за последние 

годы средний медосбор на пчелосемью составляет 50-120 кг, а выход валового 

воска 1,1-1,9 кг.

Карпатские пчелы типа Вучковский превосходят семьи-ровесницы 

в условиях Закарпатья – зоны их чистопородного разведения по медовой 

и восковой продуктивности, силе семей перед медосбором, яйценоскостью 

маток и зимостойкостью на 28-50%.

ДНК-тестирование карпатских пчел этого типа показало их высокую 

генетическую однородность и выраженное породное отличие от украинских, 

а также отсутствие у них признаков пчел серой горной кавказской 

и среднерусской пород [10].

В ходе селекционного процесса карпатских пчел типа «Вучковский» нами 

было сделано небольшое открытие. Мы установили, что вес неплодных 
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маток только что вышедших с маточника равняется их весу в самом начале 

яйцекладки. 

Карпатские пчелы типа «Вучковский» со всех отселектированных типов 

есть самые распространенные. Только в Закарпатье ежегодно производится 

более 100 тысяч плодных маток, которые поставляются на пасеки Украины, 

России, Казахстана, Узбекистана и в другие страны. Племенной материал 

пчел этого типа поставляется и в Польшу, в частности хозяйству «Сондецкий 

Бартник». 

Кроме того создано и ряд других типов: «Говерла», «Раховский» 

и «Синевир». Все они созданы с использованием программы «Селекция пчел 

в полузакрытой микропопуляции» с некоторой ее модификацией. 

Типы «Вучковский» «Говерла» и «Раховский» признаны государственной 

экспертной комиссией как селекционное достижение и занесены в реестр 

племенных ресурсов Украины. Тип «Синевир» в стадии подготовки материалов 

на признание его селекционным достижением в области пчеловодства.

Наличие племенных удовлетворительно изолированных пасек разных типов 

карпатских пчел позволяет сохранять и совершенствовать ценный генофонд 

местных пчел Закарпатья, а также дает возможность получать простые 

и сложные межтиповые гибриды карпатских пчел, сохраняя их чистоту.

В процессе почти полувековой селекционной работы с карпатскими 

пчелами нами накоплен огромный опыт, который позволяет утверждать, 

что чистопородным разведением можно заниматься не только на горных 

изолированных пунктах, но и там, где изоляция от других пасек не менее 

2 км. На таких пасеках важно иметь насыщенный трутневой фон. У нас на 

вторичных репродукторах почти во всех семьях имеются трутневые соты 

весь матковыводной сезон. Поэтому наши «мальчики» не позволяют нашим 

«девочкам» уйти на любовные игры в соседнее село. Согласно нашим 

данным матки спариваются непосредственно над пасекой, что наблюдаем по 

трутням, которых находим, во время брачных облетов, на территории пасеки 

с оторванными или вывернутыми половыми органами. Серая однотипная 

рубашка рабочих пчел от маток, спаренных на таких пунктах однотипная. 

А  для не племенных пасек не так уже и важно, если какой, трутень залетит 

с другой пасеки.

Следующим важным моментом племенной работы на пасеке есть то, 

что выводить маток надо не от одной пусть самой высокопродуктивной 

семьи, а от группы таких семей. Получение маток от группы чистопородных 

высокопродуктивных семей способствует более полному сохранению половых 

аллелей пасеки. К тому же не исключено, что пчелы самой высокопродуктивной 

семьи могут быть внутрипасечными или межпасечными гибридами 

и маловероятно, что они свои свойства будут передавать по наследству.
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WYCHÓW, UNASIENNIANIE 
I PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH

Pasieka hodowlana, którą prowadzę, świadczy usługi na rzecz pasiek towaro-

wych i podlega podstawowym prawom rynku takim jak popyt i podaż. Z wielolet-

nich obserwacji wynika, ze popyt pojawia się po pierwszych wglądach wiosennych 
do gniazd w celu ratowania bezmatków i jest on niezaspokojony w skali kraju. Zi-
mowanie matek rezerwowych jest kosztowne i prowadzone zazwyczaj na potrzeby 
własne, a jedynie nadwyżki bywają odsprzedawane. Są to jednak znikome ilości, 

nie pokrywające potrzeb. Charakterystyczne jest to, że w większych pasiekach bez 

matki  są racjonalnie łączone, a im mniejsza pasieka, tym uporczywiej pszczelarz 

pragnie ratować nawet najsłabszą rodzinę, oczywiście osłabiając inne.

Ze wzrostem siły rodzin i pojawieniem się nastrojów rojowych pojawia się 

i wzrasta popyt na matki z chowu wiosennego. Wychów zatem należy rozpocząć  

około dwa tygodnie wcześniej, aby móc zaoferować matki we właściwym czasie. 

W tym celu już jesienią staramy się stworzyć warunki do dynamicznego rozwo-

ju wiosennego. Układając gniazda do karmienia zwracamy uwagę na ilość pierzgi. 

W przypadku małych ilości uzupełniamy ją plastrami z magazynu, przygotowanymi 

wiosną, kiedy  bez problemu można odebrać nadwyżki. Każda rodzina otrzymuje 

plaster suszu trutowego, co znacznie przyspiesza wychów trutni. Aby zwiększyć 

dynamikę rozwoju wiosną, po oblocie, dwa razy w tygodniu stosujemy odsklepianie 

zapasów wokół czerwiu. 

Wychów w naszej pasiece prowadzimy w odkładach. Pozwala to na utrzymanie 

stałej ilości normalnie funkcjonujących rodzin z materiałem hodowlanym, które za-

silają odkłady wychowujące, hodują trutnie, oraz pszczoły do nasiedlenia ulików, 

jednocześnie produkując miód. Pomimo, że pierwszy oblot wiosenny w warun-

kach środkowo-wschodniej Polski przypada najczęściej dopiero na przełom marca 

i kwietnia, to zabiegi, które opisałam sprawiają, że rodziny osiągają siłę ok. 20 

kwietnia i w tym czasie zaczynamy tworzenie odkładów i wychów. W celu zwięk-
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szenia efektywności wychowu, po zasklepieniu mateczniki przenoszone są do cie-

plarek. Pierwsze matki nieunasiennione rodzą się na początku maja, a inseminację 

i zasiedlanie ulików weselnych rozpoczynamy ok. 10 maja. W kolejnych tygodniach 

intensywność wychowu wzrasta proporcjonalnie do narastającego zapotrzebowa-

nia. Ilość rodzących się dobowo matek musi być wystarczająca na pokrycie potrzeb 

na matki nieunasiennione, przechowane do inseminacji, oraz mateczniki lub matki 

poddawane do ulików weselnych. Larwy są przekładane i poddawane do akceptacji 

codziennie,  więc matki rodzą się każdego dnia. 

W momencie gdy zaczyna spadać zainteresowanie matkami nieunasiennionymi 

zmniejszamy najpierw ilość przekładanych dziennie larw, później również często-

tliwość serii. Na przestrzeni lat wychów był prowadzony od około 20 kwietnia, do 

połowy sierpnia, aby matki były dostępne do końca sierpnia. Od 2011 r. w ofercie 

mamy matki czerwiące zarówno inseminowane, jak i unasiennione naturalnie z uli-

ków weselnych i przewidujemy, że będą osiągalne do 10 września. 

Pozwolę sobie na spostrzeżenie, że KPWRPP ma znaczący wpływ na skróce-

nie sezonu hodowlanego. Dziwi mnie to zwłaszcza w kontekście zwiększenia wy-

mogów wobec hodowców dotyczących sprawdzania czerwienia matek. Większość 

Związków Pszczelarskich oczekuje zakończenia realizacji zamówień  i wystawienia 

rachunku 15, najpóźniej 30 lipca, a przecież sezon pszczelarski jeszcze trwa, prze-

wożone są pszczoły, kończą się miodobrania podczas których giną matki, lub są 

kwalifi kowane do wymiany. W mojej ocenie popyt na matki trwa do połowy wrze-

śnia.

UNASIENNIANIE MATEK

Przez wiele lat stosowaliśmy wyłącznie unasiennianie sztuczne. Od 2011 r. do-

stosowując się do wymogów KPWRPP wprowadziliśmy również  unasiennianie na-

turalne. Inseminacja pozwala na uniezależnienie się od pogody i z reguły dokładne 

ustalanie terminów realizacji zamówień. Wieloletnie doświadczenie inseminatorów 

procentuje minimalnymi stratami matek. Terminowość wysyłki matek jest bardzo 

istotna zarówno dla profesjonalistów, potrzebujących dużą partię matek poddać 

w określonym dniu, jak amatorów pracujących zawodowo, którzy muszą dojechać 

do pasieki na ustalony termin. Niestety nie można zagwarantować tego stosując una-

siennianie naturalne, czego doświadczyliśmy w tym roku. Dni chłodne, deszczowe, 

czy wietrzne są przyczyną opóźnień w lotach godowych oraz strat matek. Unasien-

nianie naturalne oraz sprawdzanie czerwienia matek inseminowanych prowadzili-

śmy w 1000 ulików weselnych trapezowych 3-snozowych i 400 dwuramkowych 

komorach w ulach wielkopolskich. 
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Po roku doświadczeń  nasuwają się następujące spostrzeżenia. Uliki weselne wy-

magają mniej pszczół do nasiedlenia i czasu do obsługi niż komory na pełną ramkę. 

Błądzenie matek i zlatywanie się rodzinek obserwowaliśmy wyłącznie w ulikach 

zwłaszcza na początku sezonu zanim pojawił się w nich czerw. Straty w matkach 

znakowanych były większe niż w nieoznakowanych. Uliki wymagały systematycz-

nego dokładania ciasta, natomiast rodzinki w komorach zabezpieczały same zapasy. 

Komory  są łatwe w likwidacji i pozwalają na proste powiększenie pasieki w końcu 

sezonu. Uliki likwiduje się trudniej, ze względu na występujące w tym czasie rabun-

ki. Pomimo, że nasza pasieka stacjonuje w terenie napszczelonym przez trzy pasieki 

hodowlane, zaobserwowaliśmy wpływ trutni, prawdopodobnie Buckfast, dających 

żółte podbarwienie potomstwa niektórych matek unasiennionych naturalnie.

PODDAWANIE MATEK PSZCZELICH.

Metody wymiany matek są tematami wielu szkoleń i dyskusji. Sama chętnie słu-

cham, pod warunkiem, że nie zaczynają się słowami „ mam stuprocentową skutecz-

ność”. Zwyczajnie w to nie wierzę. 

Wysoką skuteczność, czyli w mojej ocenie powyżej 80% można uzyskać spełnia-

jąc podstawowe warunki:

 ─ osierocenie,

 ─ brak czerwiu otwartego,

 ─ brak mateczników,

 ─ brak trutówek.

Osierocenie – wydawałoby się rzecz oczywista, jakże często oceniana na oko. 

Stwierdzając podczas przeglądu brak jakiegokolwiek czerwiu, zamiast tracić swój 

cenny czas na przegląd, wystarczy wstawić ramkę otwartego czerwiu z innej rodziny 

i po 2-3 dniach sprawdzić. Jeśli pszczoły budują mateczniki, to znaczy że rodzina jest 

bezmateczna, jeśli nie, to dopóki nie wyłapiemy matki, nie możemy poddać innej. 

Bywa też, że jesteśmy pewni usunięcia matki, ale trafi my w moment cichej wymia-

ny i chcąc poddać następną matkę szybko, podczas mrowienia, tracimy ją. Dlatego 

jestem zwolenniczką osieracania rodzin czy odkładów na 9 dni, aby mieć pewność 

że rodzina potrzebuje matki. Poza tym zerwanie dokładne wszystkich mateczników 

wymusza w pewnym sensie na pszczołach akceptację poddawanej matki. Bardzo 

trudno jest poddać matki do rodzin strutowiałych. Wśród pszczelarzy popularna jest 

metoda wysypywania trutówek w oddali od pasieki z nadzieją, że nie wrócą. Jestem 

przeciwniczką tej metody, uważając ją za pracochłonną i nieskuteczną. Owszem, 

najbardziej rozczerwione trutówki nie wrócą , ale wkrótce pojawią się następne, któ-

re podejmą czerwienie. Częstym błędem jest zasilanie strutowiałych rodzin krytym 

czerwiem. Młode pszczoły urodzone z tego czerwiu podejmują produkcję mleczka 
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i karmiąc trutówki przedłużają istniejący stan. Rodzinom strutowiałym należy do-

kładać czerw otwarty, wówczas mleczko jest podawane larwom, nie trutówkom 

i wygasa ich aktywność. Słabe, strutowiałe rodziny najlepiej zlikwidować, ul od-
stawić w inną część pasieki i zrobić do niego odkład. Tam poddać matkę lub ma-

tecznik na wygryzieniu. Silnym rodzinom z trutówkami najlepiej wstawić odkład 

z czerwiącą matką jeśli taki mamy; jeśli nie, to z normalnie funkcjonującej rodziny 

wyjąć ramkę z matką, czerwiem i obsiadającymi ją pszczołami, oraz drugą ramkę 

jako osłonową. Taki zabieg sprawi, że pszczoły, które nie są trutówkami, przyłączą 

się do odkładu z matką, a po paru godzinach trutówki zostaną usunięte. Rodzina, 

z której zabraliśmy odkład, chętniej przyjmie matkę niż trutówki. Jednym ze sposo-

bów poddawania matek, połączonym z powiększaniem pasieki jest tworzenie odkła-

dów. Częstym błędem jest tworzenie odkładów zbyt silnych, z młodych pszczół, na 

tym samym pasieczysku. Tak utworzone odkłady są podatne na rabunki, ponieważ 

młode pszczoły mają słaby instynkt obronny, poza tym występuje w nich nadpro-

dukcja mleczka i mogą szybko trutowieć. Dobrze jest zrobić niezbyt silny odkład 

z czerwiem w różnych stadiach, zapasem pokarmu i pierzgi, oraz odpowiednią ilo-

ścią pszczół w różnym wieku, przewieźć go na inne, odlegle min. 4 km, pasieczysko 

i pozostawić na 9 dni. następnie zerwać mateczniki, poddać matkę i poczekać do 

podjęcia czerwienia. Gdy matka zaczerwi zasili wygryzającym się czerwiem, w ten 

sposób szybko osiągnie pożądaną siłę.
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JAK ZBUDOWAĆ DOBRY, TANI, LEKKI, CIEPŁY 
I PRZEWIEWNY UL?

W dawnych czasach pszczelarze bardzo cenili sobie ule ze słomy. Panowała opi-

nia o tym, że pszczoły w takich ulach bardzo dobrze się czują i bardzo dobrze rozwi-

jają. Moim zdaniem najlepszym ulem jest ul ze słomy żytniej. 

Słoma żytnia powinna być średniej grubości. Aby taką słomę uzyskać należy żyt-

ko uprawiać na glebie piaszczystej i zasiać trochę gęściej. Uprawa na glebie piasz-

czystej sprawia, że słoma jest gładka i ma połysk ‒  tak jakby byłaby wywoskowana. 

Słoma taka ma mało koszulek. Jest wtedy mniej czyszczenia i jej obierania.

Żyto należy wykosić około 8 dni wcześniej niż do zbioru na ziarno. Kosimy żyto 

w fazie kiedy ziarno jest jeszcze miękkie. Koszenia dokonujemy kosą lub kosiarką. 

Po skoszeniu żyto wiążemy w snopy i stawiamy w tzw. dziesiątki (mendle). W tak 

zestawionych snopach suszymy żyto około 2 tygodni. 

Następną czynnością jest oczyszczenie słomy i wymłócenie. Do czyszczenia 

potrzebny jest nam grzebień do wyczesywania wymłóconej słomy. Grzebień wy-

konujemy z listewki drewna z wbitymi gwoździami wystającymi na 7-8 cm. Gwoź-

dzie winny być osadzone w jednym rzędzie i powinny być oddalone od siebie 

na odległość 2 grubości źdźbła słomy. Zalecam długość grzebienia około 20 cm 

(cześć robocza) + rączka. Podczas „czesania” słomy grzebień trzymamy za uchwyt 

w ręce. Słomy specjalnie nie młócimy, bo ziarna wylecą z kłosów i tak podczas 

czesania. Młocenie jest niepożądane także dlatego, że mogłoby uszkadzać źdźbła 

i obniżać ich wartość izolacyjną.

Najważniejszy materiał na ul to słoma. Teraz należy przygotować górną i dolna 

ramę z drewna. Szerokość tych ram jest uzależniona od grubości ścian ula. Tak więc 

ramy mogą mieć szerokość od 4 do 8 cm. Rama powinna mieć grubość 3 cm.

Rama dolna i górna łączona jest ze sobą za pomocą drewnianych narożników. 

Ramy można wykonać na dwa sposoby: na „czop okienny” albo na skręcenie „do 

czoła” na wkręty do drewna. Obydwa te sposoby są dobre ponieważ konstrukcję 

Tadeusz Główka

Mistrz pszczelarski
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wzmocni i tak połączenie narożnikami. Narożniki wykonujemy z dwóch listewek 

sklejonych ze sobą w kształcie „winkla ‒ kątownika”. 

Ostatecznie mamy 2 ramy i 4 narożniki. Do łączenia ram używamy drutu ocyn-

kowanego o grubości 2,5 mm. Drut taki jest dostępny w sklepach metalowych. 

Z drutu wykonujemy klamry do łączenia ścian. Drut tniemy na długość równą wy-

sokości ścian ula + dodatkowo 3 cm. Obydwa końce drutu zaginamy pod kątem 90o. 

Końcówki drutu wbijamy w ramę dolną i górną. Druty wbijamy w ramę naprzeciw 

siebie (od strony ściany zewnętrznej i wewnętrznej ula). Klamry zszywamy cienkim 

drutem o grubości 0,3 mm, który dostępny jest w sklepach pszczelarskich. 

Ul słomiany można myć sodą kaustyczną, płynami do dezynfekcji, można też 

opalać ogniem z palnika gazowego lub poddać obróbce termicznej w komorze 

o wysokiej temperaturze.

Ul słomiany jest bardzo trwały. Sam posiadam ul słomiany wykonany ok. 1900 r. 

i jest on do tej pory w bardzo dobrym stanie. 

Prasa do robienia uli ze słomy
Prasę prawidło można wykonać z drewna lub z metalu. Nie jest to trudne. Wiel-

kość prasy ‒ prawidła wykonujemy w zależności od typu ula. Prasę wykonujemy na 

jedną ścianę ula lub od razu na cztery ściany ula.

Prasę, prawidło na jedną ścianę ula wykonujemy z twardego drewna dębowego 

lub bukowego. Dolna cześć prasy ma mieć szerokość równą grubości ściany ula. 

Listwy pionowe zewnętrzne i wewnętrzne powinny być umieszczone naprzeciw sie-

bie. Listwy pionowe powinny być o 1/3 dłuższe od wysokości ścian ula. 

Prasę, prawidło na cztery ściany ula, można wykonać ze stali. Dolną cześć wyko-

nujemy z ceownika, a pionowe elementy z teownika. Elementy najlepiej nie spawać 

lecz skręcać śrubami. Takie połączenie umożliwia regulację grubości ścian ula. 
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ELEKTRONICZNA WAGA PASIECZNA
CZYLI JAK PSZCZOŁA SMS-UJE DO PSZCZELARZA

Józef Jasina

Mistrz pszczelarski 

Lubelskie Koło Pszczelarzy WZP Lublin, tel. 605630215

Kto ma wagę ten ma miód, czyli jak pszczoła SMS-uje do pszczelarza! Jak 

pszczelarz pszczole – tak pszczoła pszczelarzowi. Ta zasada idealnie sprawdza się 

w postępowych pasiekach wyposażonych w elektroniczne wagi, których sztuczna 

inteligencja pozwala na automatyczne ważenie, pomiary założonych (zaprogramo-

wanych) parametrów i przesyłanie informacji o masie ula i wspomnianych para-

metrów w postaci opisanego ciągu liczb (rekordu) w postaci wiadomości SMS pod 

zaprogramowane numery telefonów. Dodatkowo wiadomość może zostać, nieza-

leżnie od SMS, przesłana w postaci wiadomości e-mali pod zaprogramowany ad-

res. Przesyłanie ww. informacji odbywa się o ustalonej przez pszczelarza godzinie, 

z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, z miejsca, gdzie pasieka się znajduje. 

Dzięki temu pszczelarz jest na bieżąco informowany, co dzieje się w jego pasiece 

i jakie ma przybytki lub ubytki. To urządzenie jest przydatne szczególnie do moni-

torowania pożytku spadziowego, którego, jak wiadomo, dotychczas nie można było 

prognozować. 

Dyskusja o konstrukcji ww. wagi toczyła się kilka lat temu na forum POLAN-

KI. Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź jednego z uczestników, którego cytuję 

w oryginale: „A jeżeli trafi sz z pasieką na pożytek spadziowy gdzie średnio jest 3kg 

przybytku dziennie to co? 100 rodzin x 3 kg = 300 kg spadzi x 15 zł/kg 4500 zł jed-

nego dnia kolego tracisz! Przypuśćmy że spóźnisz się na ten pożytek 1 tydzień bo tak 

średnio ci co nie mają info na czas się spóźniają 7 dni x 4500zł = 31500 zł. Skąpy 

dwa razy traci”. 

Podpisuję się pod tym spostrzeżeniem obydwiema rękoma, dodając jednocze-

śnie, że konstrukcja wagi jest nowoczesna, z wykorzystaniem elementów postępu 

technologicznego w elektronice i informatyce, a zasilanie (jednorazowe naładowa-

nie akumulatora) wystarcza na cały sezon.
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NASZA PRZYGODA Z AUSTRALIJSKĄ PSZCZOŁĄ

Największym zaskoczeniem po przyjeździe do australijskiego gospodarstwa 
pasiecznego Warrena Taylora były ogromne przestrzenie. Pasieki znajdowały się 
w lesie eukaliptusowym, obejmującym obszar 120 x 140 km. Było w nim ok. 40 
tysięcy rodzin pszczelich. Oczywiście, ule były własnością wielu pszczelarzy.

Bywały takie dni, że gdy jechało się rankiem do tego „lasku”, można było spo-
tkać co najmniej – 5 ciężarówek przewożących  pszczoły na eukaliptusowe pożytki.

Australia to kraj-kontynent, wielkości Europy, w którego pasiekach hodowlanych 
jest ok. 600 tys. rodzin pszczelich. Dla porównania, Polska posiada ok. 800-900 ty-
sięcy rodzin.  Australijskie pszczelarstwo to blisko 5,5 tys. pszczelarzy. Nieco ponad 
1,5 tys. z nich to pszczelarze zawodowi. By uzyskać status pszczelarza zawodowego 
trzeba posiadać przynajmniej 200 rodzin pszczelich. 

Jak wynika z pobieżnego przeliczenie, średnia ilość rodzin pszczelich przypada-
jąca na australijskiego pszczelarza wynosi 120.

Źródła z australijskiego ministerstwa rolnictwa podają, że roczną produkcję mio-
du w tym kraju szacuje się na 30 tysięcy ton, czego jedna trzecia jest eksportowana. 

Średnia roczna produkcja miodu z pnia wynosi ok. 65 kg, ale już w pszczelar-
stwie zawodowym (towarowym) 
z pnia uzyskuje się ok. 100 kg miodu.

W zachodniej Australii można 
uzyskać nawet i 200 kg, lecz tam 
koszty pozyskania miodu są bar-
dzo wysokie, gdyż to tereny suche 
i pszczelarze muszą regularnie, przez 
cały sezon, dostarczać pszczołom 
wodę. Ta zaś jest  niemal na wagę 
złota.

Nieco zaskakująco brzmieć może 
informacja, że 80% australijskich 

Krzysztof Kasztelewicz

Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik”
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pszczół żyje w dwóch tylko stanach:  

Nowej Południowej Walii i Wikto-

rii, czyli w południowo-wschodniej 

części kraju – kontynentu. Cały ten 

obszar jest bardzo zielony, razem 

z północnym Queensland, który jest 

już stanem o klimacie tropikalnym. 

Pozostałe 20% pszczół znajduje się 

w pasiekach zachodniej części 

Australii. Pszczoły z zachodniej 

i wschodniej części dzieli olbrzymia 

kontynentalna pustynia, więc nie 

mają  ze sobą kontaktu.

Na wschodzie pszczelarze już zmagają się w pasiekach z małym żuczkiem ulo-

wym, który do zachodniej Australii jeszcze nie dotarł, bo pustynia jest tak wielka, 

rozległa i gorąca, że nie zdołają jej pokonać ani roje pszczół, ani – tym bardziej – 
mały żuczek. Dlatego pszczelarze z zachodniej części Australii są w uprzywilejowa-
nej sytuacji - mogą  jeszcze eksportować pszczoły na cały świat.

Powstać może wrażenie, że pszczelarze australijscy mają „słodkie życie”. Nic 
bardzie mylnego. W całym kraju, we wszystkich pasiekach, uporczywie walczą ze  
zgnilcem amerykańskim, zbierającym już znaczne żniwo wśród pszczół. W ekstre-
malnych sytuacjach dochodzi nawet do likwidacji (spalenia) chorych rodzin. Powie-
dziano nam, że najbardziej drastycznym przypadkiem była jednorazowa likwidacja 
pasieki składającej  się z 1500 pni.

Warto też wiedzieć, że Australia i jej pasieki są wolne od warrozy, jednak już od 
kilku lat trwają intensywne przygotowania na jej potencjalne nadejście.

W Australii obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące przywozu ma-
tek pszczelich. Ściśle rzecz biorąc –  zabroniony jest przywóz jakichkolwiek matek 
bez specjalnego zezwolenia. Przy-
padki, ominięcia przepisów (nawet 
przewóz kilku tylko matek) kończy-
ły się dolegliwymi karami fi nanso-
wymi, a nawet więzieniem. Żeby 
legalnie i zgodnie z prawem austra-
lijskim kupić i zaimportować mat-
kę pszczelą trzeba dopełnić wszel-
kich formalności, ale pszczelarz 
nigdy nie dostanie zakupionej przez 
siebie matki „do ręki”. Klateczka 
z matką będzie przejęta przez specjal-
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ną agencję rządową (instytucję będącą odpowiednikiem  polskiej Inspekcji Wetery-

naryjnej). Tam zostanie umieszczona w specjalnej izolatce, by nie  miała kontaktu 

z otoczeniem. Po pobraniu przez pszczelarza larw od tej matki, ul zostanie zlikwido-

wany. Innej procedury nie ma.

Restrykcyjnie przestrzega się procedur sanitarnych przy przekraczaniu we-

wnętrznych granic między australijskimi stanami. Na przykład wjeżdżając do za-

chodnich stanów nie  wolno wieźć ze sobą jakichkolwiek produktów spożywczych. 

Wszystkie one muszą być złożone w odpowiednich pojemnikach, które są następnie 

utylizowane.

W Australii trafi liśmy (ja i pracownik „Sądeckiego Bartnika” – Kazimierz Sowa) 

do największego na kontynencie pszczelarza – Warrena Taylora – właściciela gospo-

darstwa pasiecznego „Australian Queen Bee Exporters Pty. Ltd” liczącego 9 tysię-

cy rodzin pszczelich, produkującego rocznie 120 tys. czerwiących, unasienionych 

matek. Warto wiedzieć, że Warren Taylor to pszczelarz, który przez ostatnie lata 

nastawiony był, głównie na eksport matek i pakietów pszczół. Tu kolejna istotna 

informacja. Z Australii można eksportować tylko pakiety. Pakiet (nie mylić z odkła-

dem) składa się z matki i pszczół. Jego waga wynosi ok 1,8 kg do 2,5 kg, zależnie 

od ustaleń kontraktowych. Takie pakiety Warren Taylor produkował dotąd w mo-

gących zaskoczyć polskiego pszczelarza ilościach, wynoszących od 14 do 15 tysię-

cy sztuk rocznie. Były one do niedawna głównie eksportowane do USA i Kanady 

(w mniejszych ilościach także m. in. do Japonii, Arabii Saudyjskiej i Korei Połu-

dniowej).

Od ubiegłego roku rynek amerykański został jednak nie tylko dla pakietów, ale 

także i matek pszczelich zamknięty.  Ofi cjalnym stanowiskiem USA  po wprowadze-

niu zakazu importu pakietów i matek z Australii było przywołanie faktu wystąpie-

nia w pasiekach na Antypodach  wspomnianego wcześniej małego żuczka ulowego. 

Nie wzięto przy tym pod uwagę faktu, że  w Australii nie ma warrozy. W USA jest 

i warroza, i żuczek.

Zakaz importu ma jednak „drugie dno”, rzecz jasna nieofi cjalne. Ponoć, dwóch 

największych pszczelarzy(jeden z USA i jeden z Hawajów) znalazło w Północnej  

Australii pszczołę azjatycką (Apis cerana). Sęk w tym, że teren wystąpienia tej 

pszczoły dzieli od pasiek produkujących pakiety  odległość prawie 2 tys. km. Nie ma 

więc – przynajmniej na razie – bezpośredniego zagrożenia ze strony tego gatunku, 

by został on przewieziony lub zawleczony do USA.

Jeśli te nieofi cjalne informacje są prawdziwe, mielibyśmy do czynienia z przy-

kładem ostrej walki konkurencyjnej na światowym rynku największych producen-

tów pakietów i matek pszczelich.

Największym zaskoczeniem po przyjeździe do australijskiego gospodarstwa 

pasiecznego Warrena Taylora były ogromne przestrzenie. Pasieki znajdowały się 

w lesie eukaliptusowym obejmującym na obszar 120x140 km. Było w nim 
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ok. 40 tysięcy rodzin pszczelich. Oczywiście, 

ule były własnością wielu pszczelarzy. 

Przez cały półroczny pobyt w pasiece War-

rena Taylor’a prowadziłam notatki z każdego 

dnia, robiłem zdjęcia, kręciłem krótkie fi lmy. 

Rejestrowałem i dokumentowałem wszystko, co 

było dla mnie nie tylko nowe, ale również inne 

niż w Polsce.

Oto przykład skrótowego zapisu jednego 

z takich dni – bynajmniej nie rekordowego, lecz 

zwykłego, wypełnianego ciężką robotą od 7.00 

do 17.00. Praca trwała przez 7 dni w tygodniu. 

Wypoczynek zależny był wyłącznie od nieko-

rzystnej aury. Mieliśmy „pecha” – udało nam się 

odpoczywać tylko przez 7 dni (w takcie całego 

półrocznego okresu pracy).

11 stycznia 2011
– Praca w Black Springs, łapanie matek, miodobrania, 8 osób 4 godziny 370-400 

korpusów, 5 pasiek, 2 dmuchawy.

– Odbudowywanie ulików, początek karmienia ulików, undersupers, podkładanie 

nadstawek pod nadstawkę z miodem.

– Łapanie matek, requeening czyli wymiana matek na szeroką skale, całe pasieczy-

ska wszystko matki na raz, w pasiekach produkcyjnych równolegle z tych samych 

rodzin robiliśmy Lemmos, 2 ramki czerwiu + jedna pszczół + miód”.

Najpopularniejszą pszczołą w Australii jest pszczoła włoska (Apis mellifera ligu-

stica). Dobrze znaną pszczołą, którą także spotkamy w pasiekach po drugie stronie 

globu jest  pszczoła kraińska (Apis mellifera carnica), której populacja szacowana 

jest na 20% wszystkich australijskich pszczół.

Zachowania pszczół są porównywalne do pszczół europejskich. Nie ma specjal-

nych wymogów co ubioru pszczelarza, z jednym tylko wyjątkiem – ze względu na 

masowo występujące jadowite węże, pająki, jaszczurki niezbędne są wysokie, moc-

ne, skórzane buty.

Ule australijskie nie różnią się od stosowanych np. w USA i Kanadzie – drewnia-

ne, jednoliścienne, „Langstroth” 448 x 232, zazwyczaj w kolorze białym.

Pory roku na Antypodach uzależnione są od regionu (stanu). Jednego dnia praco-

waliśmy w lesie  eukaliptusowym, w którym temperatura sięgała 40oC, w nocy prze-

mieszczaliśmy się w okolice podgórskie w temperatury 8oC (nad ranem) sięgające 

popołudniem 18-20oC. 
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Nie można powiedzieć, że Australia ma pory roku. Wszystko zależy od tego 

gdzie jesteśmy. Ciężko spotkać np. typową polską zimę (chyba, że na Górze Ko-

ściuszki - najwyższym szczycie Australii). Łatwiej już o „polską jesień”, ale też nie 

w kolorach przyrody, lecz w zachowaniu się pszczół, kiedy matki wyraźnie ograni-

czają czerwienie, a ranki są bardzo chłodne.

Miody produkowane w Australii to, przede wszystkim różne odmiany miodów 

eukaliptusowych, bowiem eukaliptusy (występujące w ponad 600 odmianach) są 

tam głównym źródłem pożytku. Spotyka się także miód rzepakowy i kwiatowy po-

zyskiwany z roślin przypominających znaną nam facelię, zwanych tam „Patterso-

n’s curse” (Echium plantagineum).  Ta pospolicie występująca roślina zawleczona 

została na Antypody w 1880 r. przez familię Pattersonów – brytyjskich osadników. 

Występuje na tyle powszechnie, że wolnym przekładzie jej nazwa to – „przekleń-

stwo Pattersonów”. Wróćmy jednak do miodów eukaliptusowych. Jest ich kilkadzie-

siąt odmian, ale w handlu spotyka się kilka (do dziesięciu odmian).

Trudno tez mówić o zimowaniu pszczół. Ten okres zależy także od miejsca, 

w którym zlokalizowana jest pasieka. Zawsze miesiącem odpoczynku australijskich 

pszczół i pszczelarzy jest lipiec – tamtejsza „zima”. Zdarza się, że pszczoły nie mają 

zasłużonych „wakacji”, gdyż niektórzy pszczelarze wywożą swoje ule do Queen-

sland. W tym stanie nektarowanie rożnych roślin trwa okrągły rok.

Sezon pszczelarski na południowym-wschodzie Australii (gdzie pracowałem) 

zaczyna się z końcem lipca, pod warunkiem, że pszczelarz wywozi pszczoły na za-

pylanie plantacji migdałowców i innych rośli. Zazwyczaj wiezie się wtedy pszczoły 

do Wiktorii – na około 4 tygodnie. Takie zapylanie to źródło dodatkowego dochodu 

dla pszczelarza. Nie pobudza ono jednak naturalnego rozwoju pszczół, bo pyłek 

z migdałowców jest mało wartościowy (można powiedzieć – jałowy), sam zaś kwiat 

daje śladowe ilości nektaru i ma mało nektaru. Dlatego też  rodziny zapylające mig-

dałowce trzeba stymulować do rozwoju podkarmianiem i preparatami będącymi 

substytutami pyłku.

Wrzesień to czas rzepaku. Jednak nie wszyscy pszczelarze z tego korzystają. 

Przywożą pszczoły na rzepakowe pożytki tylko w celu pozyskania przez nie pyłku 

i zapewnienia szybszego rozwoju rodzin, aby później przewieźć na inne pożytki np. 

wspomniany wcześniej „Patterson’s curse”. Od października do kwietnia występują 

już wyłącznie pożytki eukaliptusowe. Od kwietnia do lipca pszczoły mogą korzystać 

tylko z pożytków rozwojowych.

Wyjeżdżałem z Polski tuż po ubiegłorocznych powodziach. W Australii trafi łem 

„z deszczu pod rynnę”, na „powódź tysiąclecia”. Dotychczas pszczelarze na Anty-

podach borykali się z suszą. Ci, którzy nastawieni byli tylko na produkcję miodu, 

mieli problem z samofi nansowaniem działalności. Sezon pszczelarski 2010/2011 był 

wyjątkowo (ekstremalnie) mokry, głównie na północy, w Queensland. Gigantyczne 

powodzie były szokiem dla Australijczyków, ale poradzili sobie. My też, w jednej 
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z pasiek, ratowaliśmy pszczoły przed wodą. Niestety, nie udało się uratować 40 ro-

dzin pszczelich, więc gospodarstwo  Warrena Taylora poniosło pewne straty. Były 

jednak straty dużo wyższe. Jeden z największych pszczelarzy w Nowej Południowej 

Walii stracił bowiem aż 1500 uli.

Zmierzenie się z  warunkami hodowli pszczół na Antypodach daje duży dystans 

do tego, co robimy w Polsce. Praca w tak dużych gospodarstwach pasiecznych daje 

do myślenia. W Australii wykwalifi kowany robotnik pasieczny (a tak byliśmy trak-

towani) musi w ciągu dnia pracy odwiedzić ok. 850 rodzin, by dokonać poszerzenia 

i sprawdzania. Standardem była też produkcja 400-450 pakietów w ciągu 7 godzin 

pracy lub wyłapanie w tym samym czasie 800-900 matek pszczelich. Naszym re-

kordem w tej „dyscyplinie” było złapanie 1650 matek. Inny przykład: załadunek 

samochodu blisko 200 ulami nie mógł trwać dłużej trwać niż 50 minut, a rozładunek 

był jeszcze szybszy. To nie są żadne rekordy – to dzienna, wyśrubowana norma dla 

kilkuosobowej ekipy pracującej w pasiece. W pracy obowiązuje żelazna zasada: jeśli 

coś zostało zaplanowane ma zostać zrobione – bez dyskusji. Właśnie sposób orga-

nizacji pracy jest jednym z ważniejszych elementów, na który zwracałem uwagę.

Teraz, po powrocie, wszystko uważnie analizuję i zastanawiam się, które etapy pracy 

w naszych pasiekach można byłoby usprawnić, zaadaptować do nich  podpatrzone 

w Australii rozwiązania, tak aby tzw. towarówka (albo jak się u nas mówi z przeką-

sem „masówka”) nie kojarzyła się z czymś niedobrym, ale z produktem faktycznie 

wysokiej jakości.
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PROBLEMY TRANSPORTOWANIA RODZIN PSZCZELICH

WSTĘP

Pasieki wędrowne to dynamicznie rozwijający się sposób gospodarki pszczelar-

skiej. Związane są z tym, że obecnie niezbędnym warunkiem zwiększania opłacal-

ności produkcji pszczelarskiej jest przemieszczanie rodzin pszczelich w celu wy-

korzystania kolejno zakwitających po sobie skupisk roślin poużytkowych, często 

występujących w znacznym oddaleniu od siebie [6]. Ponadto, wraz z rozwojem 

rolnictwa rośnie rola pszczół miodnych jako zapylaczy. Ich usługi są wręcz nie-

odzowne w przypadku upraw monokulturowych [4]. Jednak w warunkach upraw 

monokulturowych dłuższa egzystencja rodzin pszczelich jest niemożliwa. Pszczoły 

są tam przywożone jedynie na czas kwitnienia danej rośliny, a po jej przekwitnięciu 

są przemieszczane na inne stanowisko [8]. 

Transportowanie uli pszczelich jest zagadnieniem złożonym. Występuje tu wiele 

zagrożeń, ponieważ przewożone są żywe owady w różnym stadium rozwoju. Za-

leżnie też od skali zagadnienia (przewóz masowy czy hobbystyczny) będą zróż-

nicowane potrzeby odnośnie urządzeń załadowczych, samochodów czy przyczep 

i przygotowania ładunku. Dużą rolę odgrywa także dostępność i koszt najemnej siły 

roboczej [2]. 

Generalnie przyjmuje się, że do transportu uli z pszczołami stosować można 

środki przeznaczone do przewozów towarów, tzn. samochody ciężarowe i przycze-

py, naczepy w przypadku przewozów masowych lub przyczepki do samochodów 

osobowych w przypadku przewozów indywidualnych. Aby przewóz był bezpieczny 

dla pszczół stosuje się odpowiednie zabiegi, w zasadzie niezwiązane z rodzajem 

środka transportu [5, 6]. 
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PROBLEMATYKA TRANSPORTU ULI PSZCZELICH

W zależności od ilości przewożonych uli pszczelich wyróżnić można:

1. przewozy masowe.

2. przewozy indywidualne. 

Ze względu na opłacalność ekonomiczną stosuje się zupełnie inne środki trans-

portowe w tych dwóch, mocno zróżnicowanych przypadkach. 

W przewozach masowych występuje zwykle jeden typ ula, konstrukcyjnie przy-

stosowanego do transportu, a ule ustawione są na paletach, co ułatwia proces za-

ładunku i umożliwia pełniejsze wykorzystanie ładowności samochodu. Jednakże 

niezbędne jest tu stosowanie odpowiednich urządzeń wyładowczo-załadowczych, 

najczęściej wózków widłowych. 

W przypadku przewozów indywidualnych ule są znacznie bardziej zróżnicowa-

ne, zatem o wykorzystaniu środka transportu decyduje zwykle jego objętość a nie 

ładowność. Do przewiezienia 5-6 uli wystarcza typowa jednoosiowa przyczepka sa-

mochodowa a załadunek i rozładunek realizowane są ręcznie.

Problemy transportowe, występujące niezależnie od skali przewozu można po-

dzielić na:

1. przygotowanie uli do transportu.

2. załadunek – rozładunek.

3. przewóz uli.

Potrzeba transportowania uli z pszczołami wpłynęła na powstanie przydatnych 

do tego zadania konstrukcji uli, charakteryzujących się mniejszą masą, płaskim 

daszkiem i wzmocnioną konstrukcją, umożliwiającą stawianie uli na sobie. Można 

powiedzieć, że ul korpusowy jest wybitnie przydatny do transportowania. Wymiary 

gabarytowe uli dostosowano do wymiarów palet uniwersalnych. Jest także możli-

wość grupowania uli w zestawy podłużne wyposażone w sanki, umożliwiające prze-

noszenie ich za pomocą wózka widłowego.

PRZYGOTOWANIE RODZIN DO TRANSPORTU

Niezależnie od skali transportu uli, przygotowanie ich do transportu przebiega 

podobnie. Różny jest w zasadzie tylko niezbędny czas przygotowania, zależny od 

ilości uli przewożonych jednorazowo i ich konstrukcji. Podstawowe problemy to:

1. zapobieżenie wydostania się owadów podczas transportu.

2. zapewnienie wentylacji.

3. sztywność mocowania ramek.

Zapobieżenie wydostania się owadów podczas transportu należy rozpatrywać 

łącznie z zapewnieniem prawidłowej wentylacji, szczególnie podczas przewozu na 
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dalsze odległości. Najważniejsze w tym zakresie jest zapewnienie odpowiedniej 

wentylacji i wolnej przestrzeni w ulu ok. 10 dm3 [6]. Są one nieodzowne, ponieważ 

pozwalają na utrzymanie stałej temperatury gniazda. Najczęściej stosuje się wenty-

lację górną (ramy z siatki) bądź dolną. 

Obecnie coraz większym uznaniem cieszy się wentylacja dolna, zapewniana 

dzięki dennicy wysokiej z dnem z siatki (rys. 1). Oprócz zapewnienia odpowied-

niego dopływu powietrza i wolnej przestrzeni w czasie transportu dennica ta spełnia 

także wiele innych funkcji [5]. 

Przygotowanie uli do transportowania polegać może także na pogrupowaniu 

ich w zespoły i ustawienie na szynach z uchwytami do wideł wózka widłowego. 

W takich zespołach (np. po 4 sztuki) ule mogą być zarówno przewożone, jak i pozo-

stawać przez cały okres danego pożytku. Przed samym przewozem wylotki zatyka 

się płatami gąbki (rys. 2).

Poprzez stosowanie ramek o większej sztywności mocowania, np. ramki typu 

Hoffman, bądź z dolnymi odstępnikami, można uzyskać zmniejszenie oddziaływa-

nia szkodliwych impulsów podczas transportowania.

ZAŁADUNEK – ROZŁADUNEK ULI

W dużych pasiekach wędrownych do przewozu uli używane są samochody ciężaro-

we (rys. 3). Do załadunku stosuje się dźwigi hydrauliczne zamontowane na samo-

chodach ciężarowych. Ich zaletą jest możliwość udźwigu palet z kilkoma rodzinami 

pszczelimi czy też z wieloma korpusami z miodem. Wadą dźwigów jest ich wyso-

Rys. 1. Dennica głęboka ula z dnem z siatki Rys. 2. Ule przygotowane do trans-portu: usta-

wione są na sankach z uchwytami do wideł, 

wylotki zatkane są gąbką
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ka cena. Kolejne rozwiązanie to dźwig typu „Easy loader”, pomysł wywodzący się 

z Australii (rys. 4). Dźwig ten, o ograniczonej masie własnej (250 kg) i rozmiarze, 

jest w stanie udźwignąć 125 kg przy zasięgu ramienia do 4 m. Może być montowany 

zarówno na samochodzie, jak i na przyczepie. Szczególne uznanie zyskał on wśród 

pszczelarzy świadczących usługi zapylania związane z częstym przewożeniem ro-

dzin i ustawianiem ich w małych grupach [3].

W pasiekach pszczelarzy zawodowych spotyka się także samobieżne wózki 

widłowe z napędem spalinowym. Ich zaletą jest duża uniwersalność, zatem mogą 

być wykorzystywane także do innych prac niż tylko załadunek i rozładunek rodzin 

pszczelich. Natomiast wadą jest to, iż zajmują dużo miejsca i muszą być dodatkowo 

transportowane na ciężarówce lub przyczepie (rys. 5). 

Rys. 3. Ule załadowane na naczepę w 3 war-

stwach osłaniane są plandeką siatkową [11]

Rys. 4. Załadunek palet z ulami przy pomocy 

dźwigu „Easy loader”

Rys. 5. Zestaw transportowy zawierający samo-

chód ciężarowy do przewozu uli oraz lawetę do 

przewozu wózka widłowego

Rys. 6. Załadunek zestawu 4 uli na skrzynię sa-

mochodu ciężarowego
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Przy wykorzystaniu dźwigów i wózków widłowych ule zwykle ustawiane są na 

paletach standardowych lub specjalnych. Wymiary i konstrukcja palet specjalnych 

zależy od rodzaju uli oraz wymiarów skrzyni ładunkowej samochodu lub lawety. 

Rysunki 6, 7 i 8 przedstawiają szczegóły załadunku, przewożenia i ustawiania uli. 

Możliwość użycia ciężkiego sprzętu, takiego jak samochody ciężarowe czy ty-

powe wózki widłowe jest bardzo ograniczona bądź wręcz niemożliwa w trudnym 

terenie. Wyjątek stanowią wózki gąsienicowe czy też lekkie wózki typu Avant, wy-

posażone w element hydrauliczny stabilizujący ule od góry (rys. 9). 

Rys. 7. Przewożenie zestawu uli po zdjęciu ich 

platformy samochodu 

Rys. 8. Ustawianie uli w miejscu zimowania

Rys. 9. Lekki wózek widłowy do załadunku uli 

umożliwiający stabilizację uli przez ich doci-

śnięcie od góry

Rys. 10. Wózek typu Apilift
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W przypadku przewozów indywidualnych zwykle załadunek i rozładunek uli re-

alizowany jest ręcznie. Jednakże można by tu polecić zastosowanie ręcznego wóz-

ka transportowego i platformy umożliwiającej wjazd na przyczepę. Urządzenia te 

umożliwiają wykonanie tych czynności tylko jednej osobie. Niektóre ręczne wózki 

mogą być wyposażone także w podnośniki napędzane przy pomocy korby czy też 

wkrętarki akumulatorowej. Wózek typu Apilift (rys. 10.) podnosi ładunek o masie 

80-100 kg na wysokość 85 cm [3]. W tym przypadku nie jest potrzebna platforma 

umożliwiająca wjazd na przyczepę. 

PRZEWÓZ ULI

Podczas transportu pszczół występuje wiele zagrożeń, takich jak przegrzanie 

pszczół, wstrząsy i wibracje, wyłamanie plastrów. Drgania powodowane przez nie-

równą nawierzchnię drogi oddziaływają stale na przewożone ładunki, pomimo cią-

głego dążenia konstruktorów pojazdów do zmniejszenia ich wpływu.

Drgania o częstotliwości 4 Hz i powyżej uznane są za niebezpieczne dla przewo-

żonych ludzi. Ogólnie przyjmuje się, że sztywność zawieszeń pojazdów powinna 

zapewniać występowanie drgań nadwozi w zakresie 1,25-1,66 Hz [7, 10]. Można 

uznać, że dla dorosłej postaci owadów te warunki są także prawidłowe. Jednakże dla 

postaci larwalnej niebezpieczne są krótkie impulsy drgań, stuki. Należałoby zatem 

stosować zawieszenia bardziej miękkie, jednakże przy zwiększeniu odporności na 

przechyły boczne. Można to osiągnąć zmniejszając sztywność pionową zawieszenia 

i stosując stabilizatory bocznego przechyłu [10].

Przewozy szybkie na duże odległości

Wszystkie przewozy po drogach publicznych poddane są zjawiskom związanym 

z organizacją ruchu drogowego, zmiennym natężeniem ruchu oraz występowaniem 

losowych zdarzeń, trudnych do przewidzenia. Obawa przed przegrzaniem pszczół 

skłania do stosowania wyższych, aczkolwiek dopuszczalnych, prędkości jazdy. To 

z kolei naraża przewożone ule na większe przeciążenia. W celu uniknięcia znisz-

czenia plastrów w czasie transportu należy ustawiać ule tak, aby ramki znajdowały 

się w płaszczyznach równoległych do osi głównej pojazdu. Wynika to z niebez-

pieczeństwa wystąpienia największych obciążeń w kierunku wzdłużnym pojazdu, 

np. podczas gwałtownego hamowania. Na plaster działa wtedy siła wynikająca 

z bezwładności masy plastra, szczególnie duża gdy plaster wypełniony jest miodem. 

Gdy ramka ustawiona jest poprzecznie do kierunku jazdy, siła ta wygina plaster wy-

łamując go z ramki. Gdy ramka ustawiona jest równolegle do kierunku jazdy siła ta 

ściska plaster wzdłuż jego płaszczyzny i z reguły go nie niszczy, gdyż wypełnienie 

komórek współdziała ze ściankami w przenoszeniu sił ściskających na drewnianą 

obudowę ramki.
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Przewozy bliskie po złych drogach
W razie konieczności jazdy po złych drogach, co może mieć miejsce podczas 

przewożenia ramek w transportówkach ze stanowiska w lesie do pomieszczenia 

w zabudowaniach, większego znaczenia nabierają boczne obciążenia uli. Prędkości 

jazdy zwykle są tutaj niewielkie, zatem nie wystąpi tu gwałtowne hamowanie. Na-

tomiast nierówna nawierzchnia polnych dróg generuje boczne wstrząsy i kołysanie 

pojazdu. Ustawienie ramek równolegle do osi głównej pojazdu powoduje, że wtedy 

plastry poddane są obciążeniom prostopadłym do ich powierzchni. Może wystąpić 

wyrzucanie czerwiu z komórek pod wpływem bocznych impulsów powodowanych 

poprzecznym kołysaniem pojazdu. Zatem w przypadku takiego przewozu należy 

ustawiać ule tak, aby ramki były prostopadłe do osi głównej pojazdu. Wtedy wszel-

kie impulsy boczne działając wzdłuż płaszczyzny ramki, nie będą generować sił 

wyrzucających zawartości z komórek plastra. W każdym przypadku przewozu uli 

kierowca powinien zachować szczególną ostrożność i unikać sytuacji drogowych 

zmuszających do wykonywania gwałtownych manewrów. Sama jazda powinna być 

płynna, należy także pokonywać płynnie ewentualne przeszkody, aby zmniejszyć 

kołysanie wzdłużne i boczne. 

Koszty sprzętu transportowego
Kwestia utrzymania, konserwacji i serwisu sprzętu transportowego jest podob-

na do problemów eksploatacji każdego innego rodzaju urządzeń. W tym przypad-

ku obowiązuje zasada: im bardziej skomplikowany sprzęt, tym wyższe koszty jego 

utrzymania. Dlatego sprzęt do załadunku i przewozu pszczół powinien być dosto-

sowany do potrzeb i możliwości fi nansowych pasieki. W przypadku dużych pasiek 

ważnym czynnikiem jest czas potrzebny do załadowania i rozładowania przewożo-

nych uli. Dysponując kompletną linią technologiczną dokonuje się załadunku szyb-

ciej i przy mniejszym nakładzie pracy ludzkiej. Podobnie też w przypadku pasiek 

indywidualnych chęć zmniejszenia fi zycznego wysiłku pszczelarza jest impulsem 

do nabycia urządzeń ułatwiających transportowanie uli. Problem opłacalności takiej 

inwestycji schodzi wtedy na dalszy plan.

WNIOSKI

1. Potrzeby odnośnie urządzeń załadowczych, samochodów czy przyczep do prze-

wozu rodzin pszczelich zależą od wielkości pasieki, rozmieszczenia i układu po-

żytków, potrzeb i możliwości fi nansowych pszczelarza.

2. Należy przeprowadzić badania wpływu zawieszenia środka transportu na rodziny 

pszczele, zawierające różne postacie rozwojowe pszczół, a także na ich plastry.

3. W czasie transportu pszczół należy unikać gwałtownych manewrów, łagodnie 

przekraczać przeszkody, minimalizując boczne przechyły i przeciążenia.
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4. Sprzęt przeznaczony do załadunku i transportu rodzin pszczelich może być wy-

korzystywany także do innych prac związanych z prowadzeniem pasieki i gospo-

darstwa rolniczego.
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Streszczenie

W referacie przedstawiono problemy związane z technicznymi aspektami transportu rodzin pszcze-

lich. Ich transport jest zagadnieniem złożonym, ponieważ przewożone są żywe owady w różnych sta-

diach rozwojowych. Zależnie też od skali zagadnienia (przewóz masowy czy hobbystyczny) będą zróż-
nicowane potrzeby odnośnie urządzeń załadowczych, rodzaju środka transportu oraz przygotowania 
ładunku. Przedstawiono ogólną klasyfi kację zagrożeń w transporcie pszczół oraz sposoby zmniejszenia 
ich skutków. 

Abstract 

Problems connected to technical aspects of  bee’s families transportation have been presented in the 
paper. Carrying bee’s families is a complex problem because live insects are carried in different their 
live stages. Dependently of problem range (mass or hobby transport) there are different needs towards 
to loaders, trucks or trailers and load preparation. General classifi cations of hazards in carrying bees and 
methods to avoid negative effects have been presented.

Резюме

В статьи представлены проблемы связаны с техническими аспектами транспорта пчелиных 
семей. Перевозка пчелиных семей это сложная проблема, так как касается это перевозки живых 
насекомых на разных уровнях роста. В зависимости от количества задач (перевоз оптом или 
в розницу) выступают разные потребности относящиеся к устройствам загрузки, машинам или 
прицепам а также подготовке груза. Работа представляет общую кпассификацию угражений во 
время транспорта пчёл а также методы уменьшения последствий.
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GŁÓWNE ROŚLINY POŻYTKOWE
I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYKORZYSTANIE 

TYCH POŻYTKÓW

Głównymi roślinami pożytkowymi możemy nazywać te gatunki roślin, z któ-

rych przy sprzyjających warunkach pogody, pszczelarze uzyskują miód towarowy. 

W najbardziej ogólnym ujęciu źródłem pożytku mogą więc być rośliny uprawne 

i dziko rosnące, dostarczające nektaru i pyłku, oraz mszyce i czerwce, dostarczające 

spadzi.

Rośliny uprawne charakteryzuje jednorodność gatunkowa, często nawet odmia-

nowa oraz dobre, nierzadko optymalne dla gatunku warunki siedliskowe (gleba, 

nawożenie itp.). Wydajność nektarowa tych roślin może być zatem bliska maksy-

malnej w stosunku do fi zjologicznych możliwości rośliny. Praca pszczół na łanie 

może być również bardzo efektywna, bo pasieka jest zwykle podwożona do pożyt-

ku. Wówczas mają także miejsce bliskie przeloty z kwiatu na kwiat ze względu na 

jednoczesne kwitnienie jednorodnego łanu roślin.

Rośliny uprawne dostarczają na ogół bardziej intensywnych pożytków niż na-

wet te same gatunki występujące dziko. Jako przykład można podać malinę, która 

w uprawie polowej ma wydajność miodową około 200 kg z 1 ha plantacji, a wydaj-

ność zwartych zarośli w lesie sięga jedynie do 120 kg, w przeliczeniu na 1 ha.

Zdecydowana większość owadopylnych roślin uprawnych daje zatem wziątki 

typowo towarowe, a liczba rodzin pszczelich, jaka może przypadać na 1 ha danej 

uprawy bez obniżenia ich wydajności, jest stosunkowo duża. Do najważniejszych 

uprawnych roślin pożytkowych w Polsce zaliczamy: rzepak ozimy, malinę właści-

wą, koniczyny i lucernę, fasolę wielokwiatową, grykę zwyczajną, a ostatnio także 

słonecznik. Bardzo ważną pod względem gospodarczym cechą różniącą te rośli-

ny pożytkowe od dziko rosnących jest ich gwałtowne zakwitanie. Rośliny zasiane 

w jednym terminie i jednolicie pielęgnowane odznaczają się bardzo wyrównanym 

rozwojem.

dr inż. Zbigniew Kołtowski

Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

e-mail: zbigniew.koltowski@man.pulawy.pl
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Wśród ważnych dla pszczelarstwa roślin dziko rosnących tylko nieliczne wystę-

pują w wyraźnie zwartych zespołach na większych obszarach. Można tutaj wymie-

nić pożytki z wierzby, mniszka pospolitego, maliny w zaroślach, robinii akacjowej, 

lipy (głównie drobnolistnej), nawłoci późnej i kanadyjskiej oraz wrzosu.

Na ogół rośliny dziko rosnące stanowią określone zespoły siedliskowe, jak na 

łąkach, porębach leśnych, górskich haliznach, odłogach, w leśnym poszyciu itp. Wy-

stępuje tam wiele gatunków roślin obok siebie, kwitnących w różnych terminach 

i stanowiących tylko jakiś dodatek porostu w danym zespole. Stwarza to pszczo-

łom gorsze technicznie warunki do zbioru pożytku. Prócz tego rośliny te rosną 

w uboższych na ogół warunkach środowiskowych, gorzej się rozwijają, a tym sa-

mym niższa jest ich jednostkowa wydajność nektarowa.

Zakwitanie roślin dziko rosnących nasila się zwykle stopniowo i również stop-

niowo następuje ich przekwitanie. W sumie dzikie źródła pożytków są mniej inten-

sywne, a liczba rodzin pszczelich, jaka powinna przypadać na 1 ha obszaru takiej 

bazy pożytkowej, jest znacznie mniejsza niż przypadająca na uprawy polowe.

W przypadku takich zespołów roślinnych możemy mówić o rodzajach pożytków, 

które określamy ze względu na siedlisko, tzn. miejsce występowania roślin. Mówi-

my wówczas o pożytkach leśnych, łąkowych, polnych i osiedlowych, w skład któ-

rych wchodzi wiele gatunków roślin, mniej lub bardziej cennych z pszczelarskiego 

punktu widzenia.

Chcąc scharakteryzować pożytki leśne z botanicznego punktu widzenia możemy 

powiedzieć, że źródłem nektaru dla pszczół w lasach są przede wszystkim takie 

krzewy jak kruszyna, malina oraz niektóre rośliny runa leśnego, jak borówka, wrzos 

i macierzanka. Drzewostany zwarte i cieniste są dla pszczół zwykle tylko źródłem 

spadzi. Wśród nektarodajnych gatunków drzew możemy wymienić lipy, klony, ja-

rzębinę, które zwykle nie tworzą większych skupisk, lecz występują pojedynczo. 

Pożytki łąkowe to na wielu obszarach jedne z najlepszych źródeł surowca mio-

dowego dla pszczół. Oczywiście nie mogą to być łąki użytkowane bardzo intensyw-

nie, bo w takich przypadkach gatunki miododajne, nawet gdy są obecne, nie zdążą 

zwykle zakwitnąć. Łąki użytkowane ekstensywnie, koszone 1-2 razy w roku, mają 

szansę być dobrym i bardzo urozmaiconym pożytkiem pszczelim.

Na łąkach o uregulowanym poziomie wód gruntowych mogą rosnąć takie ga-

tunki jak koniczyna biała, białoróżowa (szwedzka) i łąkowa (czerwona), komonica 

zwyczajna, lucerna sierpowata, wyka ptasia, kuklik zwisły, bluszczyk kurdybanek, 

fi rletka poszarpana, chaber łąkowy, barszcz pospolity, bodziszek łąkowy, ostrożeń 

łąkowy, czarcikęs łąkowy, driakiew gołębia, świerzbnica polna, żywokost lekarski, 

brodawnik jesienny, nawłoć późna i wiele innych.

Na łąkach podmokłych, których jest w kraju sporo, bo grunty podmokłe są prze-

ważnie wykorzystywane jako użytki zielone, z ważniejszych dla pszczół gatunków 

roślin występuje: rdest wężownik, krwawnica pospolita, ostrożeń warzywny, ostro-
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żeń błotny, mięta długolistna i inne gatunki mięty, karbieniec, wierzbownica kosma-

ta, rzeżucha łąkowa, wiązówka błotna, kozłek lekarski, rutewka orlikolistna i wiele 

innych. 

Pożytki polne możemy podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze wspomniane 

wcześniej rośliny użytkowane rolniczo uprawiane w monokulturach, które stano-

wią przeważnie dobry pożytek towarowy. Są to również te gatunki roślin, które nie 

są źródłem pożytku towarowego, ale ze względu na swoje masowe kwitnienie na 

określonych, jednorodnych gatunkowo obszarach zawsze mają duże znaczenie dla 

pszczół.

Do takich gatunków możemy zaliczyć większość upraw sadowniczych. W sadach 

znaczenie dla pszczół mają: agrest, porzeczka czarna, morele, grusze, czereśnie, wi-

śnie, śliwy i jabłonie. Mniejsze znaczenie pożytkowe mają plantacje truskawek.

Na polach z roślin rolniczych, oprócz typowo towarowych pożytków wymienio-

nych wcześniej, pewne znaczenie mają plantacje gorczycy jasnej, komonicy, spar-

cety, wyki kosmatej i bobiku. Nie można zapomnieć również o gatunkach specjalnie 

uprawianych dla pszczół na polach uprawnych jak np. facelia, ogórecznik czy prze-

gorzan, które mogą być także źródłem pożytku towarowego.

Poza wymienionymi gatunkami pożytku pszczołom na polach uprawnych do-

starczają takie rośliny warzywne jak ogórki, dynia oraz nasienniki cebuli, pietruszki, 

selera i marchwi, a z roślin przemysłowych i zielarskich ‒ kolendra siewna, malwa 

czarna, lawenda, tymianek, jeżówka purpurowa, czarnuszka siewna, ostropest pla-

misty i wiesiołek dziwny.

Drugim nieco mniej ważnym, lecz zawsze pożądanym źródłem pożytków na 

polach uprawnych są chwasty polne, wśród których na pierwszym miejscu nale-

ży wymienić chaber bławatek i rzodkiew świrzepę (łopuchę), a następnie gorczycę 

polną (ognichę), mlecz polny, ostrożeń polny, koniczynę polną i złocistożółtą, rde-

sty, zagorzałek późny, czyściec błotny, powój, wykę drobnokwiatową, bratek polny, 

ostróżeczkę polną i jasnotę różową.

Obecnie coraz większego znaczenia nabierają pożytki osiedlowe. Zmieniające 

się zwyczaje w urządzaniu własnych posesji pozwalają na optymizm w postrzega-

niu tych miejsc jako źródeł pożytku dla pszczół. Na terenach osiedli mieszkalnych, 

ogrodów, parków, przydroży oraz tzw. ruderalisk i nieużytków, z drzew największe 

znaczenie dla pszczół mają lipy i robinia akacjowa oraz wierzby, klony, kasztano-

wiec, jarzębina  i inne drzewa ozdobne, a także owocowe.

Z krzewów ozdobnych najważniejsze są irgi, a zwłaszcza irga błyszcząca, roz-

krzewiona oraz czarna, a także klon Ginnala, głogi, suchodrzewy, żylistek, śniegu-

liczka, karagana, tamaryszek, oliwnik, parczelina, moszeniec i inne.

Na terenach osiedlowych z roślin zielnych pożytku pszczołom dostarczają roz-

maite gatunki rosnące w ogródkach kwiatowych, takie jak: śnieżyczka, cebulica, 

krokusy, sasanki, fi ołki, bratki, gęsiówka, żagwin, ubiorek, niezapominajka, wielo-
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sił, lilie, dzwonki, maki, chabry, rozchodniki, czyściec włochaty, szałwia omszona i 

ogrodowa, lawenda, tymianek, hyzop lekarski, mięta, bazylia, driakiew, naparstnica, 

ślazówka ogrodowa, rudbekia, rezeda pachnąca, dalie, przegorzany, nawłocie, dziel-

żan, astry jesienne i wiele innych.

Charakterystyka najważniejszych gatunków roślin pożytkowych i ich wydajno-

ści miodowe były publikowane wielokrotnie. Wystarczy sięgnąć do najważniejszych 

publikacji pszczelarskich, jak „Pożytki Pszczele” czy „Wielki Atlas Roślin Miodo-

dajnych”, lub do artykułów w najpopularniejszych periodykach z tej dziedziny: 

„Pszczelarstwo”, „Pszczelarz Polski”, „Pasieka”. Również w materiałach z poprzed-

niej konferencji prezentowałem zestawienie wydajności miodowych ważniejszych 

roślin miododajnych. 

Nie zawsze jednak publikowane w literaturze wydajności miodowe określonych 

gatunków znajdują swoje potwierdzenie w praktyce pszczelarskiej. Trzeba zawsze 

mieć na uwadze fakt, że wydajność miodowa to nie jest ilość miodu jaką pszczelarz 

może odwirować ze swojej pasieki usytuowanej na określonym pożytku, ale są to 

potencjalne ilości surowca miodowego dostarczanego przez dany gatunek rośliny, 

w sprzyjających warunkach pogodowych i to tylko wówczas, gdy roślinność tworzy 

zwarty i wyrównany porost.

Co zatem może wpływać na sam proces wydzielania nektaru i co za tym idzie 

również pośrednio na ilość surowca miodowego zbieranego przez pszczoły?

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA INTENSYWNOŚĆ 

NEKTAROWANIA ROŚLIN

Obfi te nektarowanie roślin zależy przede wszystkim od ich naturalnych właści-

wości warunkowanych genetycznie. Jedne znane są z tego, że wydzielają dużo nek-

taru, inne w tych samych warunkach wydzielają go znacznie mniej. Poza tym na 

nektarowanie roślin wywierają wpływ czynniki klimatyczne, takie jak światło, tem-

peratura, wilgotność powietrza i wiatr oraz zależna od nich wilgotność gleby, a także 

rodzaj gleby, na której rośliny rosną. Sposób uprawy i nawożenie także wpływają 

na intensywność nektarowania roślin uprawnych. Wszystkie te czynniki spróbujemy 

przeanalizować oddzielnie, należy jednak pamiętać, że działają one zawsze równo-

cześnie, i że ilość wydzielonego nektaru zależy od ich łącznego oddziaływania.

Światło słoneczne. Cukry, jak wiemy, tworzą się w zielonych częściach rośliny pod 

wpływem światła (fotosynteza), a wiązki przewodzące doprowadzają je do kwiatu 

i do nektarnika. Wraz ze zmianą naświetlania zmienia się ilość wytwarzanych cu-

krów, a więc i wydajność nektarowa roślin. Rośliny światłolubne najobfi ciej nekta-

rują w pełnym oświetleniu. Kwiaty położone w zacienionej stronie korony drzewa 
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wydzielają mniej nektaru niż te, które znajdują się po stronie słonecznej. Podobnie 

zmniejsza się nektarowanie rośliny zielnej, gdy znajduje się w cieniu. Większe zbio-

ry miodu notuje się więc zwykle w tych latach, w których było więcej dni słonecz-

nych.

Należy jednak odróżnić intensywne światło bezpośrednie od światła rozproszo-

nego. Gdy powietrze jest czyste i suche, wówczas w oświetleniu przeważa ilość 

promieni bezpośrednich, natomiast im więcej jest w atmosferze pary wodnej, tym 

więcej jest wtedy promieni rozproszonych. Światło rozproszone jest mniej inten-
sywne, lecz rośliny potrafi ą je lepiej wykorzystać. Rośliny wytwarzają wówczas 

więcej cukrów i w związku z tym obfi ciej nektarują. Z kolei gęste chmury zmniej-

szają ilość światła docierającego do ziemi, a wskutek tego rośliny w dni bezsłonecz-

ne przyswajają znacznie mniej dwutlenku węgla i wydzielają mniej nektaru, często 

zaś nie nektarują wcale.

Roślinność cieniolubna ginie w pełnym oświetleniu, a najlepiej rośnie i najlepiej 

nektaruje w świetle rozproszonym, pod okapem niezbyt zagęszczonego drzewostanu. 

Niektóre jednak rośliny znoszące pewne zacienienie, np. malina, jeżyna, kruszyna 

i inne, gorzej nektarują w cienistym lesie, lepiej zaś, gdy rosną na terenie otwartym.

Temperatura powietrza. Ciepło jest niezbędnym warunkiem istnienia roślin. Pro-

cesy życiowe roślin mogą zachodzić poczynając od pewnej temperatury minimalnej, 

różnej dla poszczególnych gatunków i odmian roślin. Roślina rozwija się najlepiej 

wtedy, gdy temperatura podniesie się do wysokości optymalnej dla danego gatunku. 

Wtedy również nektarowanie jest najobfi tsze.

Nektar niektórych roślin kwitnących wiosną, np. wiśni, zaczyna się wydzielać już 

przy +8°C, a u innych roślin minimalna temperatura nektarowania wynosi 10-12°C. 

W miarę ocieplania się ilość nektaru wzrasta. Temperatura najbardziej sprzyjająca 

rozwojowi i nektarowaniu większości naszych roślin miododajnych wynosi od +16 

do +28°C. Powyżej +30°C nektarowanie zaczyna się zmniejszać, a powyżej +35°C 

słabnie proces przyswajania dwutlenku węgla i inne procesy życiowe, a bardziej 

wrażliwe rośliny, np. gryka, zaczynają więdnąć i nektarowanie ich wtedy ustaje.

Wilgotność powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza wzrasta rów-

nież ilość nektaru w kwiatach, lecz jest on bardziej wodnisty, a zatem absolutna 

ilość wydzielanych cukrów pozostaje mniej więcej ta sama. Wilgotność powie-

trza rozpatrywana oddzielnie nie ma więc wpływu na zwiększenie pożytku, lecz 

w połączeniu z innymi czynnikami atmosferycznymi działa bardzo korzystnie. Zbyt 

suche powietrze nie tylko wysusza nektar w kwiatach powodując jego krystalizację, 

lecz także przyczynia się do zbyt dużych strat wody w całej roślinie i otaczającej 

glebie. Natomiast wilgotne powietrze, rozprasza bezpośrednie promieniowanie sło-
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neczne, łagodzi wahania temperatury i zmniejsza parowanie gleby, która zachowuje 

zapas wody na dłuższy czas. Obserwacje wielu pszczelarzy zgodne są co do tego, że 

w lata parne, z częstymi deszczami i burzami, miodu jest najwięcej.

Wilgotność gleby. Wydzielanie nektaru w dużym stopniu zależy też od wilgotności 

gleby. Większość roślin nektaruje najlepiej, gdy w glebie znajduje się 50-60% wody, 

którą gleba może chłonąć. Gdy ten zasób wody zmniejsza się, następuje również 

spadek nektarowania, a w czasie suszy nektar przestaje się wydzielać.

Deszcz po okresie suszy przywraca roślinom zdolność nektarowania na czas 

dłuższy, lecz tylko wtedy, gdy dobrze nawilży wierzchnią warstwę gleby. Po dłu-

gotrwałych deszczach następuje zawsze chwilowa przerwa w zbiorze wziątku, po-

nieważ nektar został z kwiatów wypłukany, a brak pełnego oświetlenia słonecznego 

zahamował przyswajanie dwutlenku węgla i wytwarzanie cukrów. Jeżeli jednak po 

deszczu ustali się słoneczna pogoda, nektar zacznie wydzielać się bardzo obfi cie.

Wiatr. Nawet słabe wiatry zmniejszają nektarowanie, szczególnie u roślin z nektar-

nikami odkrytymi. Z kolei wiatry silne, zwłaszcza zimne północne lub suche połu-

dniowo-wschodnie, przerywają je zupełnie. Silne wiatry powodują ponadto uderza-

nie o siebie gałęzi i obijanie kwiatów o kruchych szypułkach.

Wyżej wymienione czynniki atmosferyczne (światło, temperatura, częstotliwość 

 siła opadów oraz siła wiatru) mają również bezpośredni wpływ na intensywność ob-

lotu kwiatów przez owady, a przez to na wykorzystanie pożytku nektarowego ofero-

wanego owadom. Optymalne warunki do zbioru pożytku przez pszczoły są podczas 

słonecznej, ciepłej i parnej pogody. Nektarowanie roślin w takich warunkach jest  

na najwyższym poziomie, jak również aktywność pszczół osiąga swoje maksimum. 

Wszelkie odchylenia od warunków optymalnych ograniczają aktywność zbieraczek, 

np. pochmurno, zbyt zimno, zbyt upalnie, deszczowo czy też wietrznie.

Wracając do warunków mających wpływ na nektarowanie roślin, należy zwrócić 

uwagę na wahania dzienne. Temperatura, wilgotność powietrza i oświetlenie ule-

gają zmianom w ciągu dnia, a w związku z tym zmienia się również nektarowanie. 

U wielu roślin ilość nektaru wzrasta poczynając od godzin rannych, w godzinach 

południowych wzrost intensywności nektarowania ulega zahamowaniu, po czym 

wydzielanie nektaru zaczyna się zmniejszać i w godzinach wieczornych ustaje. Zja-

wisko takie nie jest jednak powszechne, bowiem wiele gatunków roślin nektaruje 

wyłącznie w określonych godzinach dnia, np. gryka, cykoria, mniszek tylko od rana 

do południa, a winobluszcz i bobik jedynie  po południu. Pojawienie się nektaru 

w określonych porach dnia jest przyczyną nabywania przez pszczoły odruchu wa-

runkowego, polegającego na tym, że pszczoły oblatują rośliny tylko w czasie wy-

dzielania się nektaru.
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Oprócz zasadniczych różnic w warunkach klimatu na terenie Polski, występują 

także zmiany tych warunków o charakterze lokalnym (mikroklimat), zależne przede 

wszystkim od fi zycznych właściwości podłoża i występujące na niewielkiej prze-
strzeni. Rośliny na południowym zboczu każdego wzniesienia szybciej zakwitają 
niż na północnym, są lepiej ogrzane i w czasie chłodnej wiosny mają tam lepsze 
warunki nektarowania niż na zboczu północnym. Sąsiedztwo bagien przyczynia się 
do powstawania chłodnej porannej mgły, niesprzyjającej nektarowaniu tych roślin, 
które wydzielają nektar rano. W warunkach różnych mikroklimatów ta sama roślina 
może być dobrym źródłem pożytku, ale w innych warunkach klimatycznych, może 
w ogóle nie nektarować.

Warunki klimatyczne zmieniają się w zależności od położenia geografi cznego 
i wpływają na zmienność nektarowania roślin. Koniczyna biała w obrębie swego 
zasięgu geografi cznego nektaruje lepiej w miarę posuwania się ku północy. Zmien-
ność nektarowania występuje wyraźnie przy przenoszeniu roślin do innych rejonów 
geografi cznych. Robinia akacjowa pochodząca z Ameryki Północnej najlepiej nek-
taruje w kontynentalnym klimacie Europy południowo-wschodniej, gdzie w czasie 
kwitnienia tej rośliny panuje już ciepła, a nawet upalna pogoda, sprzyjająca nekta-
rowaniu. Z kolei słabo nektaruje u nas melisa lekarska, pochodząca z basenu Mo-
rza Śródziemnego, a korkowiec amurski, pochodzący z Dalekiego Wschodu, rośnie 
dobrze i nektaruje obfi cie. 

Rośliny najlepiej rozwijają się i nektarują, gdy rosną na właściwej dla nich gle-
bie. Gryka i seradela najobfi ciej wydzielają nektar na glebach lekkich, piaszczy-
stych. Koniczyna czerwona, lucerna, sparceta, przegorzan i podbiał wymagają gleb 
zasobnych w wapń. Wrzos natomiast, borówka brusznica i borówka czarna mogą 
rosnąć tylko na odwapnionych glebach kwaśnych i służą nawet jako wskaźnik do 
rozpoznania gleb zakwaszonych.

Duże znaczenie dla nektarowania roślin uprawnych ma nawożenie. Z licznych 
doświadczeń wynika, że ilość nektaru w kwiatach znacznie wzrasta wskutek nawo-
żenia potasem i fosforem. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Szwajcarii 
przez A. Maurizio, a u nas przez Bobrzeckich (1973), w rzepaku szczególnie potas 
przyczynia się do zwiększenia w kwiatach ilości wydzielanego nektaru i zawartości 
w nim cukrów. Nie jest to jednak zależność ogólna, gdyż np. u koniczyny czerwonej 
duża dawka potasu bardzo zmniejsza produkcję nektaru.

Największe znaczenie dla pszczelarstwa ma jednak wydajność miodowa z hek-
tara danej plantacji, o czym decyduje nie tylko obfi te nektarowanie pojedynczych 
kwiatów, lecz przede wszystkim ich liczba na jednostce powierzchni. Do bujnego 
rozwoju roślin potrzebne jest więc wprowadzenie do gleby we właściwych propor-
cjach wszystkich składników nawozowych, a przede wszystkim tych, które są po-
bierane w największej ilości, tj. azotu (N), fosforu (P) i potasu (K). Okresowo należy 
również stosować wapnowanie, jeżeli w glebie jest za mało wapnia. Na niedobór 
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wapnia (Ca) i zbyt dużą kwasowość gleby szczególnie wrażliwe są koniczyna czer-

wona i lucerna.

Dostatek magnezu (Mg) dodatnio wpływa na kwitnienie oraz na wykształcenie 

się owoców i nasion. Niedobór magnezu występuje szczególnie na glebach piasz-

czystych, zwłaszcza przy zastosowaniu dużych dawek potasu. Niezbędnym składni-

kiem jest także żelazo (Fe). Jego brak powoduje chlorozy na liściach, a rośliny takie 

gorzej kwitną, wydzielają mniej nektaru i dają mniej owoców.  

Oprócz wymienionych składników pokarmowych, pobieranych w dużych ilo-

ściach i zwanych makroelementami, niezbędne dla roślin są bardzo małe ilości in-

nych pierwiastków zwanych mikroelementami.

Bor (B) wpływa na prawidłowe gromadzenie się cukrów i skrobi w roślinie oraz 

na kwitnienie i wytwarzanie nasion, a także najbardziej ze wszystkich mikroelemen-

tów przyczynia się do zwiększenia nektarowania kwiatów i wydajności miodowej 

z hektara. Mangan (Mn) wpływa na tworzenie się białka w roślinach. Jego niedobór 

występuje niekiedy u koniczyny i łubinu rosnących na glebach zasadowych, wa-

piennych, mulistych i glebach przez wiele lat zajętych pod produkcję ogrodniczą. 

Miedź (Cu) reguluje oddychanie roślin, gromadzenie białka i wpływa na tworzenie 

się chlorofi lu, który bierze udział w pobieraniu dwutlenku węgla i produkcji węglo-

wodanów, a więc i nektaru. Molibden (Mo) jest niezbędny przy wiązaniu azotu przez 

bakterie współżyjące z roślinami motylkowymi i wpływa na wzrost zawartości biał-

ka w roślinie. Cynk (Zn) wpływa na wytwarzanie substancji wzrostowych i reguluje 

powstawanie białka w roślinie. Niedobór jego jest szczególnie szkodliwy dla drzew 

owocowych. Jego brak powoduje, że liście są małe, kruche, drzewa nie kwitną, nie 

dostarczają nektaru i nie owocują. Siarka (S) wpływa na wzrost zawartości białka 

w roślinie, wskutek czego zmniejszają się zapasy węglowodanów i nektarowanie 

kwiatów się obniża.

Każda roślina wymaga do dobrego rozwoju i plonowania właściwego dla sie-

bie stanowiska (przedplonu) i odpowiednich zabiegów uprawowych. Głęboka orka 

przedzimowa, wczesne bronowanie wiosenne, siew szerokorzędowy i uprawa mię-

dzyrzędzi powodują, że rośliny są lepiej oświetlone i zaopatrzone w wodę, mogą 

więc w większym stopniu wykorzystać składniki pokarmowe. Dzięki temu lepiej 

się rozwijają, wytwarzają więcej kwiatów, obfi ciej nektarują i dają wysokie plony 

owoców i nasion.

Nie bez znaczenia na obfi tość nektarowania kwiatów pozostają ich fazy rozwoju 

(kwitnienia). Kwiaty przedprątne wydzielają najwięcej nektaru w okresie pylenia 

pylników, a kwiaty przedsłupne ‒ w okresie dojrzałości słupka. W pozostałych okre-

sach nektarowanie jest zwykle mniejsze. U niektórych roślin wydzielanie nektaru 

zaczyna się jeszcze w pąku i utrzymuje się na jednakowym poziomie przez cały 

czas kwitnienia. Kwiat niezapylony wydziela nektar przez dłuższy czas i długo nie 

więdnie. 
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U roślin, których kwiaty tworzą kwiatostan stwierdzono, że kwiaty położone 
wyżej nektarują mniej obfi cie od tych, które są położone niżej. Roślina zużywa bo-
wiem wiele składników pokarmowych na rozwój owoców powstających z kwiatów 
wcześniej przekwitłych. Największą ilość nektaru z danej rośliny uzyskuje się więc 
w pierwszej połowie okresu jej masowego kwitnienia.

Z zaprezentowanych danych dotyczących czynników mających wpływ na nek-
tarowanie kwiatów wynika jasno, że ten sam gatunek rośliny może mieć całkowicie 
różną wydajność miodową w odmiennych warunkach klimatycznych i siedlisko-
wych. Należy zdawać sobie sprawę, że wszystkie podawane w literaturze wydaj-
ności cukrowe czy miodowe dotyczą warunków optymalnych, czyli sprzyjających 
dobremu nektarowaniu. Czynniki zewnętrzne mogą te wartości modyfi kować i to 
tylko w jednym kierunku, tzn. je ograniczać. Obserwując warunki siedliska i warun-
ki pogody w czasie kwitnienia rośliny pożytkowej, można łatwo stawiać prognozy 
o stopniu wykorzystania surowca miodowego z danego pożytku. Zwykle takie pro-
gnozy potwierdzają się przy miodobraniu.

Osobne zagadnienie stanowi wykorzystanie pożytku spadziowego. Spadź jest 
produktem owadów pasożytniczych, głównie mszyc i czerwców, które pobierają 
z tkanki żywiciela sok roślinny, po czym nadmiar soku wraz z produktami przemia-
ny materii wydalają w postaci kropli na liście i gałęzie zaatakowanych drzew. 

Spadź występuje prawie co roku i na wielu gatunkach drzew. Z drzew liściastych 
(lipy, klony, jawory, dęby, wierzby, śliwy, buki) jest jednak zbierana w niewielkich 
ilościach, gdyż producenci spadzi nie występują na nich masowo. W lata ciepłe 
i parne spadź z drzew liściastych może jednak lokalnie stanowić znaczną domieszkę 
miodów nektarowych (miody nektarowo-spadziowe). 

Największą u nas wartość dla pszczół mają spadziujące jodły i świerki. Zasięg 
występowania jodły, zależny od warunków klimatycznych, ogranicza się w naszym 
kraju jedynie do województw południowych: podkarpackiego, małopolskiego, ślą-
skiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz południowej części woj. łódzkiego i świę-
tokrzyskiego. Najbardziej zwarty i jednorodny masyw lasów jodłowych znajduje się 
w Świętokrzyskim Parku Narodowym, gdzie jodła stanowi ponad 60% drzewostanu 
(Puszcza Jodłowa). 

Spadź na jodłach pojawia się wybitnie losowo. Może występować nie każde-
go roku, w różnych miesiącach, w różnym nasileniu i niekoniecznie na tych sa-
mych zespołach drzew. Czasem pojawia się już w maju, ale najczęściej i najobfi ciej 
w czerwcu i lipcu, choć nierzadko również w sierpniu, aż do jesieni. Obfi te spadzio-
wanie notuje się co 4-5 lat i wtedy przy sprzyjającej pogodzie, pszczoły zbierają po 30-
40 kg miodu na 1 ul. Pożytki spadziowe z jodły można zatem zaliczyć do bardzo 
intensywnych, ale jednocześnie wyjątkowo nieregularnie i gwałtownie występują-
cych. 
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Wszystko to stwarza pewne trudności przy pełnym ich wykorzystaniu. Pasieka 
musi mieć zawsze silne i gotowe do gromadzenia największych wziątków rodziny. 

Bez względu na jakość pożytków wcześniejszych, w gniazdach muszą znajdować 

się obfi te zapasy miodu i pierzgi, zapewniające rodzinom warunki stałego rozwoju. 

Konieczne jest też wcześniejsze przygotowanie zapasów zimowych, gdyż miód spa-

dziowy nie nadaje się na pokarm w okresie zimowli. Jest to tym bardziej konieczne, 

że zbiór tak obfi tego wziątku spadziowego bardzo wyczerpuje rodziny i kończy się 

zazwyczaj późno.

Spadź świerkowa pojawia się regularniej, przeważnie w połowie czerwca, i sta-

nowi źródło wziątku przez okres około miesiąca. Zasięg jej występowania jest więk-

szy, również w województwach zachodnich i północnych. Przybytki wagowe nie są 

tu jednak tak duże jak przy zbiorze spadzi jodłowej. Ze względu na wcześniejszy 

i wyraźniej określony czas występowania tego pożytku, pasiekę należy przygotować 

tak, jak do wykorzystywania innych intensywnych pożytków letnich.
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РОССИЙСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ ДЛЯ КОЧЕВОГО 
ПЧЕЛОВОДСТВА

В 2011 году объём производства мёда в России составил около 110 тыс. 

тонн. При этом отрасль может производить данного вида продукции в 10 раз 

больше. Продуктивность пчелосемей в России, не превышает 20 кг на 1 семью, 

притом, что нереализованный потенциал составляет 80-100 кг, следовательно, 

даже без увеличения количества пчелиных семей можно производить более 

500 тыс. тонн в год. Всего же в мире производится около 1,4 млн. тонн мёда, 

из них экспортируется 400 тыс. тонн. Надо отметить, что в России имеет место 

положительная динамика производства мёда ( в 1991 г. было произведено 42 

тыс. тонн,  в 2007 уже 90 тыс. тонн меда, в 2011 – около 110 тыс. тонн).

При этом необходимо помнить, что в результате опыления пчёлами, 

урожайность сельскохозяйственных энтомофильных культур увеличивается на 

40−100%, а стоимость дополнительно полученной продукции растениеводства, 

превышает стоимость от реализации продукции пчеловодства более чем в 20 

раз. Деятельность по опылению, осуществляемая медоносной пчелой во время 

сбора пыльцы и нектара в значительной степени способствует получению 

продукции семян и плодов в садах и огородах, а так же деревьев и кустарников, 

используемых в искусственных насаждениях. Заменить перекрёстное опыление 

цветков удобрением, орошением или другими средствами агротехники 

невозможно. Следовательно, увеличение производства мёда, обязательно 

влечёт за собой увеличение производства семян. Работа пчёл по опылению 

в структуре мирового сельскохозяйственного производства оценивают в 153 

млрд. долларов США. Только в США этот вклад оценивается в 15-18 млрд. 

долларов, в Европе – в 14,5 млрд. евро.

В нашей стране, опылительная деятельность пчёл с организацией нескольких 

перевозок пасек, как правило, связана только с получением мёда, пчелиной 

обножки, прополиса и воска. При этом основной доход получают от реализации 

мёда. В странах Европы, США и Китае, в системе комплексного использования 
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пчелиных семей, доход пчеловодства от опыления сельскохозяйственных 

культур превышает 60%, что значительно превышает доход от полученной 

медопродукции.

В России одной из проблем является рынок сбыта продукции пчеловодства, 

значительная часть которой (в основном мёда), реализуется на рынках 

и ярмарках. На ежегодной медовой ярмарке в Москве, в 2009 г., реализовано 

около 5 тыс. тонн мёда. Фасовочных производств, которые позволили бы 

продавать мёд через торговую сеть, не хватает. Учитывая всё возрастающий 

интерес к различным биологическим стимуляторам, не оказывающим 

отрицательного влияния на организм человека, к которым безусловно можно 

отнести и мёд, в перспективе его потребление должно возрасти.

Увеличение стоимости мёда на внутреннем рынке за последние два года, 

многие оценивают положительно. Но это привело к тому, что отдельные 

переработчики стали выдавать мёд зарубежного производства за российский 

продукт. Следует сказать, что оптовая цена мёда за рубежом, не превышает двух 

долларов за один килограмм. Оценить долю фальсификата в импортируемом 

мёде не возможно, так как в России не проводится учёт производства 

и потребления продукции пчеловодства. На сайте Минсельхоза РФ нет данных 

о количестве пчелиных семей и объёме производства продукции пчеловодства. 

Существующие данные последней переписи не отражают в полном объёме 

количество пчелосемей в России, так как там учтены только крупные и средние 

предприятия, а пчёлы в личных подсобных хозяйствах в данной переписи не 

учтены. Перепись пчеловодства проводилась два десятилетия назад - в середине 

80-х годов двадцатого века, это одна из причин большого разброса в оценках 

параметров отрасли. В мире не много государств, где существует обязательная 

регистрация пчеловодов и их пасек. Но по экономическим и другим 

соображениям, многие пчеловоды стремятся уклониться от регистрации.

Доходность отечественной пчеловодческой отрасли не высока вследствие 

применения экстенсивных технологий и низкого уровня механизации 

производственных процессов. Это сдерживает развитие отрасли, так же 

как и отсутствие государственной программы по поддержке и развитию 

пчеловодства. 

Большинство людей занимающихся содержанием пчёл – любители, для 

которых доход, получаемый от этого занятия, не является основным, хотя 

в отдельных случаях может составлять значительную долю общей прибыли. 

Продукция, производимая на пасеках, состоящих из 5-15 пчелиных семей, 

как правило, реализуется среди окружения пчеловода. Для данной категории 

производителей не имеет значения вопрос интенсификации отрасли, так как 

занятие пчеловодством для них – приятное время провождение. Тем, кто 

занимается пчеловодством с целью получения дохода необходимо помнить, 
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что увеличение рентабельности можно достигнуть, не только увеличивая 

стоимость реализации продукции, что при низком уровне доходов населения 

неизбежно приведёт к снижению потребительского спроса на отечественную 

продукцию в пользу менее полезной, но более дешёвой импортной. Более 

перспективный способ решения данной проблемы - увеличение сбора мёда 

от каждой семьи и снижение себестоимости производимой продукции путём 

внедрения современных технологий производства продукции и содержания 

пчёл. В отечественном пчеловодстве практически не используется групповой 

метод обслуживания пчелиных семей, на мобильных пасеках не предусмотрен 

даже минимум механизмов для обеспечения погрузочных и других работ 

связанных с обслуживанием пчёл и производства продукции. 

На кафедре частной зоотехнии Кубанского госагроуниверситета разработан 

павильон для круглогодичного содержания 36 пчелиных семей, в котором 

предусмотрено и помещение для отдыха обслуживающего персонала. Павильон 

может быть оборудован солнечными батареями и электрической проводкой, что 

позволяет использовать в нём сеть переменного тока 220 В для бытовых целей 

и обогрева чёл зимой. Размещение рамок в гнезде пчёл предусмотрено как на 

тёплый, так и на холодный занос и т.д. (патент РФ №2284103 от 27.09.2006 г.).

В отечественном пчеловодстве технологическое оборудование не соответс-

твует промышленной технологии производства продукции пчеловодства: 

медогонки трех или четырёх рамочные хордиальные, в отдельных случаях 

с оборотными кассетами; ножи пчеловодные образца середины восемнадцатого 

века, паровые ножи можно встретить не часто, а станки для распечатывания 

сот не встретишь совсем и т.д. Отдельная тема для разговора это ульи, 

используемые для содержания пчёл на медосборе, точнее их объём. Используя 

ульи на 20 рамок (435×300 мм), пчеловод становится заложником ситуации, 

когда на обильном медосборе перед ним встаёт выбор – откачивать не 

зрелый мёд, или наблюдать бездеятельность пчёл. В большинстве случаев 

предпочтение отдаётся первому варианту, что приводит к получению пусть 

и большого количества, но продукции низкого качества. В таком мёде, как 

правило, содержание воды и сахарозы значительно превышает допустимые 

нормы, а редуцирующих сахаров недостаточно, диастазное число так же не 

соответствует ГОСТ 19792-2001 «Мёд натуральный». Мнение, что можно 

улучшить качественные показатели такого мёда – ошибочно. Такая ситуация 

возникает вследствие низкой квалификации людей взявшихся за обслуживание 

пасеки и отсутствии у них элементарных сведений о биологии и этологии пчёл. 

Борьба за перспективные рынки сбыта мёда, которую мы наблюдаем 

в последние годы, спровоцировала ряд международных конфликтов, 

участниками которых стали страны - производители, экспортеры и импортеры 

мёда. В начале 21 века США и страны ЕС ввели ограничение на поставку мёда 
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из Китая, в 2003 г. обнаружение следов антибиотиков в аргентинском мёде 

создало определённые сложности при экспорте в страны Северной Америки 

и Европы. В 2004 г. в Европе введён запрет на импорт мёда из США, так как, 

в этой стране (по мнению европейских специалистов) недостаточный контроль 

качества мёда. В следующем году аналогичный повод, послужил прекращению 

закупок мёда в Бразилии. Всё это привело к поиску путей решения возникшей 

проблемы, для сохранения позиций на рынке сбыта мёда. В результате был 

организован экспорт мёда из проблемных регионов, через третьи страны по 

подложным документам. По данным Федеральной таможенной службы РФ 

ежегодно экспортируется 0,25% – 0,40% от меда, произведённого на территории 

РФ. Данные таможенных служб США и стран Европы свидетельствуют об 

объёмах экспорта мёда из России на уровне превышающем 4,0%. 

На фоне увеличивающегося снижения количества пчелиных семей и их 

продуктивности за рубежом, вследствие коллапса пчелиных семей и устойчивого 

спроса на мёд на мировом рынке, было бы вполне логично укрепить свои 

позиции в этой нише российским производителям продукции пчеловодства. 

В этом случае увеличение производства не повлияло бы отрицательно 

на ценообразование на внутреннем рынке, но позволило бы планомерно 

наращивать производство и поэтапно осуществлять модернизацию отрасли. 

Но такому развитию событий препятствует несоответствие технических 

регламентов, в России и за рубежом. В итоге те небольшие объемы, которые 

вывозятся из России, реализуются в ближнем зарубежье, плюс небольшую 

часть покупает Германия.

Развитие пчеловодства и увеличение нагрузки на одного работающего до 

уровня США, Китая или Бразилии, позволит снизить себестоимость продукта 

и тем самым увеличить спрос на данную продукцию отечественного покупателя. 

Такая ситуация  возможна и необходима в плане расширения как производства 

так и количества семейных пасек, что несомненно в конечном счёте позволит 

расширить возможности среднего бизнеса. 

Современная технология интенсивного пчеловодства предусматривает 

создание пчелам кормового конвейера за счет частого перемещения пасеки 

к медоносам. Это может быть реализовано  путем использования павильонного 

содержания пчел. Пока в России по сравнению с другими «медовыми 

державами» кочевое пчеловодство  развито значительно слабее, хотя кочевой 

метод  пчеловодства является древнейшим. В практике  пчеловодов европейских 

стран наибольшее распространение получили павильоны на 30-40 ульев. При 

этом расстояние, на которое перемещается пасека, может составлять 300-400км  

и более.
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Применение передвижных павильонов и платформ помимо мобильности 

пасеки  исключает трудоемкие работы по погрузке и разгрузке  ульев. Как 

правило,  в павильонах пчелы содержатся круглогодично, при этом отпадает 

необходимость в строительстве зимовников. Компактное расположение 

пчелосемей позволяет экономить тепло зимой, что способствует ранней работе 

маток по отложению яиц и лучшему развитию семей, возможной реализации 

пчелопакетов. Чтобы облегчить вес павильонов и повысить их проходимость, 

вместо обычных ульев устраивают  специальные секции из фанеры и теса. 

Для вылета пчел снаружи павильона устраивают летки с прилетными 

досками. Чтобы предупредить блуждание пчел, передние стенки окрашивают 

в разные цвета.  Следует также отметить, что  в павильонах нужно размещать 

пчел одного биологического состояния, полноценных, что также снижает 

блуждание пчел и упрощает работу с ними. В торце павильона оборудуют 

помещение для жилья пчеловода, а в его крыше несколько открывающихся 

окон для вентиляции и освещения.

Одним из важных условий рационального павильонного пчеловодства 

является  необходимость  правильного размещения павильона на новом месте.  

Его следует размещать относительно сторон света и прежних ориентиров так 

же, как на предыдущей стоянке. Общепринято, что летки ульев одной стороны 

должны быть расположены на восток, а другой – на запад. Несомненным 

достоинством павильона являются лучшие условия для зимовки пчел и более 

раннее развитие весной. Проведенные испытания использования  павильонов 

кассетного типа подтверждают возможность их использования для пчел разных 

пород.

Содержание пчел в передвижных павильонах представляет собой 

технологию  с низкими энерго- и материалозатратами, так как на обустройство 

павильона на 100 семей требуется в 2-2,5 раза меньше лесоматериалов, 

транспорта на перевозку. Возможность частого перемещения пасеки позволяет 

значительно увеличить период медосбора, что повышает продуктивность 

и рентабельность пчеловодства.

Особо  актуально мобильное пчеловодство  для юга России. Так, наличие 

различных природно-климатических условий в Краснодарском крае позволяет 

открыть «сезон» уже в феврале. Ведь пчелы просыпаются уже при температуре 

12°С. В предгорной и горной зоне края  цветение  растений начинается  уже 

в конце февраля, и с этого времени пчелы начинают работать. Сначала они 

совершают облет, очищая организм от экскрементов, а затем приступают 

к опылению.  В этот период, используя  второстепенные медоносы, ведется 

интенсивное наращивание  молодых пчел. В крае  есть огромные естественные 

медоносные ресурсы- липовые, каштановые  леса, заливные, суходольные. 

горные луга. Обычно пчеловоды Кубани вывозят ранней весной пчел  в предгорья 
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и горы Кавказского хребта на древесно-кустарниковую растительность. Когда 

семьи пополнят запасы корма и увеличат количество пчел и расплода, их 

перевозят   на взяток с белой акации и гледичии.

Говоря о достоинствах павильонного пчеловодства, нужно не забывать также 

о том,  что мобильные пасеки позволяют  повысить  эффективность опыления 

энтомофильных культур, тем самым повысив их урожайность. Как отмечает 

статистика, поле, обработанное пчелами, дает прибавку урожая до 25-30%.  

Для этого необходимо заблаговременно  разработать план-маршрут опыления, 

заключив договора с хозяевами полей на размещение пасеки. В крае имеются 

большие  площади подсолнечника, гречихи и других сельскохозяйственных 

культур, также являющихся  мощными медоносами. При кочевке павильон 

с пчелами ставят в непосредственной близости к сельскохозяйственным 

медоносам. Чаще всего  у полезащитных насаждений.

Мобильные пасеки позволяют увеличить производительность труда 

пасечников в  несколько раз, тем самым  улучшая социальный статус этой 

профессии и повышая ее привлекательность.

В Кубанском государственном аграрном университете разработана 

конструкция павильона (патент РФ на изобретение № 2 284 103), вдоль 

боковых стен  которого установлены ульевые секции, разделенные на ульи-

ячейки. В ячейках размещены выдвижные кассеты в виде горизонтальных рам 

для соторамок. Для облегчения работы с выдвижными кассетами используется 

трехсторонний  поддон.  Выполнение  боковых ульев-ячеек общими позволяет 

не только экономить материал, но и обеспечивает поддержание микроклимат 

между семьями, что особенно важно в осенне-зимний и весенне-зимний 

период. 

При рациональном ведении кочевого пчеловодства за сезон  от одной семьи 

можно получить до 150 кг меда. Принято считать, что оптимальная нагрузка  

на фермера, занимающегося товарным пчеловодством, равна 100 семьям. При  

оптовой цене 1 кг меда  в 120 рублей  за сезон может быть получено  до 10 тонн 

меда, что в денежном выражении принесет около 1,2 млн. рублей. 

Высказывание Гиппократа: «Всякая пища должна быть лекарством, 

а лекарство – пищей», в полной мере можно отнести ко всем продуктам 

пчеловодства и к мёду в частности. Развивая и модернизируя пчеловодство 

как отрасль, мы решаем вопросы, на которые ориентированы приоритетные 

национальные проекты.
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РЕЗЮМЕ

В 2011 году объём производства мёда в России составил около 110 тыс. тонн. 

Продуктивность пчелосемей не превышает 20 кг на 1 семью, а нереализованный 

потенциал составляет 80-100 кг. Низкая доходность российского пчеловодства 

обусловлена использованием экстенсивных технологий и низким уровнем 

механизации производственных процессов. 

Современная технология интенсивного пчеловодства предусматривает 

создание пчелам кормового конвейера за счет частого перемещения пасеки 

к медоносам. Это может быть реализовано  путем использования павильонного 

содержания пчел. Применение передвижных павильонов и платформ помимо 

мобильности пасеки исключает трудоемкие работы по погрузке и разгрузке  

ульев. На кафедре частной зоотехнии Кубанского госагроуниверситета 

разработан павильон для круглогодичного содержания от 36 до 100 пчелиных 

семей на основе автомобильного полу- или прицепа. 

При рациональном ведении кочевого пчеловодства за сезон  от одной семьи 

можно получить до 150 кг меда. 
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ŚWIĘTY AMBROŻY W IKONOGRAFII PLASTYCZNEJ

Chwalmy mężnego pasterza,
Pełnego cnót i dobroci,
Który oddalił od świata 
Niszczący wiatr niepokoju.

Nie bał się gromów monarchy,
Nie lękał władczej kobiety,
Zamknął podwoje kościoła
Przed nieprawością cesarza.

Mistrz niezrównany tłumaczył
Głębiny Bożych tajemnic,
Miodem płynącą wymową
Wykładał Pismo ludowi.

W duchu natchnionym przez wiarę
Układał hymny cudowne;
Sławiąc zasługi męczeństwa,
Oddawał cześć grobom świętych.

Odpędź Ambroży, od stada
Srogiego wilka Otchłani;
Twojej nauki jasnością
Oświecaj nas i wspomagaj.

Przyczyń się Swoją modlitwą,
By Pan otworzył nam niebo,
Tam razem z Tobą pragniemy
Wychwalać Trójcę pieśniami.

/Hymn z jutrzni z dnia 7 grudnia, wspomnienie św. Ambrożego/

mgr Wojciech Kostecki

Manufaktura Artystyczna Kostecki i Syn
www.manufaktura.artystyczna.fm.interia.pl

wojtokost74@wp.pl
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Święty Ambroży urodził się w Trewirze między 339 a 340 rokiem w rodzinie 
rzymskiej. Studiował w Rzymie, karierę państwową rozpoczął w Srijem. W 374 r., 
gdy przebywał w Mediolanie, został nieoczekiwanie wybrany biskupem tego miasta 
i 7 grudnia przyjął sakrę biskupią (nie będąc jeszcze formalnie chrześcijaninem, 
był wciąż katechumenem – osobą przechodzącą proces przygotowawczy do przyję-
cia chrztu). Okazał się prawdziwym pasterzem i nauczycielem wiernych, gorliwym 
w spełnianiu swoich obowiązków i pełnym miłości dla wszystkich. Niezłomny 
obrońca praw Kościoła, swoimi pismami i działaniem zwalczał błędy arian. Zmarł 
w Wielka Sobotę 4 kwietnia 397 roku.

/Z Liturgii Godzin, tom I, dzień wspomnienia świętego/

Wymienione dwa teksty wspominają o faktach z życia Ambrożego, które na prze-
strzeni wieków znalazły odbicie w różnorodnych przedstawieniach plastycznych. 
Celem uporządkowania i ułatwienia oglądu, wizerunki naszego Patrona podzielone 
zostały na pięć grup, a do każdej z grup przyporządkowano określony typ przedsta-
wienia:

1. przedstawienia autentyczne:
 ─ przedstawienie portretowe – mozaika z Sacello di San Vittorio, mozaika z ab-

sydy baptysterium katedry mediolańskiej.
2. przedstawienia związane z faktami historycznymi:

 ─ święty Ambroży w konfl ikcie z cesarzem;
 ─ święty Ambroży pełniący funkcje duszpasterskie;
 ─ święty Ambroży w stroju pontyfi kalnym.

3. przedstawienia z atrybutami:
 ─ dziecko w kołysce u stóp Świętego;
 ─ rój pszczół nad kołyską dziecka;
 ─ święty piszący w księdze – działalność naukowa Ambrożego;
 ─ Ambroży z tekstem hymnu „Te Deum” – działalność muzykologiczna Ambro-

żego;
 ─ w stroju pontyfi kalnym z biczem – działalność apologetyczna – spór z ariana-

mi,
 ─ kości – odnalezienie grobów męczenników Gerwazego i Protazego w stroju 

pontyfi kalnym z ulem, koszką w tle.
4. przedstawienia ikonografi czne Kościoła Wschodniego:

 ─ Ambroży w stroju pontyfi kalnym biskupim z paliuszem i długą brodą. 
5. przedstawienia rzeźbiarskie:

 ─ rzeźby z wybranymi atrybutami;
 ─ ule fi guralne.
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1. Przedstawienia autentyczne  2. Przedstawienia związane z fakta-

mi historycznymi

3. Przedstawienia z atrybutami

5. Przedstawienia ikonografi czne Kościoła Wschodniego

5. Przedstawienia rzeźbiarskie
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RASY PSZCZOŁY MIODNEJ HODOWANE W POLSCE

Ewolucja pszczoły miodnej. Współczesna fl ora i fauna Europy to w największym 

stopniu efekt klimatu, jaki ukształtował oblicze naszego kontynentu. Ostatnie zlo-

dowacenie jakie częściowo objęło Europę miało miejsce około 10 tysięcy lat temu. 

Ocieplenie klimatu sprawiło, że tundra zajmująca wcześniej niemal całą Europę, 

porosła miododajnym stepem i miododajną puszczą. Do Europy ekspansywnie 

wkroczyły nowe gatunki zwierząt, w tym także pszczoła miodna (Apis mellifera). 

Pszczoły zasiedlające Europę pochodziły z Afryki i Azji Mniejszej. Do chwili obec-

nej biolodzy i genetycy są w stanie rozdzielić pochodzenie różnych rasy pszczół 

pochodzących z Azji i Afryki.

Zróżnicowane warunki klimatyczne i pożytkowe sprawiły, że w obrębie gatunku 

pszczoły miodnej w toku ewolucji wykształciło się wiele ekotypów dostosowanych 

do miejscowych warunków klimatycznych i pożytkowych. Przyjmuje się, że w ob-

rębie gatunku pszczoły miodnej wyróżnić możemy co najmniej 25 różnych podga-

tunków i ras geografi cznych.

Hodowla pszczół w Polsce. Aktualnie w Polsce hoduje się kilka ras pszczół. Ho-

dowlą w skali kraju kieruje Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ). Do po-

łowy lat 70. XX w. hodowla pszczół była w Polsce zrejonizowana. Aktualnie za-

niechano rejonizacji i pozostawiono wolny wybór pszczelarzowi jaką rasę pszczół 

zamierza on hodować.

W Polsce KCHZ zaleca hodowlę 3 podstawowych ras pszczół: środkowoeuro-

pejskiej, kaukaskiej i kraińskiej. W praktyce jednak polscy pszczelarze bazują w kra-

ju także na innych rasach pszczół, w tym także rasach egzotycznych i syntetycznych. 

W Polsce rasy hodowlane nazywane są tradycyjnie liniami hodowlanymi. Ce-

lem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakterystyki jedynie głównych ras 

pszczół jakie hodowane są w polskich pasiekach i rezerwatach.

Pszczoła środkowoeuropejska zaliczana jest do podgatunku pszczoły miod-

nej właściwej. W swoim pierwotnym zasięgu zamieszkiwała tereny dzisiejszej 

Cezary Kruk

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Kontakt mailowy: cezarykruk@wp.pl
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Francji, Szwajcarii, Niemiec, Polski, Białorusi i znaczną część Ukrainy i Rosji. 

W Polsce, do końca lat 60. XX w., zajmowała ok. 80% terytorium kraju. Jest to rasa 

miodna, mało rojna, doskonale przystosowana do naszego klimatu. Jest to pszczo-

ła stosunkowo duża, ciemno ubarwiona i charakteryzuje się krótkim języczkiem 

o długości około 6,0 mm. Jej poważną wadą jest nadmierna płochliwość i nadmierna 

agresywność. Od lat 60. XX w. rasa ta wypierana jest przez pszczoły ras znacznie 

łagodniejszych. 

Przed wojną furorę w Europie robiła szwajcarska rasa hodowlana „Nigra”, przy-

należna do rasy środkowoeuropejskiej. Rasa ta była masowo wprowadzana do pol-

skich pasiek w okresie okupacji przez władze niemieckie. Pomimo tego, że rola 

pszczół rasy środkowoeuropejskiej stale maleje, istnieją wciąż jej gorący entuzjaści. 

Tworzą oni międzynarodowy Związek Hodowców Pszczoły Ciemnej i organizują 

cykliczne konferencje i sesje popularyzujące jej hodowlą.

W Polsce istnieje kilka linii hodowlanych pszczoły środkowoeuropejskiej: Asta, 

Kampinoska, Północna i Norweska. Pomimo tego, że rola tej rasy stale maleje, nadal 

wielu pszczelarzy, także zawodowych, do tej pory bazuje na tej rasie pszczół przy 

produkcji miodu. W Polsce istnieje także unikalny w skali świata rezerwat hodowli 

zachowawczej pszczoły środkowoeuropejskiej. Jest to Zamknięty Rejon Hodowli 

Pszczoły Kampinoskiej, który w znacznym stopniu pokrywa się terytorialnie z Kam-

pinoskim Parkiem Narodowym. Nadzór organizacyjny nad hodowlą zachowawczą 

„pszczoły kampinoskiej” pełni SHiUZ Parzniew. Populacja zachowawcza w rezer-

wacie liczy około 500 rodzin pszczelich. 

Pszczoła leśna nazywana jest także pszczołą borówką i zaliczana jest do pod-

gatunku pszczoły miodnej właściwej. To rasa geografi czna blisko spokrewniona 

z pszczołą środkowoeuropejską. W przeszłości zamieszkiwała północno- wschodnią 

Polskę, północną Białoruś i północną Rosję. Obecnie jest to rasa zanikająca. Hodo-

wana jest w Zamkniętym Rejonie Hodowli Pszczoły Augustowskiej.  Nadzór orga-

nizacyjny nad hodowlą zachowawczą tej pszczoły prowadzi SHiUZ Olecko. Popu-

lacja zachowawcza w tym rezerwacie nosi umową nazwę „pszczoły augustowskiej” 

i liczy około 1000 rodzin pszczelich. Polskie osiągnięcia w hodowli zachowawczej 

ras endemicznych budzą duże uznanie wśród naukowców i hodowców na świecie.

Pszczoła wrzosowa nazywana jest także pszczołą wrzosówką. To rasa geogra-

fi czna blisko spokrewniona z pszczołą środkowoeuropejską. W przeszłości zamiesz-

kiwała Wyspy Brytyjskie, Skandynawię oraz pas przybrzeżny od Kanału La Manche 

do ujścia Niemna. Były to pszczoły ciemne, agresywne i silnie rojne. W starszej 

literaturze przyjmowało się, że zamieszkuje tereny północnej Polski. W nowszej li-

teraturze przyjmuje się, że rasa ta na terenie Polski uległa zmieszańcowaniu i nie 

wykazuje żadnych różnic behawioralnych z opisaną pszczołą środkowoeuropejską. 

Pszczoła kaukaska. Podgatunek pszczół kaukaskich wysokogórskich obejmuje 

kilka ras geografi cznych. Pszczoły te opisane zostały w 1916 r. przez Gorbaczo-
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wa. Są rasą  o najdłuższym języczku. Średnia długość języczka wynosi 7,0 mm, 
a u niektórych populacji dochodzi nawet do 7,27 mm długości. Pozwala to pszczo-
łom tej rasy na zapylanie i zbiór nektaru z kwiatów o bardzo długich rurkach kwiato-
wych. Jest to pszczoła o ciemnym pancerzu i szarym owłosieniu. Pszczoły te tworzą 
niezbyt silne rodziny i bardzo silnie kitują gniazda. Cechuje je ogromna pracowitość. 

Pierwsze pszczoły kaukaskie trafi ały do Polski w niewielkich ilościach już 
w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Jednak masowy ich import zaczął się w latach 60. 
XX w. Skrzyżowanie ich wówczas z naszą miejscową pszczołą środkowoeuropejską 
dawało niezwykle silny efekt heterozji. Rodziny mieszańców pokolenia F1 potrafi ły 
dawać nawet 5 razy więcej miodu niż pszczoły miejscowe. Pszczoła ta posiadała 
także wady. Jest podatna na zaraźliwą biegunkę (Nosema apis) oraz gorzej zimu-
je. W latach 70. i 80. XX w. większość naszych pasiek towarowych bazowała na 
pszczole kaukaskiej. Obecnie, po zmieszańcowaniu się naszej naturalnej populacji 
pszczół, krzyżówki pszczoły kaukaskiej z miejscowym trutniem nie dają już takiego 
silnego efektu heterozji jak niegdyś. 

Pomimo tego, że obecnie pszczoły kaukaskie są wypierane przez pszczoły kraiń-
skie, rasa ta nadal cieszy się wśród polskich pszczelarzy dużą popularnością. Obec-
nie w Polsce hoduje się 9 linii hodowlanych tej rasy, dla których otwarto księgi ho-
dowlane. Materiałem wyjściowym dla wszystkich tych linii był materiał z importu.

Pszczoła kraińska to podgatunek obejmujący kilka ras geografi cznych. Naturalny 
zasięg geografi czny krainki to Alpy, Karpaty, Bałkany, Nizina Panońska i stepowa 
część Ukrainy.  Jeszcze w latach 60. XX w. rasa ta zajmowała swoją naturalną ni-
szą jedynie około 10% terytorium naszego kraju. W przeszłości jej naturalny zasięg 
obejmował jedynie górzystą części południowej Polski. Rasa ta stała się bardzo po-
pularna w latach 80. XX w. Obecnie jest to najpopularniejsza rasa pszczół hodowana 
w Polsce.

Krainka jest to pszczoła niejednolicie ubarwiona. Charakteryzuje ją stosunkowo 
długi języczek o długości około 6,5 mm. Umożliwia to tej pszczole wykorzystanie 
pożytku z kończyny czerwonej. Jej cechą charakterystyczną jest intensywny rozwój 
i stosunkowo duża rojliwość. Wczesny rozwój i szybkie dochodzenie do siły spra-
wia, że pszczoły tej rasy bardzo dobrze wykorzystują pożytki wczesne i doskonale 
nadają się do rozmnażania rodzin.

Obecnie w Polsce w większości postępowych pasiek pszczelarze bazuje właśnie 
na pszczole kraińskiej. W Polsce zarejestrowanych jest 40 linii hodowlanych tej rasy 
dla których otwarto księgi hodowlane. Polska hodowla pszczół kraińskich bazowała 
przede wszystkim na hodowli pochodzącej z importu, głównie z Austrii, Jugosławii 
i Rumuni. Jedyną rasą hodowlaną pszczoły kraińskiej o rodowodzie czysto polskim 
jest linia „Dobra” z hodowli Jana Smotra z Tymbarku.

Oprócz ras zalecanych przez KCHZ, polscy pszczelarze w swoich pasiekach ba-
zują także na rasach egzotycznych i rasach syntetycznych. Do ras takich zalicza się 
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pszczoły rasy Buckfast (rasa syntetyczna), złotej amerykańskiej (rasa syntetyczna), 
włoskiej, cypryjskiej, ras amerykańskich, afrykańskich, anatolijskich oraz pszczoły 
primorskiej. Łączny udział w polskim pogłowiu ras pszczół rasy Buckfast i innych 
ras „egzotycznych” i syntetycznych obecnie oszacować można na maksymalnie 
10% krajowej populacji pszczół.

Z pośród nich na szczególną uwagę zasługuje rasa syntetyczna Buckfast. Rasa 
ta wywołuje największe emocje jej zwolenników oraz przeciwników tej rasy. Na 
pszczołach tej rasy bazuje aktualnie wiele dużych pasiek zawodowych. Rasa ta to 
mieszaniec wielorasowy, ze szczególnym udziałem krwi pszczoły włoskiej oraz rasy 
kaukaskiej. Włoskie pochodzenie zapewnia matkom tej rasy wyjątkowo dużą plen-
ność, natomiast „udział krwi” kaukaskiej zapewnia dużą pracowitość pszczół. Rodzi-
ny te dochodzą do bardzo dużej siły. Rasa ta sprawdza się w pasiekach korzystających 
z obfi tych i ciągłych pożytków i pasiek wędrownych. Można ją polecać w pasiekach 
zajmujących się produkcją odkładów. 

Rasa Elgon. W ostatnich latach popularne stają się mieszańce pszczoły Buckfast 
z pszczołą rasy A. mel. monticola. Nazwa „Elgon” wywodzi się od góry Elgon (Mo-
unt Elgon). Jest to wulkaniczny masyw górski w Afryce Wschodniej, na pograniczu 
Kenii i Ugandy, na północ od Jeziora Wiktorii.

Mieszaniec pszczół tych ras jest jest odkryciem szwedzkiego pszczelarza Erika 
Österlunda.  Pszczoły rasy A. mel. monticola to pochodząca ze wschodniej Afryki 
pszczoła wysokogórska, żyjąca na wysokości od 2000 do 3000 m nad poziomem 
morza. Mieszańce te charakteryzują się bardzo silną heterozją, dużą siłą i bardzo 
dużą produkcyjnością. 

Udział innych rasy egzotycznych w polskim pszczelarstwie jest minimalny. 
Pszczelarze polscy, w ich wyborze do chowu lub hodowli, kierują się często modą 
oraz poszukiwaniem pszczoły „doskonałej”. Często jest to też chęć posiadania ory-
ginalnych egzotycznych pszczół, które wyróżniają się oryginalnym ubarwieniem. 
Niekiedy motywem działania jest także poszukiwanie pszczół odpornych na war-
rozę.

Warto pamiętać, że hodowla egzotycznych ras pszczół pochodzących z cieplej-
szych stref klimatycznych może niekorzystnie odbijać się na zimowli w naszej sze-
rokości geografi cznej. Przypuszcza się, że zwiększające się od około 10 lat straty 
zimowe spowodowane mogą być niedostosowaniem się pszczół mających znaczny 
udział krwi pszczół z obcych południowych ras, które w naszych warunkach się nie-
dostatecznie zaklimatyzowały. Pszczoły te potrafi ą zajmować się wychowem czerwiu 
w okresie jesieni i zimy, co dla rodziny pszczelej może mieć tragiczne konsekwencje 
zimą.
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Streszczenie

W toku ewolucji wykształciło się 25 ras geografi cznych pszczoły miodnej. Pierwotnie zamiesz-

kiwały teren Polski następujące rasy i podgatunki pszczół: pszczoła środkowoeuropejska, pszczoła 

wrzosowa, pszczoła leśna oraz rodzima pszczoła kraińska. Obecnie polskie pasieki zawodowe bazują 

na rasach pochodzących z importu: pszczole kraińskiej, kaukaskiej oraz syntetycznej rasie Buckfast.

Słowa kluczowe: ewolucja, , rasy pszczół, rasy egzotyczne, rasy egzotyczne, polskie pszczelarstwo
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PSZCZELARSKA OFERTA EDUKACYJNA 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GRABANOWIE

Pszczoły miodne odgrywają coraz większą rolę w zapylaniu roślin. Wynika to 

z powszechnej chemizacji rolnictwa i dużego zanieczyszczenia środowiska, co 

wpływa na znaczny ubytek dzikich zapylaczy roślin, tj. pszczół samotnic i trzmieli. 

Ponadto ich ranga jeszcze bardziej wzrasta w obliczu nadal nieopanowanego zagro-

żenia zjawiskiem CCD. Skutkiem masowego ginięcia całych rodzin tych owadów 

są ogromne straty ekonomiczne w produkcji upraw rolnych, owoców i warzyw. Nie 

wszyscy zdają sobie sprawę, że pszczoła miodna przynosi nawet stukrotnie większe 

korzyści gospodarcze płynące ze wzrostu plonów i ich jakości, niż wartość wytwa-

rzanych przez nią produktów. Brak tej świadomości wynika między innymi z tego, 

że jako społeczeństwo nie odczuliśmy jeszcze na własnej skórze braku tych cennych 

owadów. 

Dlatego warto rozszerzyć edukację z tej dziedziny i rozpocząć ją w jak najmłod-

szym wieku. Stąd też pomysł doradców LODR Ośrodka Szkoleniowo-Wystawien-

niczego w Grabanowie skierowania oferty edukacyjnej z zakresu pszczelarstwa do 

szkół podstawowych. Naszym celem było zwrócenie uwagi na to, że pszczoły jako 

zapylacze roślin entomofi lnych są niezbędne przyrodzie i człowiekowi. 

Zgodnie „z zasadą” zabawa uczy, 

nauka bawi, sekcja ds. marketingu 

i szkoleń oraz specjaliści ds. pszcze-

larstwa Ośrodka Szkoleniowo-

-Wystawienniczego w Grabanowie 

przygotowali ofertę edukacyjną po-

święconą pszczelarstwu skierowaną 

do dzieci i młodzieży pt. „Poznaje-

my życie pszczół”. Nasza propozycja 

spotkała się z bardzo dużym zaintere-

Małgorzata Lewandowska

Ośrodek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Grabanowie 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

21-500 Grabanów

tel.: 83 3433792; mlewandowska@wodr.konskowola.pl 
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sowaniem. Zgłoszenia do udziału w zajęciach zadeklarowało ponad 50 szkół z czte-

rech powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego. Z uwagi na 

ograniczone możliwości do programu zakwalifi kowano 23 grupy dzieci. Spotkania 

edukacyjne odbywały się od 16 maja do 17 czerwca 2011 r. W zajęciach wzięło 

udział 748 uczniów klas 0-III i IV-VI.

Bloki tematyczne omawiały:

 ─ historię pszczelarstwa od barci do ula współczesnego;

 ─ postacie pszczół w rodzinie pszczelej;

 ─ budowę anatomiczną pszczoły (ogólnie);

 ─ prace wykonywane przez pszczoły;

 ─ rolę pszczół w przyrodzie;

 ─ zasady zachowania się w kontakcie z pszczołami;

 ─ produkty pszczele.

Zajęcia obejmowały również:

 ─ obserwację pszczół w ulu pokazowym;

 ─ wykonywanie świeczek z węzy;

 ─ znakowanie trutni;

 ─ zwiedzanie pasieki;

 ─ zapoznanie się z pracą pszczelarza i sprzętem pasiecznym.

Największe zainteresowanie wzbudzała część praktyczna. Dzieci mogły śledzić 

zachowanie się pszczół na plastrach w oszklonym ulu obserwacyjnym, wskazać po-

szczególne osobniki pszczele, matkę składającą jajeczka, czerw otwarty oraz kryty, 

a także zapasy miodu i pierzgi.

Mogły zaobserwować również wygryzające się młode pszczoły. Wiele radości 

sprawiło im znakowanie trutni. Z dużą uwagą wykonywały samodzielnie świeczki 

z węzy. Na potrzeby zajęć przygotowana została wystawa promująca pszczelarstwo. 

Wśród eksponatów znalazła się między innymi kolekcja miodów i innych produk-

tów pszczelich oraz wyroby z wosku. Przygotowano również ochronny kombine-

zon pszczelarza, plastry 

z miodem, pierzgą, ramki 

z węzą, podręczny sprzęt 

pszczelarski, ulik wesel-

ny, ule użytkowane daw-

niej i obecnie. 

Uzupełnieniem wy-

stawy były tablice przed-

stawiające działalność 

pasieki w ciągu 30 lat 
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jej funkcjonowania. Zajęcia były wzbogaca-

ne prezentacjami multimedialnymi i pokazami 

slajdów. Słodkim akcentem każdego spotkania 

była degustacja miodu na wafelku. W trakcie 

zajęć odbywały się liczne konkursy nagradza-

ne cukierkami i batonikami miodowymi. Każde 

dziecko otrzymało certyfi kat ukończenia zajęć.

Uczestnicy swój pobyt zaznaczali wpisem 

do księgi pamiątkowej prowadzonej od wie-

lu lat przez zespół ds. pszczelarstwa. Wszyscy 

dziękowali za ciekawie przeprowadzone zajęcia 

i serdeczną atmosferę. Elementem wieńczącym 

każde spotkanie było wspólne zdjęcie na tle pa-

sieki. Ponadto pobyt uatrakcyjniony był piecze-

niem kiełbasek przy ognisku oraz szeregiem gier 

i zabaw na świeżym powietrzu. 

Radosne buzie dzieci były największym naszym sukcesem. Większość z nich 

po raz pierwszy zetknęła się z tematyką pszczelarską. Opuszczając nasz Ośrodek  

zabrały ze sobą mnóstwo pozytywnych wrażeń i deklarowały chęć ponownego przy-

jazdu.

Te wszystkie słowa uznania  utwierdziły nas w przekonaniu, że nie możemy na 

tym poprzestać i że realizacja takich zajęć ma głęboki sens, kształtuje wrażliwość 

i szacunek młodego człowieka do otaczającej nas przyrody. Dlatego postanowiliśmy 

przygotować kolejną, jesienną edycję zajęć „Słodkość prawdziwa w ulu się skrywa”. 

Do tego czasu udało nam się wzbogacić wystawę pszczelarską oraz utworzyć ką-

cik edukacyjny, w którym dzieci mogły zapoznać 

się z historią bartnictwa, z typami uli dawnych 

i współczesnych, zobaczyć podstawowy sprzęt 

pasieczny, przymierzyć kapelusz pszczelarski, 

a nawet zakręcić miodarką. Drobniejsze ekspo-

naty zostały zgromadzone w oszklonych witry-

nach. Całość wzbogacały zdjęcia wielkoforma-

towe z pszczołami na kwiatach i inne elementy 

dekoracyjne. Dzieci mogły nie tylko to zobaczyć 

ale i dotknąć. Ponieważ zajęcia przewidziane 

w październiku i listopadzie nie pozwoliłyby już 

na wgląd do ula, Zespół pszczelarski przygoto-

wał krótki fi lm przedstawiający funkcjonowanie 

rodziny pszczelej.  Dzięki temu dzieci mogły 

zobaczyć ul od środka, układ gniazda pszczele-
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go, poszczególne plastry, osobniki pszczele 

oraz  sprzęt pasieczny, którym posługiwał 

się pszczelarz.

Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie 

brali udział w licznych konkursach kończą-

cych poszczególne bloki tematyczne, doty-

czące m.in. znaczenia pszczół w przyrodzie, 

roślin miododajnych, funkcji poszczegól-

nych osobników  w rodzinie pszczelej, pro-

duktów pszczelich, ciekawostek o pszcze-

lich zwyczajach, jak  i zachowań podczas 

kontaktu z pszczołami. 

Dzieci były pod dużym wrażeniem, wszystko było dla nich ciekawe, ale najbar-

dziej cieszyło je robienie ciasteczek miodowych „całusków”. Wycinanie ciasteczek 

foremkami, wałkowanie ciasta, smarowanie blachy a potem degustacja dostarczyła 

im wielu emocji. Zajęcia  obejmowały również samodzielne wykonywanie świe-

cy przy użyciu węzy pszczelej. Zrobione świeczki dzieci mogły zabrać ze sobą do 

domu . Dodatkowo ta część zajęć została wzbogacona pokazem  wyrobu świec 

z wosku pszczelego. 

Całość zajęć podsumowaliśmy degustacją miodu na wafelku i workiem losowa-

nych prezentów „niespodzianek”.  Każde dziecko otrzymywało również  przepis na 

ciasteczka miodowe, zakładkę do książki, długopis, balonik i jabłuszko.

Ponadto uczestnikom wręczono certyfi katy ukończenia zajęć a przedstawiciele 

poszczególnych szkół dokonali kolejnych wpisów do księgi pamiątkowej. Łącznie 

podczas drugiej edycji spotkań, która trwała od 3 października do 10 listopada od-

wiedziło nas 780 dzieci, a w dwóch cyklach razem było 1528 uczestników. 

Wobec tak dużego zainteresowania  postanowiliśmy zorganizować III edycję 

na wiosnę 2012 r., a obecną wzbogacić jeszcze organizacją konkursu plastycznego 

„Pszczeli świat”.

Wszelkie nasze działania zostały urzeczywistnione dzięki sponsorom. Wsparcie 

w realizacji programu zapewnili nam w kolejności: Regionalne Zrzeszenie Pszcze-

larzy w Oławie, Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Cho-

dzieży, Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy w Dębnie, Szczebrzeszyński Park 

Krajobrazowy Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych w Zamościu, Urząd 

Gminy w Wisznicach, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” w Pszczelej 

Woli, Sklep pszczelarski „BARTNIK” Jarosław Pieńko w Białej Podlaskiej, „SAD – 

POL” Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw w Polubiczach, Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe „MIKA” Kazimierz Mikołajczak w Janowie Podlaskim, 

Gospodarstwo Sadownicze Zbigniew Remiszewski, Polska Grupa Energetyczna 

Dystrybucja S.A., Podlaskie Proekologiczne Koło Pszczelarzy w Białej Podlaskiej, 
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Hurtownia Artykułów Spożywczych „ABIS” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, PPHU 

„PIGI” B. i W. Rabczuk Sp. J. w Białej Podlaskiej, Przedsiębiorstwo Handlowe 

„MILO” w Białej Podlaskiej, „TRADIS” Sp. z o.o. Hurtownia Spożywcza w Białej 

Podlaskiej, „BAKALLAND” S.A. Zakład Pracy Chronionej  w Janowie Podlaskim, 

PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Bia-

łej Podlaskiej.

Z pozyskanych środków zostały zakupione materiały wzbogacające  prowadze-

nie zajęć oraz nagrody dla uczestników konkursu plastycznego. Pragniemy ser-

decznie podziękować wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji 

i uświetnienia naszej oferty edukacyjnej.

Ze swojej strony możemy zapewnić, że kolejne edycje będą równie ciekawe.



III Lubelska Konferencja Pszczelarska 2012114

PSZCZOŁA BUCKFAST W MOJEJ PASIECE

POSZUKIWANIE ODPOWIEDNIEJ PSZCZOŁY

Uważam że te najlepsze pszczoły dopiero przed nami, tak że nigdy nie przestanę 

poszukiwać pszczoły która będzie jeszcze lepsza. W Polsce bazujemy w większo-

ści pasiek na pszczole kraińskiej. Pod wieloma względami ta pszczoła nie spełniała 

moich wymagań, przede wszystkim przeszkadzała mi rojliwość i nierównomierne 

czerwienie matek w trakcie sezonu. Po naszym wejściu do Unii Europejskiej i dzię-

ki dostępowi do internetu uwagę moją skupiła pszczoła Buckfast. Zaczęliśmy od 

testowania matek użytkowych i pod wieloma względami pszczoła ta spełniała moje 

oczekiwania. Kolejny etap to zakup matek reprodukcyjnych i testowanie córek na 

różnych pożytkach, w różnych sezonach pod względem pogody i, co się z tym wią-

że, obfi tości bądź braku pokarmu. Tu muszę wyraźnie powiedzieć, że podobnie jak 

u pszczoły kraińskiej, jest wiele linii pszczoły Buckfast i nie wszystkie sprawdza-

ły się w naszych warunkach, mam tu na myśli przedłużające się czerwienie jesie-

nią, przedwczesne czerwienie wiosną, brak obrony gniazda, brak wykorzystywania 

pożytków spadziowych, czy nawet całkowite zalewanie gniazda miodem. Jednak 

wszystkie linie Buckfast, jakie miałem posiadały kilka cech wspólnych:

1. Nierojliwość – jakie to ma znaczenie docenia ten, kto ma dużą pasiekę, pszczoły 

są porozwożone na różnych pożytkach często w dużych odległościach. 

2. Łagodność – można pracować w każdych warunkach pogodowych, w każdej 

części sezonu, bez jakichś specjalnych zabezpieczeń, w naszym przypadku to 

tylko siatka na twarz. 

3. Przewidywalność – jest to pszczoła którą możemy kierować w odróżnieniu od 

krainki, która kieruje naszymi poczynaniami, a my staramy się za nią nadążyć. 

Wypada tu jeszcze wspomnieć o zdrowotności – pszczoła Buckfast jest zdrow-

sza, odporniejsza i bardziej witalna ‒ to jest chyba najwłaściwsze słowo, które ją 

charakteryzuje.

Michał Lewandowski

Gospodarstwo pszczelarskie 

Miody Ponidzia 
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UL

Pozwolę sobie wspomnieć kilka słów o ulu na którym pracujemy. Jest to typo-

wy wielkopolski iuli 10 ramkowy. Miodnie mamy tylko na połówkach. Przy takiej 

konfi guracji ma dla mnie znaczenie  ciężar połówek (w dobrze zalanej jest około 

10 kg miodu), łatwość i szybkość przekładania (puste bądź z niedojrzałym miodem 

zawsze na gniazdo, najdojrzalszy miód zawsze u góry). Większość uli w pasiece to 

styropiany od Łysonia, ale od kilku sezonów zimą robię ule sam, tak jak i większość 

sprzętu. Konstrukcja bardzo prosta, bezfelcowa. Korpus gniazdowy zbudowany na 

stelażu drewnianym, ocieplony 2 cm styropianu w środku, wewnątrz i zewnątrz pły-

ta pilśniowa twarda 3 mm, ale tu uwaga: bardzo różna jest jakość płyt oferowanych 

na rynku. Najlepiej sprawdza się dwustronnie utwardzana. Ule zabezpieczamy naj-

pierw pokostem na gorąco, później farbą akrylową do użytku zewnętrznego. Nad-

stawki są robione z pojedynczej deski 2 cm, skręcane do czoła wkrętami do drewna. 

Te z kolei zabezpieczamy drewnochronem, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby nie był  

owadobójczy, najlepiej na bazie wosku. Cena materiału na korpus wielkopolski to 

ok. 10 zł. Na dociepleniu od góry na powałce foliowej jest miękka płyta pilśniowa 

grubości 2 cm, na daszek wystarcza odpowiednio docięty kawałek papy termozgrze-

walnej (jest grubsza i plastyczna), to przyciśnięte dachówką. Decydując się na tego 

typu ule kierowałem się kilkoma względami, oprócz ceny:

1. Znikoma atrakcyjność dla złodziei (pszczoły mamy porozwożone w różnych 

miejscach bez dozoru). 

2. Jesteśmy producentem odkładów ramka wielkopolska jest najbardziej rozpo-

wszechnioną w kraju. 

Prostota i funkcjonalność ‒  tym kieruję się przy budowie uli. Wychodzę z zało-

żenia, że ul miodu nie nosi, efekty prowadzenia gospodarki to raczej suma poznania 

pszczół, na których gospodarujemy plus baza pożytkowa.

PRACE SEZONOWE

Biorąc pod uwagę fakt, że sezon pszczelarski zaczynamy w sierpniu, przeanali-

zuję rok w pasiece zaczynając od tego miesiąca. W tym  okresie sezonu bardzo ład-

nie widać różnicę pomiędzy pszczołą kraińską i Buckfast. Tę pierwszą trzeba przez 

podkarmianie zmuszać pobudzać do czerwienia. Matki Buckfast przez sierpień 

i wrzesień bardzo ładnie czerwią. Jakie to ma znaczenie ‒  widać na wiosnę. Ule pro-

wadzimy na zabudowie ciepłej (dla mnie wygodniejszej), składając gniazda do zimy 

zostawiamy począwszy od wylotu 7 ramek z woszczyną i 3 węzy. Jakie to ma dla 

mnie znaczenie? Pszczoły układają zapas zimowy na tych 7 ramkach z przodu (dużo 

mniej syropu do karmienia), sterując rozwojem rodziny z ekonomicznego punktu wi-

dzenia nie ma sensu zimować rodzin gigantów (najlepsze są średniaki tj, 7-8 ramek 
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do zimowli). Jeszcze jedna sprawa na wiosnę nie ma pracy przy poszerzaniu gniazd 

węzą, bo ona już tam jest, częściowo odbudowana jeszcze jesienią poprzedniego 

roku .W rodzinach produkcyjnych najstarsze matki jakie zimujemy to jednoroczne 

(w tym sezonie z niebieską opalitką), w następnym roku będą wymienione na młode. 

Tak częsta wymiana matek ma za zadanie właśnie eliminację rojenia do minimum, 

w tym sezonie to kilkanaście roi na ponad 200 rodzin produkcyjnych. Dla wielu 

pszczelarzy będzie to kontrowersyjne, ale w tym okresie z pszczoły poprodukcyjnej 

i młodych czerwiących matek robimy odkłady, które zimujemy  z powodzeniem 

z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośrednio po oblocie. Odkłady takie zimujemy 

na 4 ramkach. Na wiosnę jest z nimi trochę pracy ponieważ trzeba je podkarmiać 

ale mają niesamowitą witalność, bardzo szybko się rozwijają, z rzepaku odbierzemy 

miód towarowy i dają kolejny młody odkład. Jedną z najważniejszych spraw, jakie 

robimy w sierpniu, to zwalczanie warrozy. Uważam że w naszych realiach to warroza 

jest przyczyną i katalizatorem masowego ginięcia rodzin pszczelich. System leczenia 

propagowany w kołach pszczelarskich jest zły dlatego wielu kolegów sobie nie radzi 

z leczeniem, to z kolei przekłada się na kondycję rodzin i zbiory miodu. Sierpień 

i wrzesień to również miesiące podkarmiania. Co prawda część rodzin jest jeszcze 

na pożytkach spadź, nawłoć, ale nie zawsze spadź jest i nawłoć nektaruje. Nie można 

dopuścić do sytuacji głodu w rodzinach jest to bardzo ważne dla pszczoły zimowej 

i jej kondycji. W sezonie 2011 byłem poproszony przez doświadczonego pszczela-

rza, by stwierdzić zatrucie; jak spojrzałem do ula, pszczoły aż trzeszczały z głodu, 

rodziny były na granicy śmierci, pszczoły wynosiły przed ul martwe towarzyszki. 

Z fi nalnym nakarmieniem rodzin nie śpieszymy się, w ostatnich latach jesień jest 

długa i ciepła, bardzo często jeszcze w połowie października ważę ule i dolewa-

my ostatnią dawkę syropu. Karmimy od 2004 r. gotowymi syropami. Bardzo często 

w różnych publikacjach spotykam się z wyliczeniami ile procent pszczoły wygry-

zionej w takim a takim terminie przeżywa zimę. Nie zgadzam się z tym, a przynaj-

mniej te terminy trzeba by przesunąć bliżej zimy, o około 3 tygodnie. Podam prosty 

przykład: do rodziny z szarą pszczołą, po stracie matki we wrześniu, dałem matkę 

Buckfast, po której pszczoły były żółte, na wiosnę po oblocie dominującą pszczołą 

w tej rodzinie była żółta. Przez cały okres zimowli do pierwszego oblotu co jakiś 

czas, przy ociepleniu sprawdzamy pasieki czy nic się nie dzieje, wyrywkowo wy-

ciągamy szufl ady, sprawdzamy osypy. Po pierwszym oblocie, u nas przeważnie pod 

koniec lutego, zaczynamy pracę od podmiany dennic przy okazji kontrola zapasów 

i obecności matki.  Na wiosnę znów widać różnicę między pszczołą kraińską a buck-

fastem. Krainka przeważnie ma już sporo czerwiu, co niekoniecznie jest dobre o tej 

porze roku. Buckfast jeszcze dosyć spokojnie zimuje, matki zaczynają intensywne 

czerwienie po ustabilizowaniu się pogody i dopływie pyłku do ula. Bardzo ciekawie 

wygląda porównanie ilości pszczoły do ilości wychowywanego czerwiu, oczywiście 

na korzyść Buckfast. Nie będę się rozpisywał na temat prac przy pszczołach w tym 
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okresie, bo ogólnie dostępna literatura powiela schematy, z którymi zgadzam się 

w stu procentach. Trochę pracy mamy przy przezimowanych odkładach. Przypomnę 

że zimujemy ciasno w skrzynkach na 4 ramkach, z racji ilości czerwiu trzeba rodzi-

ny przesiedlić do pełnowymiarowych uli i systematycznie podkarmiać. W kwiet-

niu przy sprzyjającej pogodzie można na koniec miesiąca uchwycić trochę miodu 

wiosennego z wierzby, klonu, mniszka. Rozwój rodzin pszczelich zarówno krainki, 

jak i Buckfast jest w tym okresie bardzo dynamiczny. Tu nie widzę różnicy: ilości 

poświęconej pracy i odebranego miodu jest porównywalna. Na koniec kwietnia wę-

drujemy na rzepak, rozpoczynamy hodowlę matek i produkcję odkładów. Od po-

czątku maja zaznacza się przewaga pszczoły Buckfast, może jeszcze nie w ilości po-

zyskanego miodu, ale czasu obsługi ( rozrajania rodzin); zdarzały mi się roje, które 

wychodziły ok. 25 kwietnia, gdzie nawet do głowy by mi nie przyszło, że rodzina 

tak wcześnie może się wyroić. W maju i czerwcu większość czasu poświęcamy  ho-

dowli i pielęgnacji odkładów, traktując trochę po macoszemu pasieki produkcyjne. 

Z racji braku czasu do gniazd praktycznie nie zaglądamy. Ograniczamy się do od-

bioru miodu z nadstawek, ewentualnie dodawanie kolejnych pustych. W  tej części 

sezonu Buckfast zdecydowanie góruje nad krainką, minimalny nakład pracy, nieroj-

liwość, równomierne czerwienie, przekłada się na ostateczny wynik ekonomiczny 

prowadzenia pasieki. Przy pszczole kraińskiej nie dalibyśmy rady prowadzić hodowli 

i gospodarki, zbierając miód i pyłek.

HODOWLA 

O sukcesie w hodowli decyduje wybór materiału hodowlanego. Sama natura jest 

najlepszym hodowcą. Patrząc na naturalny sposób  rozmnażania u pszczół widzimy 

ciągłe krzyżowanie i mieszanie. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem inseminacji 

na masową skalę. W naszej pasiece matki w rodzinach produkcyjnych to matki wy-

łącznie unasienione naturalnie. Wprowadzając pszczołę Buckfast do swojej  pasieki 

przetestowałem wiele linii zanim znalazłem tę, która mi najbardziej odpowiadała. 

Oczywiście na tym nie stanęliśmy w 2011 r. sprowadziłem pszczołę primorską, która 

będzie służyć za rodziny ojcowskie do kojarzenia z pszczołą Buckfast, córki bę-

dziemy testować w pierwszych latach na naszych pasiekach produkcyjnych. Nie 

będę się rozpisywał na temat metod hodowlanych, bo to nie jest przedmiotem tego 

artykułu .Ale na koniec chciałoby się zacytować Brata Adama „hodowla stanowi 

właściwą podstawę naszego sukcesu gospodarczego” – nie mam tu na myśli ilości 

sprzedanych matek ale jakość materiału hodowlanego, która ma bezpośredni wpływ 

na wynik ekonomiczny pasieki. Na koniec jeszcze jedna uwaga, chociaż w moich 

wywodach zawsze była mowa o aspekcie ekonomicznym, to fascynacja, a nawet 

fanatyzm, jest na pierwszym miejscu.
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MOJE DOŚWIADCZENIA Z PSZCZOŁAMI ROŻNYCH RAS

Pszczoła krajowa rasa środkowoeuropejska (Apis mellifi ca, mellifi ca, mellifi -

ca L.) Pszczoła ta zamieszkuje część Francji, Szwajcarii, Niemiec (za wyjątkiem 

pasa przybrzeżnego) i środkową część Polski. Posiadaczem tej pszczoły stałem się 

będąc  uczniem 10 klasy liceum ogólnokształcącego. Miałem wówczas16 lat. Ro-

dzina, jaką otrzymałem osadzona była w kószce słomianej wyplatanej gałązkami 

wierzby tzw. „koszykowej”. Zapłatą za nią był natomiast ul warszawski zwykły, któ-

ry otrzymałem od znajomego pszczelarza i samodzielnie wyremontowałem. Kószkę 

z pszczołami przewiozłem do gospodarstwa mojego ojca furmanką konną. Następ-

nego dnia „wybębniłem” pszczoły z kószki i „przesypałem” do ula typu warszawski 

poszerzony i wstawiłem ramki z węzą w ilości 5 sztuk. Ul ten wykonałem z prostej 

słomy, którą obramowałem listwami. Kawałki woszczyny zalane miodem, wycięte 

z kószki, włożyłem na dennicę ula przełożonej rodziny do wyrabowania. Był to 

początek lipca. Rodzinę następnie dwa razy podkarmiłem. Pogoda była wspaniała. 

Pod koniec lipca zakwitły poplony po sprzęcie zbóż. Z czerwia wygryzły się młode 

pszczoły, rodzinie musiałem dołożyć dwie ramki z węzą. Kwiatów w poplonach 

było bardzo dużo, dopisywała pogoda, przybywało miodu w plastrach. Tak oto za-

częła się moja przygoda z pszczołami.

W 1954 r. ukończyłem szkołę średnią i zdałem maturę, a pasieka liczyła już 

11 rodzin. Wiedzę o pszczołach zdobywałem metodą prób i błędów, która mimo 

wszystko posuwała się naprzód. Pszczoły zarówno te, które co zakupiłem, jak i te, 

które odhodowałem sam roiły się często, okazały się dość złośliwe i niekiedy bardzo 

dokuczliwe. Zbiory od nich wynosiły średnio od 8 do 16 kilogramów z ula. Miód 

sklepiły na biało. Zimowla przebiegała dość dobrze. Końcowe miodobrania były 

bardzo trudne. Wybierać plastry z miodem należało rano, a plastry na osuszenie 

podawać po zmroku.

Studia ukończyłem 1964 r. na Uniwersytecie Poznańskim na Wydziale Biologii 

z kierunkiem dodatkowym ‒ chemia. Specjalizowałem się w entomologii. Okres 

studiów to nie tylko tzw. „sucha wiedza”, ale i kontakty z wieloma ludźmi, którzy 

mgr Ryszard Olejniczak

Mistrz pszczelarski

Adres domowy: 99-302 Kutno, ul. Sosabowskiego 3a/4, 

tel. 24 2859635, 665875910
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hodowali pszczoły, także z pracownikami naukowymi, z którymi już w czasie stu-

diowania współpracowałem. Tutaj dowiedziałem się, że istniej ą pszczoły o cechach 

łagodnych i o wysokiej miodności. Przez cały około 7 letni kontakt z pszczołami, 

byłem nastawiony na to aby wyhodować lub wyselekcjonować pszczołę o której 

marzyłem. Zależało mi aby pszczoła ta przekazywała najlepsze cechy na potom-

stwo, aby była łagodna, możliwie szybko przystosowywała się do zmieniających 

się warunków środowiska i aby mogła się szybko przerzucać na wykorzystanie róż-

nych gatunków kwitnących roślin. Ponadto pszczoła taka powinna mieć stosunko-

wo późny rozwój wiosenny, ale za to bardzo dynamiczny. Pszczoła taka powinna 

zbierać nektar o niskiej zawartości cukrów, wychowywać mało trutni i nie wyka-

zywać tendencji do rójki, dobrze zimować i być odporną na choroby. Jednak po 

zapoznaniu się z genetyką pszczół (wykłady na uczelni oraz studiowanie dostępnej 

wówczas literatury) oraz na podstawie rozmów i dyskusji zarówno z praktykami 

dziedziny pszczelarskiej, jak i pracownikami naukowymi doszedłem do wniosku, 

że należało skorzystać już z gotowego materiału posiadającego wymienione wyżej 

cechy. Po prostu nastawiłem się na materiał z importu. To spowodowało, że koń-

cowe dwa lata studiów były także poszukiwaniem właściwego materiału hodow-

lanego. W tym czasie już orientowałem się, że na tereny ówczesnej Polski róż-

nymi „drogami” dotarła już pszczoła kaukaska wysokogórska z Gruzji (1937 r.), 

oraz pszczoła włoska. W lipcu 1964 r. odrzuciłem wcześniejsze propozycje pracy 

w macierzystej uczelni i na wydziale ogrodnictwa WSR jako pracownika naukowe-

go w nowoutworzonym Zakładzie Owadów Użytkowych w Poznaniu i zostałem za-

trudniony w charakterze nauczyciela chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. 

Moja pasieka liczyła w tym czasie 64 rodziny pszczele. Bazowałem wówczas wy-

łącznie na pszczole środkowoeuropejskiej. To tutaj wiosną 1965 r. dotarła do mnie 

wiadomość, że na terenie mojego powiatu dwie pasieki posiadają matki pszczele 

pszczoły rasy gruzińskiej wysokogórskiej. Właścicielem jednej z nich był poznany 

wcześniej przeze mnie pszczelarz. Pod koniec kwietnia odwiedziłem jego pasiekę. 

Ja byłem już po zakończeniu pracy w szkole. Wizyta była bardzo owocna. Otrzyma-

łem sporo uwag o pszczole kaukaskiej i jej zachowaniu. Chcę tutaj nadmienić, że 

właściciel pasieki nie był zbyt zachwycony tą pszczołą. Rodzina z tymi pszczołami 

słabo przezimowała. Natomiast zachwycał się łagodnością tych pszczół i tym, że 

dobrze trzymają się plastrów i nie „spływają” na dół plastra. Pochwalił się także, 

że posiada rodzinę z „córką” tej matki wyhodowaną po 10 sierpnia ubiegłego roku. 

Z tej rodziny był bardzo zadowolony. Była to rodzina silna, o bardzo zwartym czer-

wiu i nader łagodnej pszczole świetnie obsiadającej plastry. Po przejrzeniu obu ro-

dzin zaproponowałem, by rodzinę z matką zaimportowaną zasilić wygryzającym 

się czerwiem, natomiast do rodziny z młodą matką dać zapasowy plaster i ramkę 

z węzą. Czynności te praktycznie wykonałem sam, a nawet podkarmiłem obie rodzi-

ny niewielką dawką syropu z dodatkiem Fumagiliny. Podkarmienie zaleciłem wy-
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konać jeszcze dwukrotnie za 4 dni, a następnie za 8 dni, a przypadku gdyby rodziny 

potrzebowały ramek z węzą, to należy im je podać. Odjeżdżając zapowiedziałem, że 

pasiekę odwiedzę po 5 czerwca, czyli za miesiąc.

Już pierwszego czerwca pszczelarz zawiadomił mnie przez córkę która uczęsz-

czała do mojej szkoły, abym możliwie szybko przyjechał do pasieki w bardzo pil-

nej sprawie. Po przybyciu do pasieki dowiedziałem się, że rodziny są bardzo silne. 

Pszczelarz radził się mnie co należy zrobić, gdyż jego zdaniem mogą wyjść w na-

strój rojowy. Po przeglądzie zaleciłem mu rodzinę z matką importowaną podzie-

lić na dwie. Rodzinę z matką pozostawiłem na 4 plastrach z czerwiem i dodałem 

2 ramki z węzą. Natomiast drugą rodzinę złożyłem z pozostałych plastrów, pszczoły 

lotnej oraz zasiliłem dwoma plastrami z krytym czerwiem od matki młodej ubie-

głorocznej kaukaskiej. Rodzinę tą przeznaczyłem na wychów matek. Odbudowa-

ne mateczniki po 10 dniach poddałem do nowo utworzonych odkładów. Rodzinie 

z matką zaleciłem dać 3-4 ramki węzy i postawić nadstawkę na miód. Kwiaty na 

akacji, której było wówczas bardzo dużo zaczęły się pojawiać. Okolica ta nie była 

raczej przepszczelona. Trzeba podkreślić, że wiadomości rozeszły się szybko. Do 

owej pasieki przybyło także kilku pszczelarzy, którzy bacznie przypatrywali się 

poczynaniom moim i „nowej pszczole”, która przybyła, aż z wysokich gór Kau-

kazu, z Gruzji. Tego popołudnia założyłem w swej pasiece także hodowlę matek 

kaukaskich, by nadal prowadzić obserwacje i poznawać biologię nowej pszczoły. 

Pierwsza seria niezbyt była udana. Unasieniły się tylko 3 matki, które osadziłem 

w 3 ramkowych odkładach pod koniec czerwca, a następnie zasiliłem czerwiem 

od pszczoły środkowoeuropejskiej. Na początku lipca, kiedy już zaczęła kwitnąć 

czerwona koniczyna i pojawił się nakrop w plastrach, dwa ule otrzymały nadstaw-

ki oraz po 5 ramek z węzą. Trzeci ul otrzymał 2 ramki z węzą i od 4 do 25 lipca 

otrzymał dodatkowo 7 plastrów na miód (ramki o wymiarach 30 x 32 cm). Wiro-

wanie pierwsze z koniczyny czerwonej odbyło się 25 sierpnia, drugie w pierwszych 

dniach września. W sumie z trzech uli odwirowałem 120 kilogramów miodu. Każdy 

ul posiadał ramkę pracy, z której co 4 dni wycinałem wybudowany plaster truto-

wy zalewany miodem. Muszę zaznaczyć, że hodowlę matek prowadziłem do 25 

sierpnia. Te rodziny które otrzymały matki do 10 lipca dały całkiem niezłe wyniki 

w zbiorze miodu z czerwonej koniczyny. Wiele matek w tym czasie rozprowadziłem 

w terenie. Natomiast w mojej pasiece cześć zazimowanych rodzin posiadała matki 

kaukaskie, a cześć środkowoeuropejskie. W następnym roku już od 10 lipca zlikwi-

dowałem wszystkie matki środkowoeuropejskie, a na ich miejsce poddałem młode 

matki nieunasienione, ale także środkowoeuropejskie w celu uzyskania krzyżówek 

z trutniami kaukaskimi, a tych trutni w mojej pasiece było wówczas bardzo dużo. 

Byłem bardzo zaskoczony powstałymi krzyżówkami. Okazało się, że krzyżówki te 

w porównaniu z krzyżówkami ubiegłorocznymi (matki kaukaskiej z trutniem krajo-

wym) przyniosły o 60% miodu mniej niż ubiegłoroczne krzyżówki (matki kauka-
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skiej z trutniami krajowymi). Na sezon następny, chcąc upewnić się w wysnutych 
wnioskach, zazimowałem jeszcze 15 matek krajowych, które pochodziły z pasieki 
oddalonej o ponad 30 kilometrów od moich pszczół. Przezimowało 12 sztuk i to 
znacznie lepiej niż pszczoły kaukaskie. Ale wyniki w zbiorze miodu na czerwonej 
koniczynie były bardzo bliskie zbioru jak w roku poprzednim, to znaczy też o 50-
55% niższe. Upewniłem się zatem, że inaczej są dziedziczone cechy po matce kau-
kaskiej a inaczej po trutniu kaukaskim. To wystarczyło aby całkowicie zrezygnować 
z hodowli pszczoły krajowej. Pszczoła kaukaska w zbiorach i w zachowaniu tak się 
spisała, że w dwa lata po skończeniu studiów stać mnie było na kupno nowego sa-
mochodu osobowego. Zbiory miodu za cały sezon pszczelarski sięgały w granicach 
50-55 kilogramów z ula. Nieco gorzej bywało natomiast z zimowlą pszczoły kauka-
skiej. Jednak zastosowanie fumagilliny zrobiło „niemal cuda”, jak się wyraził jeden 
ze znajomych pszczelarzy, który za moją namową przeszedł na pszczołę kaukaską 
w swojej pasiece zastosował wiosną i późną jesienią fumagillinę. Kończąc niniejsze 
dywagacje należy przyznać znacznie wyższe zalety pszczoły kaukaskiej wysokogór-
skiej nad pszczołę krajową.
Zalety pszczoły kaukaskiej:

1. Znosi dużo pyłku (często w nadmiarze), nie cierpi praktycznie na brak pokarmu 
białkowego w warunkach nie sprzyjających.

2. Doskonale przerabia (konserwuje) pierzgę w plastrach.
3. Znosi nektar o małej zawartości cukrów.
4. Nie jest wierna jednemu gatunkowi roślin, szybko przerzuca się na inne gatunki.
5. Nader dobrze korzysta z kwiatów koniczyny czerwonej, a także lucerny i fasoli.
6. Korzysta z krótkich pożytków i gromadzi dużo miodu.
7. Produkuje znacznie więcej mleczka niż pszczoła krajowa.
8. Żyje dłużej niż pszczoła krajowa.
9. Nie wychowuje dużo trutni.
10. Jest pszczołą mało rójliwą i bardzo łagodną.
11. Trzyma się dobrze plastrów.
12. W okresie zimowli spożywa znacznie mniej pokarmu niż krajowa.
13. Nie żądli zbyt boleśnie i nie wylęga z ula w czasie upałów.
14. Sklepi miód na „mokro”, przez co nie rozwija się wszolinka.
15. Posiada znacznie dłuższe skrzydła.
16. Pracuje w znacznie niższych temperaturach, a nawet w czasie mżawki i często po 

zachodzie słońca.
Wady pszczoły kaukaskiej:

1. Wolniej rozwija się wiosną i gorzej zimuje.
2. Mocno ogranicza czerwienie matki w czasie pożytku.
3. Zbyt dużo gromadzi pyłku w środku gniazda.
4. Matki często przechodzą przez kratę odgrodową.
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5. Znacznie mniej produkuje wosku.
6. Znosi soki owocowe z malin, gruszek, śliwek.
7. Miód jest dużo jaśniejszy i wykazuje smak kwaśny i zawiera do 23% wody.

8. Nie znosi tzw. „przekarmienia” na zimę.
9. Po stracie matki, może nie zdążyć założyć mateczników.
10. Jest słabo odporna na nosemę.
11. Najpierw zalewa gniazdo, do nadstawki przechodzi z oporami.

Podsumowując stwierdzam, że pszczoła kaukaska to jedna z najlepszych ras do 
hodowli na naszym terenie. Pszczołę tę hoduję od 1965 r. po dziś dzień. Potrafi łem 

je utrzymać w czystości linii od 1974 do 1996 r. (22 lata).

Pszczoła kraińska

W 1969 r. do mojej pasieki wprowadziłem matki rasy kraińskiej. Wychowałem je 

z otrzymanego materiału pochodzącego od linii Carnica Troiseck z tzw. „cichego” 
importu. Unasieniło się 13 matek w mojej pasiece. Zatem w końcu lipca były to 

krzyżówki matki kraińskiej z trutniami kaukaskimi. Ciężką zimę 1970 r. przetrwa-
ły one znakomicie. Ich rozwój wiosenny był bardzo dynamiczny. Doskonale spisa-
ły się w zbiorach miodu i produkcji mleczka. W sierpniu na czerwonej koniczynie 
dały popis w zbiorach. Na większą skalę hodowlę matek kraińskich linii Troiseck 

i pszczół tej rasy zacząłem jednak na dobre od lipca 1975 r., po otrzymaniu „le-

galnego” importu matek zarodowych z Austrii. W latach następnych jeździłem po 

nie do Austrii osobiście. Matki kupowałem w szkole pszczelarskiej w Grazu. Od 

1989 r. korzystałem z własnego materiału reprodukcyjnego inseminowanego. Od 

tego czasu w mojej pasiece dominowały dwie rasy pszczół: kaukaska wysokogórska 

–„Gruźniska” i krainka linii Troiseck. Kaukaska wysokogórska była stroną matecz-

ną i ojcowską. Moim zdaniem rasa kraińska linii Troiseck jest najbardziej właściwą 

pszczołą do hodowli na terenie całego, naszego kraju. Jest ona łagodna i dobrze 

trzyma się plastrów. Zimuje dobrze i utrzymuje wspaniałą czystość gniazda. Węzę 

odbudowuj ą bardzo szybko. Produkuje dużo wosku. W zbiorach miodu ustępuje 

tylko pszczole kaukaskiej wysokogórskiej tylko na pożytku z czerwonej koniczyny. 

Carnica Troiseck to także pszczoła wysokich gór. W okresie zimowania spożywa 

dużo pokarmu. Rozwój wiosenny jest bardzo bujny. Szybko osiąga maksimum siły 

i wówczas sposobi się do rójki. Z nastroju rojowego bardzo szybko daje się wypro-

wadzić. Wystarczy, aby pojawił się pożytek, nawet mniej niż średni, to wówczas 

pszczoły te natychmiast zgryzają mateczniki (Goetze, 1950). Przeciętna długość 

języczka tej pszczoły to 6,8 milimetra, co pozwala jej korzystać z kwiatów koni-

czyny czerwonej. Nadaje się do produkcji mleczka pszczelego i odkładów. Szybko 

się dostosowuje się do zmieniających się warunków środowiska (uważam, że jest to 

cecha genetyczna tej pszczoły). Posiada duży zmysł poszukiwawczy i orientacyjny. 

Potrafi  pamiętać do około miesiąca swoje miejsce pierwotne (jeżeli nie oblatywała 
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się). Rójka od własnej pasieki potrafi  „zatrzymać” się dopiero po 11 kilometrach 

w linii prostej. Matki potrafi ą latać na odległość 3 kilometrów i wracać bezbłędnie. 

W badaniach w zachowaniu tej pszczoły szczególnie w terenie górzystym (Styria), 

duże zasługi położył Ruttner (1954). Autor ten podkreślał duży zmysł poszukiwaw-

czy i wysoką technikę zbioru nektaru. Carnica Troiseck praktycznie propolisu nie 

używa na terenie macierzystym górskim. W naszych warunkach jednak kituje gniaz-

da i szpary w ulu. Nie należy do zbytnich rabusiów. Jej odlot z ula jest bardzo szybki 

i wlot zdecydowany. Braun (1955) stwierdza, że nadaje się szczególnie na zmienne 

stosunki pożytkowe kultur rolnych. Ja natomiast po kilku latach „obcowania” z tą 

pszczołą określiłem „Carnice Troiseck” jako pszczołę „przyszłości”, a nawet pod 

takim tytułem „pszczoła przyszłości”, zamieściłem artykuł w miesięczniku „Pszcze-

larstwo”.

Karpatka
Pszczoła ta pochodzi z wysokich gór w Słowacji. O zaletach tej pszczoły do-

wiedziałem się od doktora Zygmunta Jasińskiego, a także i o tym, że u pszczelarza 

posiadającego tę pszczołę będzie inseminował matki. Ja wówczas posiadałem nowy 

samochód i wspólnie postanowiliśmy pojechać do pasieki w okolice Szczecina do 

znanego hodowcy. Stamtąd przywiozłem do swojej pasieki matkę reprodukcyjną, 

a także materiał na założenie mateczników. Matka reprodukcyjna zaczęła czerwić, 

a z założonych mateczników wygryzły się młode matki. W mojej pasiece nadałem 

nazwę tej nowej pszczole od gór, wśród których ukształtowała się, „Karpatka”. 

Pszczoły te okazały się łagodne i bardzo dobrze znosiły okres zimy. Rozwój wiosny 

był nieco późniejszy od pszczół Carnica Troiseck, ale bardzo dynamiczny. W zbio-

rach miodu i produkcji mleczka dorównywała pszczole Carnica Troiseck i jej krzy-

żówce z pszczołą kaukaską. Była to już trzecia rasa pszczół w mojej pasiece i nadal 

jest przeze mnie od 16 lat hodowana. Pszczołę tę cenią bardzo pszczelarze, którzy ją 

nabyli i wprowadzili do swojej pasieki.

Pszczoła linii „Nowa” i rasa „Rododendronka”

Linia „Nowa” została wyhodowana przez dr Andrzeja Zawilskiego, a nato-

miast tzw. „Rododendronka” została przywieziona z wysokich gór z Turcji i da-

lej selekcjonowana przez dr Andrzeja Zawilskiego. Do mojej pasieki dotarły one 

w 1992 r. Obie linie a raczej ich córki dobrze zimowały i w zbiorach miodu dorów-

nywały hodowanej przeze mnie Carnice i jej krzyżówkom. Jednak nie sposób było 

z nimi pracować. Ich złośliwość przekraczała wszelkie „normy”. Użądlenia były 

bardzo bolesne. Strasznie żądliły nawet podczas rójki. W czasie trzeciego wirowania 

(koniec lipca) kilka rodzin nie pozwoliło wybrać plastrów z gniazda by odwirować 

z nich miód. Plastry były poszyte w 95%. Miód sklepiły na „mokro”. Agresywność 

tych pszczół zdecydowała o tym, że żadnej z tych matek nie pozostawiłem do zi-

mowli na sezon kolejny.
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Pszczoła Brata Adama z Buckfast

Pszczoła z Buckfast do mojej pasieki przybyła w 1994 r. bezpośrednio z Anglii, z pa-
sieki w okolicach Buckfast. Matek do Polski przywieziono wtedy kilka sztuk. Jedna 
z nich trafi ła do mojej pasieki. Wokół tej pszczoły, a raczej jej zalet wśród pszczela-

rzy krążyła, niemal legenda. Matka z Buckfast zaczęła czerwić w początkach lipca. 

W tym czasie na jednym ze stanowisk prowadziłem produkcję mleczka. Stanowisko 

liczyło ponad 140 rodzin i posiadało dużą pracownię, gdzie można było nawet pod-

grzewać wodę. Tutaj też założyłem hodowlę matek pszczoły z Buckfast. Hodowlę 

ustawiłem tak, by po zakończeniu produkcji mleczka rodziny otrzymały mateczniki 

tuż przed wygryzieniem się matek. Było to 30 lipca.

Do 10 sierpnia zaczęło czerwić 120 matek. Z tego w swojej pasiece zazimowa-

łem 104 rodziny z matkami Buckfast. Pozostałe matki „powędrowały” do pasiek in-

nych pszczelarzy. Nie ukrywam, że pokładałem sporo cichych nadziei w tej pszczo-

le. Rodziny urosły w siłę. Matki czerwiły jak przysłowiowe „automaty”. Karmienie 

na zimę zacząłem 19 września. W tym czasie, na każde 7 plastrów do zimowli, na 

6 plastrach był czerw kryty i częściowo wygryzający się. Aby zahamować dalsze 

czerwienie, intensywnie podkarmiałem dużymi dawkami syropu. Podkarmienie za-

kończyłem 30 września. Na podkarmienie każda z rodzin otrzymała ramkę z węzą. 

Na 30 września niemal wszystkie węzy były odbudowane w 100% i gotowe do usu-

nięcia z ula jako zapas na nowy sezon. Zapasy były poszyte. Zasklep zapasów sięgał 

do 23 centymetrów wysokości plastra. Zatem każda z rodzin otrzymała po około 10-

12 kilogramów. Dokonując sprawdzenia zapasów zimowych i ich rozmieszczenia 

w gnieździe, poznakowałem matki. U 90% rodzin zapasy zimowe były poszyte na 

mokro. Wiosenny przegląd przyniósł jednak wielkie rozczarowanie. Na 104 zazi-

mowane rodziny przezimowało 80 rodzin. Rodziny były słabe. Pszczoły z Buckfast 

przezimowały gorzej niż kaukaskie. Aż 20 rodzin padło z głodu. W czterech rodzi-

nach matki strutowiały. Wiosenny rozwój jednak był dość dobry. Matki czerwiły 

zwarcie i bardzo obfi cie. Miodu rzepakowego praktycznie nie było. Zbiory z rzepa-

ku zostawały zużyte na bieżące potrzeby. Do właściwej siły rodziny doszły dopiero 

na początku czerwca. Już pod koniec maja pszczoły z Buckfast zaczęły dawać się 

we znaki. Około 80% rodzin z tą pszczołą było bardzo złośliwych. Niektóre z nich 

były tak złośliwe, że trudno było przy nich pracować. W czasie wirowania miodu 

z akacji 4 rodziny opuściły prawie w 100% ul i siadły bardzo wysoko na drzewach. 

Jednak nie były one w nastroju rojowym. Kilka matek w czasie wirowania zerwało 

się z plastra mimo swego ciężaru. Za matką zaczęły zrywać się i pszczoły. Matki 

te w powietrzu z trudem się utrzymywały, a ja dłonią je wyłapywałem. Po naradzie 

z trójką moich praktykantów następnego dnia (było to po 15 czerwca), łącznie z mat-

ką reprodukcyjną wydusiliśmy wszystkie. Rodziny natomiast wykorzystaliśmy do 

produkcji mleczka. Tak oto prysnął czar zachwytu pszczołą Brata Adama z Buckfast.
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Pszczoła Włoska (Apis mellifi ca ligustica)

Pszczoła włoska należy do pszczół nizinnych. Ciało jej posiada barwę jasnocy-

trynową, a dwa końcowe segmenty odwłoka posiadają ciemne ubarwienie. Należy 
do pszczół łagodnych i stosunkowo mało rojnych i dobrze trzymających się plastra. 
Od północy granicą jej ekspansji były Alpy. Ze względu na jej łagodność i dość 
dobre zimowanie, zaczęto ją importować do krajów położonych bardziej na północ. 
W 1853 roku ksiądz Jan Dzierżon sprowadził tę pszczołę na Śląsk, gdzie przez 30 lat 
utrzymywał ją w czystości rasy. Ze względu na jej zalety, takie jak: łagodność, bujny 
rozwój i piękną barwę ciała, była ona przedmiotem handlu niemal całego świata. 
Amerykańscy pszczelarze, krzyżując pszczołę włoską i podobnie ubarwioną pszczo-
łę cypryjską, wyhodowali tzw. dobrze się „spisującą” pszczołę nazywaną „złotą 
amerykańską”. Obecnie najbardziej czystą rasę pszczoły włoskiej można znaleźć na 
terenach Nowej Zelandii, Australii i Argentyny.

Do mojej pasieki trafi ła pszczoła włoska na początku lipca w 1968 r. w ilości 
dwóch sztuk. Matki te poddałem do odkładów z młodą pszczołą kaukaską. Przyję-
cie było 100%. Jedna z nich pochodziła z wyspy Elba. Po uzyskaniu materiału do 
przekładania przystąpiłem do hodowli. Wyhodowane matki unasieniły się trutniami 
kaukaskimi. Kilka z tych matek zazimowałem. Zimowle były dobre. Jeszcze lep-
sze były zbiory miodu zwłaszcza na koniczynie czerwonej. Rewelacyjnie spisały 
się otrzymane krzyżówki w produkcji mleczka. Pszczoła ta sprawdziła się zarówno 
w krzyżówkach matki włoskiej z trutniem Carnika (lig x car) i matki Carnica z trut-
niem włoskim (car x lig). Jednak w czwartym sezonie zabrakło mi czystorasowego 
materiału włoskiego. W roku 2000 w mojej pasiece dominowały Carnica Troiseck, 
kaukaska wysokogórska i Karpatka. Po 2000 r. do mojej pasieki ponownie „powró-
ciła” pszczoła włoska. Jednak ta ponownie wprowadzona pochodziła z Finlandii. 
Pszczoła ta według mnie jest jednak krzyżówką u działem krwi rasy włoskiej. Wi-
dać to po ubarwieniu jej pancerza chitynowego, a szczególnie dwóch końcowych 
segmentów odwłoka. Pszczoła należy do łagodnych, trzyma się plastra, stosunko-
wo dobrze zimuje, ma bujny rozwój i jest mało rojna. Prowadzona odpowiednio 
z umiejętnym ograniczeniem czerwienią daje duże zbiory miodu. Bardzo dobra jest 
do tworzenia odkładów. Potrafi  na dobę składać do 4000 jajeczek. Stąd też amatorów 
do hodowli tej pszczoły w każdym roku przybywa. W krzyżówkach z pszczołą rasy 
kraińskiej, jak i kaukaskiej wysokogórskiej daje miodne potomstwo zarówno od 
strony matecznej i ojcowskiej. Od dwu lat czerwiące matki pszczoły rasy włoskiej 
importuję bezpośrednio z Włoch, a konkretnie z instytutów pszczelarskich.
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MOJA GOSPODARKA PASIECZNA
POŻYTEK ‒ PSZCZOŁA ‒ UL ‒ PEDANTYZM I KOMPROMISY

WPROWADZENIE

„Starzy mistrzowie nie robią rewolucji. Mają umysły pełne książkowych nauk, dokonują więc najpierw 
kalkulacji, by przekonawszy się o nieuchronności fi aska wynikającego z logiki, statystyki czy też aryt-

metyki, zaniechać wszelkich działań”. 

Wojciech Jagielski „Modlitwa o deszcz”

Tytuł mojego wykładu może być mylący. Zapewne wielu skojarzy go z publi-

kacją Brata Adama „Moja gospodarka pasieczna”. Przychylam się do zdania, że 

w dziedzinie gospodarki pasiecznej, a może także i hodowli Brat Adam był jednym 

z największych geniuszy XX w. Smuci fakt, że odszedł niedoceniony. Pocieszać 

może jednak to, że często ludzie wielcy nie są doceniani przez sobie współczesnych, 

a z ich doświadczeń czerpią kolejne pokolenia. Zwykle najtrudniej uświadamiamy 

sobie prawdy najprostsze. Brat Adam uświadomił europejskim pszczelarzom, że go-

spodarkę pasieczną należy maksymalnie upraszczać, a nie dążyć do jej komplikacji, 

jak mieli to w zwyczaju. Zwykle wielu z nich mankamenty bazy pożytkowej, uli itp. 

rozwiązywało najczęściej przeróbkami uli a nie modyfi kacją gospodarki pasiecznej. 

W efekcie borykamy się z chaosem typów uli. Pod tym względzie w Europie przo-

dują dwa kraje: Polska i Niemcy. 

Podsumowując muszę jednak przyznać, że prowadzona przeze mnie gospodarka 

pasieczna jest inspirowana gospodarką Brata Adama. Elementy zbieżne to pszczoła, 

ul i dążenie do minimalizacji nakładów pracy i czasu na obsługę pasieki.

dr inż. Krzysztof Olszewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

krzysztof.olszewski@up.lublin.pl
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POŻYTEK

Warunki pożytkowe, w których prowadzę pasiekę, są zbliżone do tych panują-

cych na przeważającym obszarze kraju. Pożytek towarowy zamyka się w pierwszej 

połowie sezonu. Przy sprzyjającej pogodzie w maju i silnych rodzinach możliwe 

jest uzyskanie miodu z pożytków wczesnych. Ostatnim pożytkiem towarowym 

jest pożytek lipowy. Jednak w ostatnich latach zbiory były przeciętne z powodu 

opadów deszczu. Między pożytkami majowymi a pożytkiem lipowym panuje zwy-

kle umiarkowany wziątek. Zwykle pokrywa on zapotrzebowanie bytowe pszczół, 

a w sprzyjających latach możliwe jest pozyskanie miodu towarowego. W przypadku 

warunków pożytkowych, w których znajduje się prowadzona przeze mnie pasieka, 

nie mogę wpłynąć na ich stan. Wobec tego gospodarkę pasieczną muszę dostosować 

do tych warunków. Jednak, organizując pasiekę, kierowałem się zasadą, że wszyst-

kie jej elementy, a zwłaszcza ul, powinny być tak dobrane, aby nie ograniczały mnie 

w przyszłości, a stwarzały możliwość rozwoju. Co pod tym względem rozumiem 

wyjaśnię w dalszej części wykładu. 

W opisanych wcześniej warunkach pożytkowych często polecane jest ograni-

czenie matek w czerwieniu na trzydzieści dni przed spodziewanym zakończeniem 

pożytku. Czyli, biorąc pod uwagę, że lipa zwykle kończy kwitnienie około 10 lip-

ca, matki powinny zostać ograniczone 10 czerwca. Jednak jestem przeciwnikiem 

drastycznego ograniczania matek w czerwieniu. Zwykle tylko redukuję wielkość 

gniazda do 7 plastrów Dadanta bądź 10, w przypadku ula Ostrowskiej. Jestem zwo-

lennikiem utrzymania siły rodzin w drugiej połowie sezonu, mimo pożytku koń-

czącego się na lipie. Uważam bowiem, że każde ograniczenie czerwienia matek 

w drugiej połowie sezonu powoduje gwałtowny wzrost porażenia czerwiu przez roz-

tocza Varroa. Mechanizm ten opisałem szczegółowo w Pszczelarstwie (Olszewski 

2009a). Dlatego jedną z metod ograniczania skutków warrozy może być także utrzy-

manie ciągłości wychowu czerwiu w rodzinach. Sądzę, że pszczelarze praktykujący 

drastyczne ograniczenie matek w czerwieniu (izolatory) powinni ten zabieg połą-

czyć z walką z warrozą polegającą na całkowitym usunięciu z rodzin izolatora wraz 

z czerwiem i znajdującymi się w nim roztoczami, zaraz po ostatnim pożytku. 

PSZCZOŁA

Bazuję na pszczole Buckfast. Muszę przyznać, że początkowo nie byłem do niej 

przekonany. Jako młody i stosunkowo mało doświadczony jeszcze pszczelarz, opie-

rałem się na opiniach „starych mistrzów”, z których wielu w swej krytyce nie pozo-

stawiało suchej nitki na Buckfast. Jednak mimo bagażu uprzedzeń wprowadziłem 

do pasieki pierwsze trzy matki Buckfast, które otrzymałem jako prezent. Skutek był 
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taki, że w następnym roku całość pasieki została przestawiona na Buckfast. Uwa-

żam, że w przyszłości, za sprawą rosnącego zapotrzebowania na pszczoły, pszczelar-

stwo będzie bazowało na pszczołach o cechach zbliżonych do Buckfast. Pszczołach 

o szybkim rozwoju, tworzących silne rodziny, łatwo utrzymujących siłę przez cały 

sezon, mało rojliwych, biorąc pod uwagę siłę tworzonych rodzin. W tym momencie 

chce podyskutować z utartym mitem, że pszczoły Buckfast są wyłącznie pszczołami 

na dobre pożytki. Rozwój każdej rodziny da się ograniczyć, jednak pszczół o słabym 

rozwoju, tworzących rodziny o przeciętnej sile, nie da się zmusić do intensywne-

go wychowu czerwiu, a w konsekwencji tworzenia silnych rodzin. Konkludując, 

bardziej uniwersalne są pszczoły skłonne do tworzenia silnych rodzin, bo w razie 

potrzeby ich rozwój da się ograniczyć. 

UL

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że ul jest najważniejszym narzę-

dziem pszczelarza. Brat Adam stwierdził, że warunkiem sukcesu jest wzajemne do-

stosowanie trzech elementów: ula, pszczoły i gospodarki pasiecznej. Moim zdaniem 

najważniejsza z tych elementów jest gospodarka pasieczna, czyli wiedza teoretycz-

na i praktyczna pszczelarza, oraz umiejętności jej zastosowania. Jednak elementy 

takie jak ul i pszczoła, odpowiednio dobrane, mogą znacznie ułatwić prowadzenie 

gospodarki, a w przypadku zmian tak zwanej koniunktury bądź warunków gospoda-

rowania, dać szanse pszczelarzowi łatwego dostosowania się. Jak już wspomniałem 

organizując pasiekę kierowałem się zasadą, że wszystkie jej elementy a zwłaszcza 

ul powinny być tak dobrane, aby nie ograniczały mnie w przyszłości, a stwarzały 

możliwość rozwoju. Ule to znacząca inwestycja w pasiece i najdłużej użytkowane 

narzędzie. Zakładając bądź rozwijając pasiekę warto zastanowić się nad wyborem 

właściwego typu ula. Pszczołę można wymienić w trakcie jednego sezonu, a z ulem 

może być znacznie trudniej. Zasadę wyboru najbardziej przydatnej konstrukcji ula 

najtrafniej scharakteryzował Brat Adam (Bruder Adam, 1983):

„Nowoczesny ul jest narzędziem pszczelarza. Dlatego ma on duży wpływ na 

wyniki ekonomiczne pasieki. Im mniejszym nakładem czasu możliwe jest przepro-

wadzenie w nim zabiegów zależnych od pory sezonu tym bardziej odpowiada on 

wymogom i tym większe ma on znaczenie praktyczne. Uniwersalność ula jest nie do 

osiągnięcia, ponieważ wiąże się ona z kosztowną i skomplikowaną konstrukcję, na 

którą składa się mnogość elementów dodatkowych. Łatwiej ją osiągnąć przez eks-

tremalną prostotę. Jednak ul w nowoczesnym pszczelarstwie często bardziej spełnia 

oczekiwania pszczelarza w mniejszym stopniu przystosowany jest do wymogów 

pszczół.”
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Moim zdaniem nie ma idealnego typu ula tak jak nie ma „super pszczoły” uni-

wersalnej dla każdego pszczelarza. Każdy ul ma wady i zalety. Od pszczelarza 

zależy czy przez odpowiednią gospodarkę pasieczną będzie w stanie maksymal-

nie wykorzystać jego zalety, minimalizując przy tym wady. Budowane przez nas 

ule to często konstrukcje zbyt skomplikowane, praco- i czasochłonne w obsłudze, 

a w przypadku niektórych uli korpusowych także szkodliwe dla zdrowia, ze względu 

na znaczną masę korpusów. Przy wyborze ula warto zastanowić się także nad ma-

teriałem z którego będzie on wykonany. Jestem zwolennikiem styropianu ze wzglę-

du na małą masę korpusów i odporność na działanie czynników atmosferycznych 

i mikrobiologicznych. Gospodarząc w ulach styropianowych należy pamiętać o ko-

nieczność zapewnienia dobrej wentylacji – zwłaszcza  podczas zimowli, ale także 

w trakcie obfi tych pożytków. 

Dotychczas dominowała opinia, że ul nie wpływa na wydajność miodową rodzin, 

a jedynie na czasochłonność ich obsługi. Moim zdaniem ul może w istotny sposób 

zwiększać wydajność miodową poprzez duże gniazdo umożliwiające stworzenie ro-

dzin o ponadprzeciętnej sile, a także możliwość łatwego zwiększenia pojemności 

miodni w trakcie intensywnych pożytków.

GOSPODARKA PASIECZNA – DROGA DO OPTIMUM

Za optymalny/uniwersalny typ ula w zasadzie do każdej pasieki i pożytku, uwa-

żam ul korpusowy Dadanta, o korpusie gniazdowym o pojemności 10-12 ramek 

435x300 mm (zależnie od warunków), i korpusach magazynowych na miód o ramce 

½ wysokości ramki gniazdowej (435x145 mm). Taki ul powinien być wyposażony 

w dennicę głęboką z siatką w dnie. W przypadku pasiek korzystających z pożytków 

późnych pod rozwagę można wziąć ul składający się tylko z korpusów ½ Dadanta. 

Wyciagnięcie takiego wniosku poprzedziło 15 lat obserwacji, doświadczeń i poszu-

kiwań. W międzyczasie testowałem gospodarkę w najpopularniejszych typach uli: 

warszawski poszerzony leżak (25 ramek, bez nadstawki), wielkopolski stojak (drew-

niany i styropianowy), Ostrowskiej (styropianowy), Dadant kombinowany (gniazdo 

15 ramek, nadstawka 10), a także w drewnianych ulach korpusowych jednościen-

nych Dadanta oraz o ramce 435x230 mm.

Przez wspomniane wcześniej optimum rozumiem stosunek korzyści do nakła-

dów (zasób czasu i siły roboczej) oraz możliwości, jakie stwarzają warunki przyrod-

nicze. Jak już wspomniałem w moim przypadku warunki przyrodnicze są przeciętne 

przy bardzo ograniczonym zasobie czasu i siły roboczej. W tych warunkach godny 

polecenia wydaje się także ul Ostrowskiej.
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Gospodarka w ulu korpusowym Dadanta 

– konkluzje:

1. Przy pożytkach pierwszej połowy se-

zonu, w przypadku gdy tworzymy od-

kłady gniazdo na pełnym korpusie (10 

plastrów). Plastry odebrane do odkła-

dów zastępowane zatworomatą bądź 

ramkami wypełnionymi styropianem 

(z niemieckiego „ślepe plastry”). Re-

dukcja do 7 plastrów przed pożytkiem 

lipowym. Inna opcja, prowadzenie na 

pełnym korpusie gniazdowym, a re-

dukcja do 7 plastrów (utworzenie od-

kładu) po pożytku lipowym. Te 7 plastrów to w moich warunkach optymalna 

liczba na rozwój jesienny i zimowlę.

2. Przy pożytkach pierwszej połowy sezonu, w przypadku gdy nie tworzymy od-

kładów, gniazdo wiosną rozbudowywane tylko do 7 plastrów, wolna przestrzeń 

wypełniona zatworomatami bądź „ślepymi plastrami” (chroni przed dziką zabu-

dową). W zasadzie w tym momencie mamy już ułożone gniazdo zimowe. Po osią-

gnięciu siły 7 plastrów w gnieździe, na korpus gniazdowy dodawany jest korpus 

½ do zaczerwienia (przełom kwietnia i maja). Razem (7 plastrów gniazdowych + 

10 plastrów ½) daje to pojemność gniazda około 11 plastrów gniazdowych. Duża 

powierzchnia plastrów do czerwienia zapobiega nastrojowi rojowemu powstają-

cemu na skutek braku wolnych komórek do zaczerwienia, a tym samym młodego 

czerwiu wymagającego opieki. Na przełomie  maja i czerwca redukcja gniaz-

da do korpusu gniazdowego (7 plastrów gniazdowych). Pszczoły wychowane 

w okresie maksymalnej wielkości gniazda wykorzystają pożytek lipowy.

3. Przy pożytkach całego sezonu gniazdo prowadzone na 10 plastrach. Po ostatnim 

pożytku (wrzos, spadź, nawłoć) odbiór miodu z gniazda, dostosowanie liczby 

plastrów do siły rodziny. Ewentualnie łączenie rodzin między sobą, bądź łączenie 

rodzin z odkładami – rotacyjna gospodarka pasieczna. W typowym ulu Dadanta 

jest ona trochę bardziej pracochłonna, ponieważ w tym przypadku mimo, że jest 

to praktycznie wykonalne, po późnym pożytku raczej nie podstawiania się pod 

korpus z odkładem korpusu z rodziną, jak ma to miejsce w ulach o niskiej ramce. 

Zwykle plastry są przewieszane między korpusami. Zapewne dlatego pszczela-

rze wykorzystujący pożytki późne korzystają z uli ½ Dadanta lub im podobnych. 

Po zastanowieniu, rozwiązaniem może być prowadzenie odkładów w korpusach 

½ a rodzin produkcyjnych w pełnych korpusach gniazdowych. W tym przypadku 

po późnym pożytku korpus ½ z odkładem mógłby być podstawiany pod korpus 

gniazdowy z rodziną.

Fot 1. Ule korpusowe Dadanta
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Gospodarka w ulu Ostrowskiej 
– konkluzje:
1. Zimowla w dwu korpusach 

w czasie rozwoju jesiennego 
oddzielonych kratą, zwłasz-

cza przy wczesnym karmie-

niu (sierpień). W górnym 

korpusie odbywa się gro-

madzenie pokarmu, w dol-

nym rozwój jesienny. Przy 

pożytkach późnych na jed-

nym, ponieważ w przypadku 

późnego karmienia w dwóch 

korpusach pszczoły mogą źle 

rozłożyć pokarm (zwłaszcza słabsze rodziny).

2. Górny korpus (pokarmowy) zaopatrzony w 7 plastrów, dolny/gniazdo w 10. 

We wrześniu redukcja gniazda do 7 plastrów. Może też zostać na 10 plastrach, 

pszczoły zwiążą kłąb pod plastrami z pokarmem.

3. W maju gniazdo na jednym korpusie zbyt ciasne, grozi nastrojem, zwłaszcza 

w okresie niesprzyjającej pogody, na skutek braku wolnych komórek do czerwie-

nia. Dlatego przy pierwszym przeglądzie wiosennym niezależnie od siły rodzin 

gniazda składanie na jednym korpusie, po to żeby na początku maja silnym rodzi-

nom pod korpus gniazdowy dostawić dodatkowy korpus gniazdowy. 

4. Ponowna redukcja gniazda do jednego korpusu na przełomie maja i czerwca.

PODSUMOWANIE

Jak już wspomniałem za optymalny uważam ul korpusowy Dadanta, o korpusie 

gniazdowym mieszczącym 10-12 ramek (435x300 mm) i korpusach magazynowych 

na miód o ramce ½ wysokości ramki gniazdowej (435x145 mm). Ul ten daje moż-

liwość prowadzenia różnych kierunków produkcji pasiecznej (miód, pakiety, odkła-

dy), a dodatkowo jest dość popularny wśród pszczelarzy zawodowych w Europie. 

Zaletą tego ula jest duże gniazdo, które w razie potrzeby można ograniczyć. Ponadto 

ul ten cechuje zwięzła bryła, co przy dodaniu nawet kilku korpusów ½ na miód 

nie czyni z niego niewygodnej w obsłudze, a do tego wywrotnej „wierzy”. Jak już 

wspomniałem ule to znacząca inwestycja i najdłużej użytkowane narzędzie. Pszczo-

łę można wymienić w trakcie jednego sezonu, a z ulem może być znacznie trudniej. 

Moim zdaniem perspektywę dają ule o dużym gnieździe, niezależnie od warunków 

pożytkowych. Nieprawdą jest, że ul korpusowy Dadanta jest ulem na dobre pożytki. 

Fot 2. Ule Ostrowskiej 
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Jest to ul na każdy pożytek, natomiast to gospodarka pasieczna (wiedza i umie-

jętności pszczelarza) decydują czy pszczelarz będzie potrafi ł gospodarzyć w tym 

ulu w każdych warunkach pożytkowych. Uważam, że najpopularniejszy w kraju ul 

wielkopolski jest ulem na słabe pożytki, nie dającym perspektywy rozwoju, praco-

chłonnym w obsłudze oraz wymagającym od pszczelarza ponadprzeciętnej tężyzny 

fi zycznej – zwłaszcza gdy korpusy są wykonane z drewna.

„Ci którzy wiedzy nie mają nie kalkulują, bo nie potrafi ą. Nie potrafi ą też przewidzieć wszystkich skut-

ków swoich poczynań. Działają często wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi. Nie z wyrachowania ale 

z nakazu instynktu, często sami tego nie rozumiejąc. (…..) Przeprowadzają rewolucje, nieświadomi, że 

nie miały prawa się udać”. 

Wojciech Jagielski „Modlitwa o deszcz”

Streszczenie

Prowadzona przeze mnie gospodarka pasieczna jest inspirowana gospodarką Brata Adama. Ele-

menty zbieżne to pszczoła, ul oraz dążenie do minimalizacji nakładów pracy i czasu na obsługę pasieki.

Warunki pożytkowe, w których prowadzę pasiekę są zbliżone do tych panujących na przeważają-

cym obszarze kraju. Pożytek towarowy skupiony jest w pierwszej połowie sezonu. Przy sprzyjających 

warunkach możliwe jest uzyskanie miodu z pożytków wczesnych. Ostatnim pożytkiem towarowym 

jest pożytek lipowy.

Bazuję na pszczole Buckfast. Uważam, że w przyszłości za sprawą rosnącego zapotrzebowania na 

pszczoły, pszczelarstwo będzie opierało się na pszczołach o cechach zbliżonych do Buckfasta. Pszczo-

łach o szybkim rozwoju, tworzących silne rodziny, łatwo utrzymujących siłę przez cały sezon, mało 

rojliwych. 

Dotychczas dominowała opinia, że ul nie wpływa na wydajność miodową rodzin, a jedynie na cza-

sochłonność ich obsługi. Moim zdaniem ul może w istotny sposób zwiększać wydajność miodową po-

przez duże gniazdo umożliwiające stworzenie rodzin o ponadprzeciętnej sile, a także możliwość łatwe-

go zwiększenia pojemności miodni w trakcie intensywnych pożytków. Za optymalny/uniwersalny typ 

ula, w zasadzie do każdej pasieki i pożytku uważam ul korpusowy Dadanta, o korpusie gniazdowym 

mieszczącym 10 ramek (435x300 mm), i korpusach magazynowych na miód o ramce ½ wysokości 

ramki gniazdowej (435x145 mm). Ul ten daje możliwość prowadzenia różnych kierunków produkcji 

pasiecznej (miód, pakiety, odkłady), a dodatkowo jest dość popularny wśród pszczelarzy zawodowych 

w Europie. Jego zaletą jest duże gniazdo, które w razie potrzeby można ograniczyć. Moim zdaniem 

niezależnie od warunków pożytkowych perspektywę dają właśnie ule o dużym gnieździe. Nieprawdą 

jest, że ul korpusowy Dadanta jest ulem na dobre pożytki. Jest to ul na każdy pożytek, natomiast to 

gospodarka pasieczna (wiedza i umiejętności pszczelarza) decydują czy pszczelarz będzie potrafi ł go-

spodarzyć w tym ulu w każdych warunkach pożytkowych. 

Słowa kluczowe: gospodarka pasieczna, pszczoła, ul
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BIOGRAFIA KAZIMIERZA LEWICKIEGO

Zbigniew Ostrzeżek

prezes Łukowskiego Koła Pszczelarzy

Kazimierz Lewicki urodził się 4 marca 1847 r. we wsi Bordziłówce pod Konstan-
tynopolem Podlaskim w obecnej gminie Siedleckiej, a zmarł 27 maja 1902 r. Był 
synem Adama, właściciela majątku Ławki i Rogale (powiat łukowski), uczestnika 
powstania  styczniowego, i matki  Pauliny z Horoszewiczów (powiat konstantyno-
polski). Kazimierz Lewicki miał rodzeństwo – Ludwika (1850-1909) żona Leonarda 
Kowalskiego, właściciela majątku w Serokomli k. Łukowa, a później majątku Ła-
będy k. Łomży oraz brat Stanisław (1853-1933). Od najmłodszych lat Kazimierz 
Lewicki okazywał zainteresowania różnymi stworzeniami, a szczególnie owadami 
należącymi do gromady pszczelich – osy, szerszenie, trzmiele, przede wszystkim 
zaś same pszczoły z ich przedziwną, cudowną, niepojętą dla człowieka i doskonałą 
umiejętnością  budowania, z ich całą praca i urządzaniem społecznym. 

Od 12 roku życia sam pracował w pasiece, trudnił się hodowlą pszczół, a pierw-
szym jego nauczycielem był prosty, nieumiejący czytać bartnik, który rozbudził 
w nim zamiłowanie do pszczelarstwa. Lewicki czytał  mnóstwo książek poświęco-
nych pszczelarstwu, ale  najwięcej go jednak uczyły własne badania, doświadczenia 
na ulach i pszczołach czynione Wyróżniał się przy tym zdolnościami i pomysłowo-
ścią w sprawach gospodarki rolnej, w ogrodnictwie i rzemiośle. 

Kształcił się początkowo w szkole klasztornej u księży Paulinów w Leśnej, 
a następnie w gimnazjum w Siedlcach. Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie 
osiadł w 1865 r. w majątku Ławki. W majątku założył znaną w całym Królestwie 
Polskim pasiekę  – 200 roi. Dogłębnie poznał życie pszczół i był tak nimi zafascyno-
wany, że poświęcił im całe swoje życie. Przeprowadzał własne badania, doświadcze-
nia na ulach i pszczołach oraz wyrabiał różnego rodzaju miody. Kazimierz Lewic-
ki był konstruktorem  ula ramowego, zwanego Ulem Lewickiego. Pszczelarstwem 
był tak zainteresowany i zafascynowany, że odbywał liczne podróże zagraniczne, 
aby zapoznać się ze stanem oraz  hodowlą pszczół w innych krajach. Był u księdza 
Dzierżonia na Śląsku, zwiedzał pasieki niemieckie, szwajcarskie, francuskie, wło-
skie i w krajach pod panowaniem austriackim. Liczne podróże,  duża wiedza, własne 
doświadczenia,  informacje i spostrzeżenia z książek, utwierdziły go w przekonaniu 
o założeniu uczelni pszczelarskiej i utworzenia pierwszego w świecie zbioru i stałej 
wystawy okazów mających związek z pszczelarstwem. 



Biografi a Kazimierza Lewickiego ‒ Z. Ostrzeżek 135

W 1882 r. Kazimierz Lewicki pozostawia rodzinę w Ławkach, a sam wyjeżdża 
do Warszawy, gdzie  otwiera Muzeum Pszczelarskie, ośrodek propagujący rozwój 
pszczelarstwa. Przy muzeum odbywały się kursy pszczelarskie i pokazy sprzę-
tu pszczelarskiego. Kursy, które tam były prowadzone  przerodziły się z czasem 
w Szkołę Pszczelarsko – Ogrodniczą. Lewicki był wydawcą  i redaktorem miesięcz-
nika „Pszczoła” (1886-1888). Współpracował również z „Gazetą Świąteczną”, do 
której pisał artykuły na tematy pszczelarskie.  Swoją wiedzę o pszczołach Lewic-
ki zamieścił  w podręczniku „Pszczelarstwo”, który był przetłumaczony na kilka 
języków.  Całą działalność Kazimierz Lewicki prowadził z własnych funduszy 
uzyskiwanych z majątku. W 1875 r. Kazimierz Lewicki ożenił się z Heleną, córką 
Leona Krupeckiego, kupca warszawskiego, właściciela kilku sklepów w Warsza-
wie na Koszykach  oraz  właściciela dużej ilości ziemi, park z pięknymi ogrodami 
i dworkiem wybudowanym w XVIII w. Po śmierci teścia Krupeckiego Lewicki 
stał się wspólnie z żoną współwłaścicielami Koszyków , gdzie postanowił zbudo-
wać uczelnię ze stałą wystawą zbiorów pszczelarskich. W Ławkach (k. Łukowa) 
w tym czasie na warsztatach budowano ule okazowe, ule badalne do okien, robiono 
i wykańczano  wszystkie części budowli, które miały się mieścić w zbiorach skarbca 
gromadzonych do nauki przez słuchaczy. Po długim namyśle, gdzie urządzić mu-
zeum Kazimierz Lewicki postanawia, że budowla wystawiona zostanie na Koszykach 
w Warszawie. Pragnął chociaż cień oglądać  jeszcze oczyma, a póki życia mu 
starczy chciał pomagać innym. Pomimo, że choroba postępowała (ślepota), pra-
gnął chociaż jednym okiem wykończyć budowę i urządzić muzeum pszczelarskie. 
W 1882 r. pod koniec czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie tego obiektu. Muzeum 
czyli skarbiec pszczelniczy, mieścił się w długim potrójnym budynku drewnia-
nym, zaś w ogrodzie, niedaleko od tego skarbca, znajdowała się pasieka wzoro-
wo urządzona, a wokół grządki z uprawą różnych roślin miododajnych. W głów-
nym budynku skarbca i domu mieszkalnym – dawnym pałacyku odbywały się 
wykłady nauki pszczelarstwa, na które przychodził tłum słuchaczy. Nauczycielem 
i wykładowcą  był  przede wszystkim sam Lewicki, który dzielił się zdobytą wie-
dzą w sposób jasny, wyraźny, zrozumiały, dobitny i wyczerpujący. W wykładach 
uczestniczyli nie tylko pszczelarze, profesorowie, ale również i zwykli  ludzie, 
którzy chcieli posłuchać dla przyjemności lub z ciekawości. Oprócz pasiek przy 
skarbcu i w Ławkach  Lewicki przy pomocy swych pracowników urządził  i pro-
wadził kilka innych pasiek w okolicach Warszawy. W 1882 r. wyszła po raz pierw-
szy w druku jego książka pt. „Pszczelnictwo”, zaś z końcem tegoż roku stał się 
współpracownikiem „Gazety Świątecznej”, w której umieszczał swe wiadomości 
i rady pszczelarskie.  Kazimierz Lewicki poprzez swoje wykłady, napisanie książki 
i ciekawe artykuły w czasopismach chciał rozpowszechnić wiedzę  na temat pszcze-
larstwa  oraz wzbudzić zainteresowanie tą dziedziną.  Za pośrednictwem „Gazety 
Świątecznej” trafi ł do wielu starszych pszczelarzy, a młodych do pszczelarstwa po-
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ciągnął. Na  wystawie w Wiedniu Lewicki otrzymał „Dyplom honorowy pierwszej 

klasy”, zaś wolno - ekonomiczne towarzystwo z Petersburga mianowało go swym 

honorowym członkiem i przyznało mu „Złoty Medal”. Takimi medalami został ob-

darowany również w Kijowie i Mińsku. Całą działalność Kazimierz Lewicki pro-
wadził  z własnych funduszy uzyskanych z majątku, gospodarstwo w Ławkach nie 
mogło pokryć tych kosztów, stąd zaciągano pożyczki. W 1892 r. zadłużony majątek 
wykupił brat  Stanisław Lewicki. Przemęczenie, choroba i niepowodzenia fi nanso-
we stały się główną przyczyna utraty zdrowia przez Kazimierza Lewickiego, mimo 
tych przykrości i niepowodzeń Lewicki nie ustawał w pracy, wydawał czasopismo 
„Pszczoła”, nie zaniedbywał współpracowników w „Gazecie Świątecznej” oraz 
troszczył się o zbyt miodu, którego coraz więcej przybywało w jego własnych pa-
siek. Gdy zawarł spółkę z świeżo przybyłym do Warszawy majstrem piernikarstwa, 
wypiekano pierniki  miodowe, po czym założył  Lewicki dwa sklepy w Warszawie, 
w których sprzedawano miód w różnych postaciach i i pierniki. Po niedługim czasie 
wspólnik zaczął wycofywać się z prowadzonej działalności z Lewickim, po czym 
on popada w długi, których nie jest w stanie spłacić. W niedługim czasie żądają 
od Lewickiego, by wyprowadził się z domu, zabrał  całe swoje mienie z muzeum 
i opuścił posiadłość. Lewicki tymczasem na próżno wzywał  wspólników muzeum 
na zgromadzeniach i w swoim piśmie „Pszczoła”, aby starali się zakład podtrzymy-
wać, aby nie pozwalali „dołków pod nim kopać”. Wołania Lewickiego pozostały bez 
skutku, kiedy ostatni kawałek gruntu spod nóg mu usunięto, zniechęcił się, ustąpił 
z zarządu muzeum, przestał prowadzić nauczanie , nie chciał mieć do czynienia 
z tymi, do których miał żal, a stosunki ze spółką przerwał. Powikłanie tych stosun-
ków naprawdę niełatwo zrozumieć. Pewne i widoczne jest to, że Lewicki tworzył ten 
zakład będąc człowiekiem dostatnim, majętnym, włożył w niego pieniądze, zdolno-
ści, można powiedzieć – życie, nie ulega wątpliwości, że to swoją pracą i wiedzą 
dużo pożytku  przyniósł za co mnóstwo ludzi jest mu wdzięcznych. Dla ich pożytku,  
pracując w tym muzeum oddał wszystko co miał, a wyszedł wyzuty ze wszystkiego, 
bez grosza, bez chleba, bez mieszkania. Jedyną własnością, która pozostała schoro-
wanemu  Lewickiemu to prawo do wydawania książki pt. „Pszczelnictwo” i „Gazety 
Świątecznej”, do których pisał artykuły dotyczące pszczelarstwa, obmyślił i zbu-
dował nowy ul bezdenek z nadstawką, opisywał go oraz jak w nim gospodarować, 
opisywał jak miody pitne przyrządzać, wprowadził  pewne ulepszenia w swoim ulu 
ramowym oraz chętnie udzielał rad, kto do niego się zwrócił. Kazimierz Lewicki 
zmarł w szpitalu 27 maja 1902 r., został pochowany w grobie rodzinnym na cmenta-
rzu  Powązkowskim w Warszawie. 
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HODOWLA I SELEKCJA PSZCZOŁY MIODNEJ

WSTĘP

Na początku warto przypomnieć na czym polega różnica pomiędzy chowem 

i hodowlą. Hodowla polega na genetycznym doskonaleniu pszczół a chów na ich 

utrzymywaniu i zapewnieniu im optymalnych warunków. Gospodarka pasieczna 

i leczenie, to chów a hodowla to dokonywanie trwałych zmian genetycznych u na-

szych pszczół, inaczej  takim przekształcaniem ich informacji genetycznej, aby były 

one jak najbardziej użyteczne dla człowieka. Sensowna hodowla wymaga wielu po-

koleń.

Praca hodowlana ukierunkowana na długotrwałe efekty składa się z czterech eta-

pów. (1) Kontroli użytkowości. (2) Oszacowania wartości genetycznej. (3) Selekcji. 

(4) Doboru do kojarzeń. Jak widać, tytuł tego wystąpienia nie jest do końca popraw-

ny, gdyż selekcja jest częścią pracy hodowlanej.

HODOWLA I SELEKCJA

Kontrola użytkowości polega na wybraniu interesujących nas cech. Nad wszyst-

kimi cechami nie da się bowiem pracować, a im mniej cech bierzemy pod uwagę 

tym lepsze będą wyniki. Nie da się tego zrobić jeśli nie określimy, jakie pszczoły 

w wyniku działań hodowlanych chcemy otrzymać, czyli jaki mamy cel. 

Aby można było mówić o poprawnym pomiarze danej cechy, technika mierzenia 

musi być adekwatna do cechy tak, aby właściwie odzwierciedlać różnice między 

rodzinami. Trudność polega na tym, że większość cech interesujących pszczelarza 

zależy nie bezpośrednio od wydajności organizmu robotnicy, ale od zbiorowego za-

chowania tysięcy osobników. Większość produktów, w tym miód, nie są produko-

wane, lecz zbierane i przetwarzane. Pszczoła jest w pewnym sensie wysoko wyspe-

cjalizowanym „żniwiarzem”, przetwórcą i magazynierem, a jej wydajność zależy 

Jerzy Paleolog

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
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od „plonowania” terenu, pogody i napszczelenia (gdy na danym obszarze jest zbyt 

wiele rodzin, pszczoły konkurują do zasobów, a średnia wydajność pasieki spada). 

Wpływ środowiska jest zatem ogromny. Aby uniknąć błędów oceniający powinien 

też znać dobrze biologię pszczoły miodnej Takie cechy, jak przekazywanie infor-

macji, szybkość gromadzenia się, współdziałanie i proporcja pszczół zbieraczek do 

pszczół pracujących w ulu, praca zwiadowców itd. Wpływają bowiem na wydaj-

ność. Nie wspomnę tu o takich cechach jak np. agresywność, zimotrwałość czy roj-

liwość, które bardzo zależą od stanu i sposobu prowadzenia rodziny. W praktyce dla 

cech takich jak agresywność czy zimotrwałość są stosowane kilkustopniowe skale 

punktowania. W tym przypadku na wynik oceny wpływają kwalifi kacje, solidność 

i subiektywne cechy pszczelarza. Miód w danym ulu może być w części przynie-

siony przez obce pszczoły lub zrabowany, co wpływa też na wiarygodność oceny. 

Zbieraczki mogą wracać do rodzin innych niż swoje (co zależy od ustawienia uli na 

pasieczysku) lub też rabują się nawzajem. Dlatego w pszczelarstwie, jak nigdzie in-

dziej, czynnik ludzki jest niezwykle ważny a doświadczenie i sumienność pszczela-

rza są jednym z „najważniejszych czynników środowiskowych. Trzeba z całą mocą 

podkreślić, że jeśli prawidłowo nie ocenimy danej cechy to dalsza praca hodowlana 

nie ma sensu, gdyż na rodziców przyszłego pokolenia nie zostaną wybrane najlepsze 

pszczoły. Poprawna ocena jest więc dla hodowli, a szczególnie selekcji, kluczowa. 

Dlatego rozwijane są nowe metody oceny cech albo sposoby ich standaryzacji. Za-

gadnienia te przybliżają pozycje [1, 2, 5, 6, 7], a dla osób bardziej dociekliwych 

można polecić pozycje [10, 11]. W wyniku poprawnie przeprowadzonej kontroli 

użytkowości winniśmy rodziny/matki uszeregować w kolejności od najlepszej do 

najgorszej. Podkreślam, ostatecznym wynikiem oceny nie powinno być podanie 

wydajności (stwierdzenie: wydajność miodowa = 20 kg nic nie mówi), ale podanie 

miejsca danej rodziny/matki w szeregu.

O ocenie wartości hodowlanej pisał tu nie będę, odsyłając czytelników do pozy-

cji [1], a bardziej dociekliwych do pozycji [2]. Wspomnę jedynie, że lepsze rodziny 

nie zawsze mają lepsze geny. Dobra rodzina może wypaść gorzej niż słaba, gdy jest 

na słabych pożytkach, a łagodniejsza okazać się agresywniejszą, gdy jest nieumie-

jętnie traktowana. Dlatego musimy określić na ile wartość rodziny zależy od genów, 

a na ile od środowiska. I to jest właśnie ocena wartości hodowlanej. Można wspo-

mnieć, że do oceny wartości hodowlanej zaczyna się stosować zdobycze współcze-

snej biochemii i genetyki molekularnej. Zainteresowanych odsyłam do pozycji [1, 3, 

także 4].

Warto wspomnieć także o cechach funkcjonalnych [1]. Są to cechy, które muszą 

być doskonalone w każdym programie hodowlanym (najczęściej utrzymanie na sta-

łym poziomie, tak aby się nie pogorszyły) niezależnie od tego nad jakimi cechami 

podstawowymi (miodność, agresywność, wydajność pyłkowa itp.) pracujemy. Są 

one bowiem związane z witalnością, przeżywalnością, zdolnościami rozwojowymi, 
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adaptacyjnymi, rozrodczymi i odpornością. To cechy funkcjonalne decydują o tym, 

jaka będzie wartość biologiczna matki/rodziny, a gdy zawiodą, nawet potencjalnie 

najlepsza genetycznie rodzina/matka przestaje być użyteczna.

Podczas selekcji na matki kolejnego pokolenia (zarodowe, reprodukcyjne) wy-

bieramy te o najlepszej wartości genetycznej. Trudność polega na tym, że nie ma tu 

dobrej recepty. Pszczoły trzeba selekcjonować do określonych środowisk i typu go-

spodarowania. Nie ma jednej dobrej recepty. Ponadto z cechami korzystnymi są po-

wiązane cechy niekorzystne. Pszczoły o dobrej dynamice rozwoju bywają rojliwe. 

A zatem wybierane matki są najczęściej sumą wad i zalet. Matki – córki odziedziczą 

od każdej ze stron rodzicielskich po połowie genów, ale które to będą geny, decyduje 

przypadek i matki – siostry po tych samych matkach, mogą być różne.

Selekcjonując pszczoły należy zdecydować się na wybranie odpowiednich metod 

selekcyjnych, zastosować odpowiednią intensywność, do czego potrzebne jest także 

rozeznanie w zmienności genetycznej i wartości współczynnika odziedziczalności. 

Nie można także bagatelizować zmiennych wymagań rynku i gustów pszczelarzy. 

W pszczelnictwie występuje jednak mnogość celów i środowisk, a za tym i mnogość 

kierunków selekcji. Szczegółowo problemy, metody i kryteria selekcji omówiono 

w pozycjach [1, 2, a dla bardziej dociekliwych także 11]. 

Ogólnie możemy mówić o dwu strategiach selekcyjnych. Pierwsza polega na 

nagromadzeniu korzystnych genów i zwana jest też selekcją na linię a druga polega 

na wykorzystaniu wartości kombinacyjnej, zwanej też wartością krzyżowniczą.

W selekcji na linię przez wiele kolejnych pokoleń wybieramy matki o pożąda-

nych genach, ograniczając się do pracy w obrębie jednej populacji należącej do 

jednej rasy. Po wielu pokoleniach dochodzi do nagromadzenia pożądanych genów 

i utrwalenia interesujących nas cech. Prowadzi to do wytworzenia linii pszczół 

o ustabilizowanych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie właściwościach [po-

równaj 7]. Przykładem takiego działania jest wytworzenie ogólnie znanych linii kra-

inek. Tu warto przypomnieć, że najlepsze pszczoły nie istnieją. Są tylko pszczoły, 

które mogą mieć wyselekcjonowany zespół genów (informacje o cechach) przydat-

ny dla danego środowiska i kierunku użytkowania. Różne pszczoły wymagają też, 

różnych specyfi cznych metod gospodarki pasiecznej. I tu dochodzimy do bardzo 

istotnego problemu interakcji genetyczno-środowiskowych. Zagadnienia te zostaną 

omówione na wykładzie, a przybliżone zostały w pozycjach [1, 2]. Bardziej zainte-

resowanych istotą zjawiska odsyłam do pozycji [8, 9]. 

W selekcji na wartość krzyżowniczą dążymy do otrzymania matek o dobrej kom-

binacji genów. Geny bowiem wzajemnie wzmacniają, maskują, zmieniają i osłabiają 

swe działanie. Czasem kombinacja gorszych genów da dobry efekt końcowy a lep-

szych zły. Dokładnie tak jak z kombinacja zawodników w zespole piłkarskim. Po-

stępowanie jest następujące. Krzyżujemy różne populacje i rodziny pszczół a mie-

szańce testujemy. Na rodziców przyszłego pokolenia wybieramy te matki, które dały 
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najlepsze mieszańce, mimo że ich wartość może być niska. Nie możemy zaniedbać 

jedynie cech funkcjonalnych. Po wielu pokoleniach możemy otrzymać linie pszczół, 

które krzyżowane między sobą będą dawać wysoko wydajne mieszańce. Aby stale 
otrzymywać dobre mieszańce towarowe o dobrej kombinacji genów, trzeba utrzy-
mywać stale linie wyjściowe dające tę kombinację. Postępowanie takie jest kosz-

towne i często wymaga licznych populacji. Zagadnienia te omówiono i zilustrowano 

przykładami w pozycjach [1, 2], wspomniano o nich w pozycjach [5, 6, 7]. Bardziej 

dociekliwych odsyłam do pozycji [11, 12].

Zatem wysoką wydajność można uzyskać dwoma drogami. Poprzez nagroma-

dzenie liczby pożądanych genów i stworzenie linii (najczęściej dostosowanej do 

określonego środowiska) lub przez stworzenie pożądanej ich kombinacji genetycz-

nej, czyli wyprodukowanie mieszańców użytkowych. W pierwszym przypadku, cór-

ki-matki wychowane od dobrej matki – matki dadzą wydajne rodziny. W drugim, 

podczas losowego doboru genów ojcowskich i matecznych podczas rozmnażania, 

pożądana kombinacja genów rozpadnie się i po dobrej matce (mieszańcu) możemy 

otrzymać złe córki-matki. 

Zupełnie innym zagadnieniem, niesłychanie ważnym w myśl obowiązujących 

konwencji międzynarodowych jest hodowla zachowawcza. Polska przoduje w tym 

zakresie jeśli idzie o pszczoły. W hodowlach zachowawczych prowadzi się selek-

cje stabilizującą w zamkniętych populacjach. Zagadnienia te nie będą tu omawiane, 

a zainteresowanych odsyłam do najnowszej, profesjonalnej pozycji [4].

Ostatni etap pracy hodowlanej to dobór do kojarzeń. Krzyżując pszczoły z róż-

nych linii/ras możemy otrzymać potomstwo licząc, że mieszańce będą sumą pożąda-

nych cech, albo że wady jednej linii/rasy będą kompensowane przez zalety drugiej. 

Takie krzyżowanie zwiemy krzyżowaniem kompensacyjnym. Niestety możemy  

otrzymać także pszczoły, które są sumą wad populacji wyjściowych. Podczas krzy-

żowania możemy też otrzymać potomstwo znacznie lepsze niż rodzice (superkom-

binacja genów). Nazywa się to heterozja i występuje najczęściej podczas kojarzenia 

pszczół z odległych regionów i należących do znacznie różniących się genetycznie 

ras [1, 2]. Dla bardziej dociekliwych istotę tego skomplikowanego zjawiska przed-

stawiłem w pozycji [12].

PODSUMOWANIE

Na koniec chcę powiedzieć, że ten tekst został pomyślany jako przewodnik po 

tym, co na temat hodowli i genetyki pszczół napisałem. A trochę się ostatnio tego 

nazbierało. Dlatego jest on dość suchy i nie zawiera obrazowych przykładów, któ-

rymi zazwyczaj się posługuję. Przykłady takie podam na wykładzie. Wiele takich 

przykładów oraz sugestywnych rycin zawierają pozycje [1, 2, 3]. Nie popełnię chy-
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ba nietaktu, jeśli powiem, że w przygotowaniu jest nowe wydanie Encyklopedii 

Pszczelarskiej (Red. J.Wilde) z zupełnie nowym zestawem haseł dotyczących ho-

dowli i genetyki (w tym ryciny) w dużej części od nowa przeze mnie opracowanych. 

Myślę, że w ostatnim 10-leciu dostępne dla praktyków źródła dotyczące hodowli 

i genetyki zostały bardzo wzbogacone.    
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ZAPROSZENIE DO PSZCZELEJ WOLI

W starożytności wierzono, że niektóre miejsca mają swojego geniusza, genius 
loci, opiekuńczą siłę kształtującą jego wyjątkowość i niepowtarzalną atmosferę 
przyciągającą ludzi. Takim miejscem na pszczelarskiej mapie Polski jest Pszczela 
Wola, gdzie można obcować z naturą w jej najszlachetniejszym wydaniu. W uro-
czym zakątku Lubelszczyzny, urzekającym malowniczą doliną Bystrzycy, zapa-
chem lip i miodu, w zabytkowym parku mieści się szkoła o 65-letniej tradycji. Znaj-
duje się tu jedyne na świecie Technikum Pszczelarskie będące chlubą wielu pokoleń 
pszczelarzy. Historia szkoły rozpoczęła się w 1944 r. W starym ziemiańskim dworku 
Rohlandów z 1852 r. w majątku Żabia Wola liczącym 50 ha  utworzono wówczas 
Liceum Pszczelarskie. Współorganizatorem i dyrektorem szkoły został Tadeusz 
Wawryn. 10 października uroczystą inauguracją rozpoczął się pierwszy rok szkolny 
w Liceum Pszczelarskim. Naukę podjęło 9 uczniów Liceum Pszczelarskiego i 11 
Rocznej Szkoły Pszczelarskiej. W latach siedemdziesiątych utworzono Zasadniczą 
Szkołę Rolniczą, Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą, Wydział Kształcenia Zaocznego 
i Telewizyjnego, a w 1975 r. powołano do istnienia Zespół Szkół Rolniczych, liczą-
cy 16 szkół rozmieszczonych na terenie okolicznych gmin. W 1992 r. Technikum 
Pszczelarskiemu otrzymało imię Zofi i i Tadeusza Wawrynów.

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej 
Woli kształci się obecnie prawie 700 uczniów i słuchaczy. W skład zespołu wcho-
dzą: Technikum Pszczelarskie, Liceum Ogólnokształcące o profi lu europejskim 
i jeździeckim, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Gimnazjum Pu-
bliczne, Policealna Szkoła Informatyczna, Policealna Szkoła Rolnicza, Policealne 
Studium Pszczelarskie i Uzupełniające Technikum Rolnicze.

Kierunek pszczelarski nadaje ton i charakter szkole, która kontynuuje tradycje 
pszczelarskie zachowując swą unikatowość. Nauka w Technikum Pszczelarskim 
trwa cztery lata. Rozwijanie umiejętności praktycznych odbywa się w pasiece liczą-
cej 200 pni oraz w specjalistycznych pracowniach pszczelarskich. Uczniowie po-
znają dokonania pszczelarzy europejskich  poprzez wyjazdy do najlepszych pasiek 
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i zakładów pszczelarskich w Austrii, Niemczech, Luksemburgu i Francji, Włoch 

i Szkocji. Pszczelarstwem interesują się już najmłodsi uczniowie Pszczelej Woli. 
W 2010 r. gimnazjaliści uczestniczyli w Międzynarodowych Zawodach Młodych 
Pszczelarzy w Czechach, w 2011 w Austrii, 2012 w Szwajcarii.

Szkoła kieruje swoją ofertę także do praktyków pszczelarzy, pasjonatów pszcze-
larstwa, którzy chcą uzyskać kwalifi kacje uprawniające do wykonywania zawodu. 
Służy temu Policealne Studium Pszczelarskie, które kształci w systemie zaocznym. 

Placówka prowadzi sprzedaż matek pszczelich ras: krainka, kaukaska, rodzin 
pszczelich oraz miodu, wyrobów woskowych, pyłku kwiatowego. Ponadto jest or-
ganizatorem Ogólnopolskich Dni Pszczelarza oraz Europejskich Spotkań Pszczela-
rzy. Pełniąc funkcję Centrum Kształcenia Praktycznego o charakterze ponadregio-
nalnym. Szkoła prowadzi egzaminy eksternistyczne i kursy w zawodzie pszczelarz 
i mistrz pszczelarza, kursy sztucznej inseminacji matek, kursy agroturystyczne, kurs 
„ Miód w kuchni”, szkolenia i wykłady w zakresie nowości pszczelarskich. 

Nauczanie zawodowe prowadzi także czteroletnie Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego. W programie tej szkoły znajdują się zasady zdrowego żywie-
nia, zastosowania miodu i produktów pszczelich. Najlepsi uczniowie mają możli-
wość wyjazdu na praktyki zagraniczne do Niemiec i na Cypr. Absolwenci uzyskując 
tytuł technika żywienia mogą starać się o pracę w małej gastronomii, w zakładach 
zbiorowego żywienia. Mogą wykorzystać swoje umiejętności w agroturystyce, usłu-
gach hotelarsko-turystycznych, handlu żywnością. 

Szkoła rozwija się prężnie, z roku na rok poszerzając swoją ofertę edukacyjną 
i dbając o optymalne warunki kształcenia młodzieży. 

Pragnienie wieloaspektowego rozwoju ośrodka skłania nas do ciągłego poszu-
kiwania nowych atrakcyjnych kierunków kształcenia. Jednym z cennych projektów 
jest wdrażanie programów innowacji pedagogicznych. Taką innowacją jest wpro-
wadzony w 2008 r. program dla klasy liceum ogólnokształcącego. Jest to klasa 
sportowa o profi lu jeździeckim. Nasza szkoła jest dobrze przygotowana do prowa-
dzenia tego profi lu nauczania. Dysponujemy 120-hektarowym gospodarstwem rol-
nym, mamy 2 stajnie, krytą ujeżdżalnię, a przede wszystkim 52 konie, w tym 30 
przeznaczonych do treningów. Moda na sporty ekskluzywne spowodowała, że klasą 
jeździecką zainteresowało się wielu młodych ludzi z całej Polski, tym bardziej, że 
nasza szkoła jest jedyną publiczną placówką oświatową w Polsce o takim profi lu. 
W roku szkolnym 2010/2011 wprowadziliśmy kolejne innowacje dla klas liceum 
ogólnokształcącego – biologiczno-chemiczną, dziennikarską i artystyczną z progra-
mem tańca nowoczesnego.

O wysokim poziomie kształcenia w naszej szkole świadczą wyniki egzaminów 
zewnętrznych. We wszystkich typach szkół znacząco wzrasta zdawalność egzaminu 
maturalnego (80%) i zawodowego (91%).



III Lubelska Konferencja Pszczelarska 2012144

Nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Starosty 

za osiągnięcia naukowe i sportowe, odnoszą także sukcesy sportowe na szczeblu 

wojewódzkim i krajowym.

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc 

w zajęciach pozalekcyjnych. Są to: Zespół Pieśni i Tańca „Apis”, teatr szkolny, ze-

spół tańca nowoczesnego, zespół instrumentalno-wokalny, chórek szkolny, liczne 

koła przedmiotowe, m.in. Koło Biblijne, Koło Spożywców, Koło Pszczelarskie. 

Uczniowie chętnie korzystają z bogatej oferty zajęć sportowych: piłka siatkowa, 

piłka nożna, koszykówka, zajęcia na siłowni. W szkole realizowane są projekty unij-

ne: „Edukacja kluczem Twojego sukcesu”, „Edukacja równych szans”, „Twój suk-

ces w Twoich rękach”, a także międzynarodowy e-learningowy projekt „Wędrówki 

z bocianem po Polsce”. Maturzyści przygotowują się do egzaminów uczęszczając na 

nieodpłatne zajęcia fakultatywne.

Szkoła bierze udział w projektach wymiany młodzieży, współpracując z różnymi 

instytucjami, m.in. od 2001 r. z Fundacją Förderverein „Schloβ und Gutshofanla-

ge Ludwigsburg e.V.”. Efektem są, rozpoczęte w 2002 r., coroczne wyjazdy, pod-

czas których młodzież zdobywa umiejętności w dziedzinie fl orystyki oraz uprawy 

ziół. Od 2002 r. placówka współpracuje ze Szkołą Rolnictwa Alpejskiego HBLFA 

w Raumberg w Austrii – młodzież uczestniczy w wymianie, której celem jest po-

znanie się poprzez wspólne zainteresowania pszczelarskie i kulinarne, a od 2004 r. 

ze szkołą im. Mikołaja Kopernika we Freigericht w ramach projektu ekologicznego. 

Od 2006 r. szkoła posiada certyfi kat Systemu Zarządzania Jakością według nor-

my PN-EN ISO 9001:2009. Dokument ten stwierdza, że szkoła stosuje System Za-

rządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy w zakresie kształcenia w formach 

szkolnych i pozaszkolnych z wykorzystaniem pasieki dydaktycznej i pracowni tech-

nologii żywienia. Realizowana przez szkołę polityka jakości determinuje jej rozwój 

w kierunku zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia teoretycznego i praktycz-

nego, kształtowania twórczego myślenia uczniów oraz społecznie pożądanych cech 

osobowości, przygotowania do życia rodzinnego i społecznego, zapewnienia bez-

pieczeństwa uczniów, wdrażania nowych kierunków kształcenia oraz podnoszenia 

kwalifi kacji pracowników.

Pszczelą Wolę chętnie odwiedzają wycieczki szkolne oraz pszczelarze, jest ona 

też miejscem spotkań i konferencji. Malownicze położenie w rejonie czystym eko-

logicznie przyciąga zwiedzających. Ośrodek stanowi doskonałą bazę wypadową na 

trasy dla wycieczek rowerowych i pieszych. Bogata fauna i fl ora pozwala zapoznać 

się z wieloma gatunkami roślin, drzew i zwierząt. W starym, pamiętającym jeszcze 

czasy Rohlandów parku, rosną rzadko spotykane w kraju okazy drzew i krzewów: 

miłorząb japoński, orzech czarny czy dąb korkowy. W zespole pałacowo-parkowym 

na uwagę zasługuje również zabytkowy pałac i ofi cyna, lodownia, dwustuletnia aleja 

lipowa, dziewiętnastowieczny młyn wodny oraz tajemniczy kurhan.
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Niewątpliwie atrakcją turystyczną jest również skansen pszczelarski wpisany do 

krajowego rejestru zabytków. Idea założenia skansenu pszczelarskiego i tzw. izby 

pamiątek pszczelarskich powstała w końcu lat sześćdziesiątych XX w. W 1973 r. 

powstał skansen i Izba Pamięci, które stały się pomocą naukową i atrakcją tury-

styczną. Wiele eksponatów pamięta trzy ubiegłe stulecia, przypominając o korze-

niach pszczelarstwa, kulturze, sztuce oraz obyczajach ziem polskich. W skansenie 

zgromadzone zostały unikalne eksponaty dokumentujące sztukę, pracę bartnika 

i pszczelarza, między innymi: stare ule, naczynia na miód, narzędzia bartne, prasy 

do miodu, miodarki drewniane. Najstarszym zabytkiem jest ul wykonany z drewna 

sosnowego pochodzący z  XVII w. 

Nieopodal wejścia do szkoły odwiedzających wita drewniana fi gura św. Ambro-

żego, biskupa, doktora Kościoła i patrona pszczelarzy. Dla nas pszczoła jest sym-

bolem pracowitości, ale w kulturze europejskiej oznacza ona odradzające się życie 

i nową nadzieję. Miód jest w kulturze symbolem najwyższych wartości jako tajem-

nicza, cenna substancja, mająca właściwości lecznicze, a nawet magiczne. Według 

Biblii ten, kto żywi się miodem, ma cząstkę wiecznej szczęśliwości. 

W Pszczelej Woli, krainie miodem płynącej, można zatem nie tylko pokrzepić 

ciało, ale także ożywić ducha. Zapraszamy do miejsca, w którym pasja ludzi splata 

się z życiodajną siłą natury.
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METODY POZYSKIWANIA I PRZECHOWYWANIA 
MLECZKA PSZCZELEGO

W latach 50. i 60. ubiegłego stulecia, po opublikowaniu w 1953 r. przez fran-

cuskiego pszczelarza dr Cailas broszury „Pszczoły źródłem młodości i witalności” 
mleczko pszczele cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Mleczko, którym jest 
odżywiana matka pszczela przez całe swoje życie, i które daje jej oraz całej rodzinie 
ogromną witalność,  porównywane było z „eliksirem młodości”. Mleczko miało stać 
się lekarstwem na wszystkie niemal dolegliwości, zwłaszcza te związane z procesa-
mi starzenia. Najlepsze lata pozyskiwania mleczka pszczelego w Polsce to dekada 
lat osiemdziesiątych. Cena, jaką wówczas uzyskiwano za kilogram tego produktu 
była wielokrotnością ceny kilograma miodu. Obecnie sytuacja rynkowo-marketin-
gowa zmusza pszczelarzy do tego, aby budując więź z klientem, oferowali coraz 
szerszą gamę produktów pszczelich, między innymi mleczko pszczele.

BIOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYDZIELANIA 
MLECZKA PSZCZELEGO

Mleczko pszczele jest wydzieliną  gruczołów gardzielowych pszczół robotnic 
w wieku od 6 do 16 dnia życia owada. Gruczoły gardzielowe aktywują sekrecję 
mleczka pod wpływem intensywnego spożywania pyłku kwiatowego. Mleczko 
pszczele w rodzinie spełnia rolę pokarmu dla larw pszczelich, larw matecznych 
i samej matki. Średnia ilość zgromadzonego mleczka w komórce matecznej  to oko-
ło 300 mg mleczka, a ilość odwiedzin larwy matecznej przez pszczoły karmicielki 
wynosi 1600 razy, larwa robotnicy jest karmiona i odwiedzana 140 razy i dostaje 
19 mg mleczka.

Marek Podlewski

Kujawskie Centrum Pszczelarskie 
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Poszczególne cykle w technologii pozyskiwania mleczka pszczelego:
1. Przygotowanie rodzin pszczelich

Do pozyskiwania mleczka pszczelego przeznaczamy silne rodziny pszczele, któ-
re wiosną prawidłowo się rozwinęły. Aby tak przygotować pszczoły, po oblocie  

możemy stosować podkarmianie stymulacyjne pokarmem węglowodanowym 
i białkowym oraz wykorzystać wczesne pożytki wiosenne na  doprowadzenie 

pszczół do właściwej siły.

2. Zestawienie rodzin pszczelich do produkcji mleczka.

Pozyskiwanie mleczka możemy prowadzić w  rodzinach osieroconych i w obec-

ności matki, wykorzystując nadprodukcję mleczka pszczelego w silnych rodzi-

nach i tendencję pszczół do budowania mateczników w miodni, jeśli panują tam 

odpowiednie warunki.

a. w ulach systemu wielokorpusowego. 

Pozostawienie  matki w gnieździe na 10 plastrach, przeniesienie 2-3 plastrów 

z czerwiem do górnej kondygnacji, w tym jednego z czerwiem otwartym 

w celu przyciągnięcia i pobudzenia pszczół karmicielek. Dobrze kiedy 

w plastrach  są zapasy pierzgi, spełnia ona ważną rolę w czasie dni nielotnych.

b. w ulach  systemu leżak.

Izolacja matki na 7-9 plastrach w części ula, w której ul posiada wylot głów-

ny.  Za pionową kratą odgrodową ustawiamy 3-4 plastry z miodem lub susz, 

a następnie plastry z czerwiem, pomiędzy którym umieścimy ramkę matecz-

nikową. Przy szerokim wylocie należy oprócz izolacji pionowej przegrodzić 

wylot, aby matka nie przedostała się do tej części. 

c. produkcja mleczka pszczelego w rodzinach z wycofaną okresowo matką lub 

odkładach.

Z rodziny silnej, zajmującej w maju minimum 20 plastrów, w tym 10 plastrów 

z czerwiem wycofujemy matkę do1-2 ramkowego odkładu. Do osieroconej w ten 

sposób rodziny poddajemy ramki matecznikowe z przełożonymi larwami umiesz-

czając ją między czerwiem. Metoda ta wymaga przenoszenia do  tak przygotowanej 

rodziny co 10-14 dni plastrów z czerwiem. Po kilku seriach możemy obserwować 

zmniejszone podlewanie larw matecznych mleczkiem. Po poddaniu pierwszych  se-

rii w ulu koniecznie należy wykonywać przegląd wszystkich plastrów w celu usu-

nięcia mateczników ratunkowych. W silnych odkładach z czerwiem postępujemy 

tak samo aż do poddania do nich matki lub matecznika.
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Wyjmowanie mleczka pszczelego 
z mateczników

Odbudowane mateczniki  systemie JENTERA Konserwacja mleczka argonem

Obfi cie podlane mleczkiem larwy wybrane 

do przełożenia do miseczek matecznikowych
Szablony używane do wyrobu miseczek 

woskowych i miseczki plastikowe

Ramka matecznikowa wyjmowana z rodziny 

po 72 godzinach od poddania larw
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Ramka Jentera wbudowana w plaster 
gniazdowy przygotowana do użycia

Łyżeczkę podkładamy pod grzbiet larwy

Przekładanie larw z plastra do miseczek 
matecznikowych za pomocą łyżeczki 

wygiętej (stalowej)

Przekładanie larw za pomocą łyżeczki chińskiej 

Kilka rodzajów łyżeczek do przekładania larw

Zestaw  KARLA JENTERA
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Obsługa rodzin produkujących mleczko:

 ─ przeglądy rodzin wykonujemy co 2 serie podawanych larw, w celu zapewnienia 

właściwej ilości pszczół karmicielek przenosimy z gniazda czerw kryty i wymie-

niamy plastry po już wygryzionym czerwiu w sektorze z mleczkiem;

 ─ usuwamy ewentualne mateczniki ratunkowe;

 ─ jeżeli pszczoły nie odbudowały żadnego matecznika na poddanych listewkach 

matecznikowych, w sektorze z mleczkiem może znajdować się matka pszczela.

Nowozelandzki system do wychowu matek 
pszczelich EASY QUEEN

Zmontowana ramka widok od tyłu – widać 
rzędowo ułożone listwy z ruchomymi dnami 

do tak przygotowanej ramki wpuszczamy 
matkę aby zaczerwiła

Ramka EASY QUEEN wmontowana 
do ramki gniazdowej 

Przygotowane miseczki matecznikowe zapew-
niają szybkie i sprawne przeniesienie listewek 

z zaczerwionymi dnami
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Przekładanie larw do miseczek matecznikowych:
a. przygotowanie ramek z miseczkami matecznikowymi:

 ─ ramki do produkcji mleczka wyposażone są w listewki matecznikowe, do któ-

rych mocujemy miseczki; przy produkcji mleczka możemy stosować misecz-

ki woskowe lub z tworzywa sztucznego;

b. przekładanie larw:

 ─ w celu zapewnienia sobie właściwych 12-godzinnych larw do przekładania, 

umieszczamy średnio brązowe plastry w izolatorach z matką, w tak zaczer-

wionym plastrze mamy młode larwy w jednakowym wieku, dla ułatwienia  

przekładania larw ścinamy komórki plastra, z którego przekładamy larwy;

 ─ przygotowanie podłoża pod przekładane larwy, rozcieńczamy świeże mlecz-

ko wodą destylowaną, wpuszczamy małą kroplę roztworu na dno miseczek;

 ─ wybieramy łyżeczkę do przekładania larw, według uznania osoby przekłada-

jącej;

 ─ przekładanie larw łyżeczką chińską obniża  pracochłonność, poprzez wyeli-

minowanie podłoża pod larwy oraz zwiększa wydajność przekładanych larw;

 ─ właściwe przechowywanie miseczek z przełożonymi larwami, do czasu wsta-

wienia ich do ula, w środowisku o dużej wilgotności powietrza 70-80% wil. 

wzg. np. poprzez nakrycie bezpośrednio mateczników wilgotną szmatką;

c. poddawanie miseczek matecznikowych z przełożonymi larwami do rodzin 

pszczelich. 

Wyjmowanie zaczerwionych listewek z dnami 
systemu EASY QUEEN

Po zmontowaniu zaczerwionych denek 
z miseczkami, rozsuwamy miseczki aby 

pszczoły karmicielki miały do nich dostęp
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Do jednej rodziny poddajemy ok. 60 miseczek z przełożonymi larwami. Po zło-

żeniu ramek matecznikowych przenosimy je do uli i wstawiamy do wcześniej przy-
gotowanych rodzin, w dni nielotne do podkarmiaczek wkładamy ciasto drożdżowo- 

cukrowe lub miodowo-cukrowe, pomaga to w stymulacji robotnic do wydzielania 

mleczka.

Przyjmowanie przez pszczoły larw:

 ─ pierwsze  serie poddanych  larw są akceptowane średnio w 50-60% , natomiast 

w następnych seriach od 85 do 95%, występują rodziny, u których w kilku seriach 

pod rząd uzyskuje się 100% akceptacji;

 ─ przerwy w poddawaniu miseczek z larwami;

 ─ jeśli występuje obfi ty wziątek i obserwuje się mniejszą niż 30-40% akceptację 

larw, robimy kilkudniową przerwę, w zależności od występowania wziątku. Po-

Dwudniowe mateczniki na ramce hodowlanej

Właściwie przygotowana rodzina do produkcji 
mleczka z 2 uliczkami do poddania larw

Ramka hodowlana z matecznikami

Właściwa pielęgnacja mateczników wpływa 
na ilość mleczka pszczelego  w matecznikach
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dobnie postępujemy, jeśli w rodzinie w części gniazdowej pszczoły intensywnie 

budują mateczniki. Zdarzają się też rodziny, które po kilkunastu seriach, nadal 

dobrze przyjmują larwy, ale bardzo słabo podlewają je mleczkiem, w takiej sytu-

acji też możemy zrobić przerwę w produkcji;

 ─ w zależności od warunków klimatyczno-pożytkowych  produkcja mleczka może 

trwać 20-30 serii.

ODBIERANIE MLECZKA PSZCZELEGO

Po upływie 72 godzin od poddania mateczników wyjmujemy ramki mateczniko-

we z uli, ostrożnie omiatając z nich pszczoły.

Wszystkie mateczniki rozchylamy (w przypadku miseczek matecznikowych 

z tworzywa ścinamy skalpelem nadbudowę woskową), usuwamy larwy i przy po-

mocy małej łopatki metalowej mleczko przenosimy do szklanego opakowania. Od-

bieranie mleczka możemy wykonać przy pomocy małej pompki podciśnieniowej. 

Wszystkie narzędzia, które miały kontakt z mleczkiem, bezpośrednio przed pracą 

i po sterylizujemy. Mleczko w szklanych opakowaniach przechowujemy w warun-

kach chłodniczych.

Następstwa pozyskiwania mleczka pszczelego:

 ─ intensyfi kacja budowania mateczników w rodzinie pszczelej wyraźnie osłabia 

nastrój rojowy;

 ─ długotrwałe pozyskiwanie mleczka  zmniejsza wydajność miodową rodzin 

pszczelich;

 ─ wzmożona produkcja czerwiu wpływa na konieczność corocznej wymiany matek 

pszczelich;

 ─ obecność mateczników  w rodzinach pszczelich przez ok. 2 miesiące bardzo za-

kłóca właściwy przepływ substancji matecznych;

 ─ pojawianie się trutówek.
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WIELKOTOWAROWA PRODUKCJA MLECZKA PSZCZELEGO 
BEZ PRZEKŁADANIA LARW

W celu obniżenia pracochłonności oraz wzrostu wydajności w technologii pozy-
skiwania mleczka pszczelego wprowadzono nowe rozwiązania techniczne. Najbar-
dziej znanymi zestawami przeznaczonymi do wielkotowarowej produkcji mleczka 
są:

 ─ Zestaw Jentera opracowany w Niemczech 1983 r. znany pod nazwą ramki Jente-
ra, system przeznaczony jest  do wychowu matek pszczelich bez potrzeby prze-
kładania larw. Autor Karl Jenter wprowadził ulepszenia i wyprodukował zestaw 
przeznaczony do pozyskiwania mleczka pszczelego . W systemie tym kompleto-
wanie larw, względnie jaj do miseczek matecznikowych, odbywa się pojedyńczo 
przez co podnosi pracochłonność (adres internetowy www.karl-jenter.de)

 ─ W Nowej Zelandii w 1999 r opracowano system produkcji mleczka EZI –QU-
EEN SYSTEM (adres internetowy www.eziqueen.co.nz) system ten oparty po-
dobnie jak system Jentera o plastikowy fragment plastra pszczelego pozwala 
umieścić w nim i zaizolować matkę pszczelą, która zaczerwia komórki pszczele 
posiadające odejmowane dna tych komórek. Zabieg ten odbywa się bez doty-
kania jaj lub larw, co czyni  metodę unikalną  i bardzo efektywną zarówno przy 
wychowie matek pszczelich jak również w pozyskiwaniu mleczka pszczelego. 
W systemie EZI QUEEN w bardzo prosty sposób w kilkanaście minut możemy 
zestawić 420 denek komórek matecznych (ułożonych rzędowo) z miseczkami 
matecznikowymi.

 ─ Francuski system NICOT PLAST, pozwala zaizolować matkę pszczelą na pla-
stikowym fragmencie plastra, matka składane  jajka  bezpośrednio do miseczek 
matecznikowych, co ułatwia pracę. Niestety system ma pewną wadę fragment 
plastra jest tak wykonany że komórki do których matka może składać jajka są 
rozstrzelone, przez co nie zawsze matki je zaczerwiają

KONSERWACJA MLECZKA PSZCZELEGO

Świeże mleczko pszczele może być przechowywane w warunkach chłodniczych 
(–2oC do 3oC), bez utraty właściwości biologicznych przez okres 2-3 tygodni. Naj-
prostszą metodą  konserwacji mleczka jest zmieszanie go z miodem i przetrzy-
mywanie w warunkach chłodniczych.  Znacznie lepszym sposobem konserwacji 
i utrwalania mleczka pszczelego jest liofi lizacja, proces ten polega na zamrożeniu 
mleczka w temperaturze – 40oC i wysuszeniu go w aparacie próżniowym. Mleczko 
po liofi lizacji nie traci swoich właściwości przez 1 rok, z 1 grama świeżego mleczka 
liofi lizowanego otrzymuje się 350 mg produktu. 
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Najnowsza technologia konserwacji  polega na przechowywaniu mleczka pszcze-

lego w środowisku argonu ‒ gazu szlachetnego, który jest cięższy od powietrza. 

W pojemnikach z mleczkiem doprowadzamy do wyparcia tlenu przez argon, którego 

warstwa powinna wynosić co najmniej 3 cm nad powierzchnią mleczka przechowy-

wanego w pojemnikach. W badaniach laboratoryjnych przygotowane w ten sposób 

mleczko przechowywano w temperaturze +4oC nie traci  swoich właściwości przez 

trzy lata.
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PREPARATY APIFARMA I APIBIOFARMA 
W PIELĘGNACJI PSZCZÓŁ

mgr Sebastian Podstawka

Dyrektor Regionalnego Centrum Mikroorganizmów w Jastkowie
21-002 Jastków 25, tel. 81 5022124, 601927727, 605988628

lublin@probiotics.pl

MIKROFLORA PASIECZNA

Mikrofl ora i mikrofauna pasieczna jest niezwykle bogata pod względem zarówno 

ilościowym, jak i jakościowym. Występują w niej bakterie, grzyby, wirusy, pierwot-

niaki, roztocza. Skład tej mikrofl ory nie jest jednak stały, ponieważ kształtuje go 

szereg czynników, takich, jak: położenie geografi czne terenu, na którym umiejsco-

wiona jest pasieka, rodzaje roślin występujących w pobliżu pasieki, gatunki zwie-

rząt hodowanych lub dziko żyjących w rejonie pasiecznym. Niebagatelny wpływ 

na mikrofl orę pasieczną wywiera również przebieg pogody oraz skład mikrobiolo-

giczny wody obecnej w środowisku, a pobieranej przez pszczoły. Mikrofl ora samej 

pszczoły również nie jest stała i zależy od: stanu fi zjologicznego pszczoły, stadium 

rozwoju (larwa, przedpoczwarka, poczwarka, owad doskonały), ale również od ka-

sty pszczelej, ponieważ inną mikrofl orę będzie posiadała pszczoła robotnica, inną 

truteń a inną matka – królowa.

Niewątpliwie mikrofl orę pasieczną można podzielić na dwie główne grupy: or-

ganizmy szkodliwe (patogenne dla pszczoły) oraz mikroorganizmy pożyteczne. Od-

rębną grupę stanowiły będą mikroorganizmy względnie obojętne dla pszczół lub 

takie, których znaczenia jeszcze dokładnie nie poznano. Z pewnością najlepiej po-

znano do tej pory mikrofl orę szkodliwą, chorobotwórczą dla pszczół, oraz wyrzą-

dzającą straty w miodzie i pyłku. Nie sposób wymienić tu wszystkich patogennych 

gatunków, niemniej jednak w obrębie tej grupy znajdziemy między innymi wirusy 

wywołujące takie schorzenia jak: choroba woreczkowa, ostry, chroniczny i powolny 

paraliż pszczół, zmętnienie skrzydełek czy choroba czarnych mateczników. Do cho-

rób wywołanych przez bakterie zaliczyć możemy: zgnilec amerykański i europejski, 

rozproszkowanie czerwia oraz różnego rodzaju posocznice. Również wśród grzy-

bów mikroskopowych znajdziemy gatunki szkodliwe, wywołujące między innymi: 

grzybicę otorbielakową, grzybicę kropidlakową, drożdżyce, trichodermozę. Wśród 

chorób wywołanych przez roztocze na szczególną uwagę zasługuje waroza, nato-
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miast wśród chorób wywołanych przez pierwotniaki – choroba zarodnikowcowa. 

Wiele uwagi poświęca się w dzisiejszych czasach CCD. Nie jest to jakiś konkretny 

patogen, choć naukowcy za głównego winowajcę CCD uznają obecnie izraelski wi-

rus paraliżu. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to zespół czynników wywołu-

jących masowe ginięcie rojów. Bez wątpienia czynnikiem nasilającym ten syndrom 

jest obecność w środowisku neurotoksyn, których głównym źródłem są pestycydy. 

Neurotoksyny  upośledzają zdolność uczenia się i zapamiętywania informacji przez 

pszczoły oraz uszkadzają ich system odpornościowy. Zjawisko CCD pogłębiane jest 

dodatkowo przez stres wywołany działalnością człowieka (urbanizacja, przemysł) 

i wprowadzanie do środowiska związków, które prawie nie ulegają biodegradacji. 

Naukowcy badający przyczyny CCD wykryli w pyłku pszczelim kilkaset toksycz-

nych związków, których głównym „producentem” jest człowiek. To swego rodzaju 

cud, że pszczoły pomimo tak dużego skażenia środowiska jeszcze do tej pory zupeł-

nie nie wyginęły. Do czynników wywołujących CCD naukowcy zaliczają również 

zbyt jednostronną dietę pszczół, wynikającą z monokulturyzacji upraw rolniczych 

i niszczenia naturalnych, bogatych w zioła pożytków. Obecnie uważa się, że problem 

z CCD jest o wiele bardziej poważny niż globalne ocieplenie klimatu, ponieważ jak 

wiadomo pszczoły zapylają trzy czwarte roślin stanowiących pożywienie dla ludzi 

i zwierząt. Problem z brakiem pszczół jest na tyle poważny, że w niektórych rejo-

nach Chin ludzie zastępują pszczoły, dokonując sztucznego zapylenia. Zbierają pie-

czołowicie pyłek z roślin, suszą go, po czym nakładają miotełkami na każdy kwiat 

drzewa z osobna. 

Do informacji dotyczących szkodliwej mikrofl ory pasiecznej należy dodać, że 

w zdrowej rodzinie pszczelej, w której wszelkie procesy zachodzą prawidłowo, 

część mikrofl ory szkodliwej jest naturalnie obecna (bądź to w formie przetrwalnej, 

bądź wegetatywnej), ale powoduje wystąpienie objawów chorobowych dopiero wte-

dy, kiedy odporność rodziny jako całości zostanie zachwiana (obniżenie temperatu-

ry, stres). Wrota szkodliwych mikroorganizmów są różne: wiele z nich występowa-

ło zawsze i będzie występowało, natomiast na pewno powinniśmy bać się nowych 

mikroorganizmów, które dopiero powstaną w środowisku, jako odpowiedź na nad-

mierne stosowanie środków chemicznych. Między innymi z tego właśnie względu 

stosowanie farmaceutyków w obrębie pasieki powinno być ograniczane, gdyż może 

powodować powstawanie szczepów odpornych na leki. 

Całą mikrofl orę ula i rodziny jako całości kształtują dwa główne czynniki: pierw-

szy z nich to specyfi czny sposób zachowania się pszczół, zwany odpornością beha-

wioralną. Polega on na tym, że pszczoły poprzez wykonywanie różnych zabiegów 

nie dopuszczają do nagromadzania się mikrofl ory w ulu. Do zachowań tych możemy 

zaliczyć: oczyszczanie plastrów i utrzymywanie czystości, wykrywanie i usuwanie 

chorych i martwych osobników, samooczyszczanie mechaniczne powłok ciała, ta-

niec oczyszczający i oczyszczanie grupowe (ma to szczególne znaczenie w usuwa-
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niu pasożytów). Drugi czynnik ograniczający rozwój mikrofl ory w ulu, to występo-

wanie substancji o działaniu antydrobnoustrojowym. Bez wątpienia na pierwszym 

miejscu należy wymienić kit pszczeli, zwany również propolisem, w którego skład 

wchodzą żywice roślinne, wosk, pyłek i wydzielina gruczołów pszczół. Substancja 

ta wykazuje silne działanie bakteriobójcze (w niższych stężeniach również bakte-

riostatyczne) w stosunku do wielu mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterii, 

grzybów i wirusów). Możemy tu wymienić choćby kilka z nich: Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus, Toxoplazma gonidii. Pro-

polis służy pszczołom do: wygładzania wewnętrznej powierzchni ula (impregna-

cja ścian), zatykania otworów i szczelin, regulacji wejść, balsamowania uśmierco-

nych w ulu napastników – szczególnie gryzoni, których z racji ich dużej wagi nie są 

w stanie wynieść poza ul. W konsekwencji zabalsamowane ciało np. myszy nie gnije 

ale mumifi kuje się. Ponadto pszczoły wyściełają propolisem komórki przed złoże-

niem jaja, a przed wejściem do ula każda pszczoła korzysta z wycieraczki propoliso-

wej. Duże skoncentrowanie propolisu w przestrzeni ula oraz unoszące się jego lotne 

składniki powodują, że w prawidłowo działającej rodzinie nie ma prawa rozwijać 

się mikrofl ora patogenna (za wyjątkiem bezwzględnych patogenów) a i mikrofl ora 

pożyteczna też z trudem się rozwija (poza niektórymi bakteriami kwasu mlekowego 

i drożdżami).

Mikrofl ora organizmu pszczoły jest zależna od wielu czynników. Okrywa ciała 

pszczoły jest na tyle specyfi cznie zbudowana, że nie „zaprasza” mikroorganizmów. 

Zawiera dwa ważne składniki: kutykulinę i chitynę, które są związkami bardzo trud-

nymi do rozłożenia przez mikrofl orę. Również budowa układu pokarmowego nie 

ułatwia rozwoju mikroorganizmom, ponieważ wyściółka jelita przedniego i tylnego 

zawiera wspomnianą już chitynę. Jelito środkowe chronione jest przez błonę pery-

trofi czną, która stanowi barierę mechaniczną i fi zjologiczną dla szkodliwej mikrofl o-

ry. W środowisku jelita specyfi czne warunki biochemiczne (pH, obecność enzymów 

trawiennych, fi toncydów, potencjał redoks) nie pozwalają na nagromadzanie się mi-

krofl ory. Doświadczenia wykazały, że zapodanie pewnych potencjalnych patogenów 

bezpośrednio na oskórek lub wprowadzenie ich wraz z pokarmem nie wywołuje 

zakażenia. Dopiero wprowadzenie tychże patogenów bezpośrednio do hemolimfy 

wywołuje posocznicę, prowadzącą do śmierci owada. Wśród linii obrony przeciw-

zakaźnej pszczoły miodnej wyróżnić można: bariery anatomiczno-fi zjologiczne, 

mechanizmy aktywne w jamie ciała, odporność nabytą oraz odporność kolonijną 

sekrecyjną. 

Specyfi czne struktury anatomiczne, właściwości fi zjologiczne oraz odczyny 

obronne czerwia i pszczół powodują, że owady te są niezwykle odporne na zaka-

żenia.

Istotnym składnikiem układu pokarmowego pszczół jest mikrofl ora pożyteczna, 

która stanowi jednocześnie kolejny element obrony organizmu pszczelego. W śro-
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dowisku układu pokarmowego, szczególnie w obrębie błony perytrofi cznej, rozwi-

jają się mikroorganizmy, które konkurują z potencjalnymi patogenami o pożywienie 

(kompetycja pokarmowa) oraz o przestrzeń (antybioza bakteryjna). Do mikroorgani-

zmów najliczniej zasiedlających układ pokarmowy pszczół zaliczamy bakterie kwa-

su mlekowego. Właściwości obronne tych pożytecznych bakterii związane są z wy-

twarzaniem przez nie związków o działaniu antydrobnoustrojowym. Do związków 

tych zaliczyć możemy bakteriocyny, między innymi nizynę, która hamuje rozwój 

wielu gatunków bakterii z rodzaju Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus, 

Micrococcus, Listeria. Kolejnym związkiem wytwarzanym przez bakterie kwasu 

mlekowego jest nadtlenek wodoru, który stanowi ważny czynnik warunkujący trwa-

łość miodu i pierzgi oraz jest (obok kwasu 10-hydroksy-D-decenowego) głównym 

czynnikiem bakteriobójczym występującym w mleczku pszczelim. Ponadto bakterie 

kwasu mlekowego wytwarzają kwasy organiczne (głównie mlekowy), które obniża-

ją pH treści jelit, stwarzając tym samym niedogodne warunki dla rozwoju patoge-

nów. Ważną cechą bakterii kwasu mlekowego jest zdolność do wytwarzania szeregu 

enzymów poprawiających strawność pokarmu. W tym miejscu warto wspomnieć, 

że naukowcy poszukujący przyczyny CCD zauważyli w treści jelit padłych pszczół 

zupełnie nie przetrawiony pyłek (pokarm), co może wskazywać na brak pożytecznej 

mikrofl ory w ich układzie pokarmowym. Można więc wnioskować, że jedną z przy-

czyn CCD może okazać się brak bakterii kwasu mlekowego w organizmie pszczoły 

(wyjałowienie), wywołany poborem ze środowiska związków ograniczających roz-

wój mikrofl ory (antybiotyki, pestycydy). 

Do najważniejszych zadań bakterii kwasu mlekowego w środowisku pasiecznym 

bez wątpienia zaliczyć należy fermentację pierzgi. Pierzga stanowi białkowy po-

karm pszczół, powstający z pyłku kwiatowego zmieszanego ze śliną pszczół (szcze-

pionka pożytecznej mikrofl ory). Pszczoły umieszczają tak przygotowany pyłek 

w komórkach plastra i ubijają go głową. Dzięki temu usuwają tlen z wolnych prze-

strzeni (tlen mógłby zakłócać proces fermentacji). Enzymy trawienne bakterii kwasu 

mlekowego uszkadzają osłonkę pyłku, uwalniając tym samym białko. Tylko dzięki 

temu pszczoła może wykorzystać ten najważniejszy składnik budulcowy zawarty 

w pyłku. Jednocześnie sam proces fermentacji wpływa na polepszenie walorów 

smakowych pierzgi, gdyż wywołujące go bakterie kwasu mlekowego produkują 

związki zapachowo-smakowe: diacetyl, acetoinę, aldehyd octowy. Dzięki wytwa-

rzaniu przez bakterie kwasów organicznych, pH pierzgi obniża się do ok. 4, co wraz 

ze wspomnianym nadtlenkiem wodoru wpływa na trwałość pokarmu pszczelego. 

W obrębie układu pokarmowego bakterie kwasu mlekowego wykazują jeszcze jedną 

istotną cechę: rozkładają niepożądane składniki pożywienia. Dzięki temu pszczoła 

jest w stanie przetrwać pewne niskie stężenia toksycznych substancji pobieranych 

wraz z pokarmem ze skażonego środowiska.
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Do preparatów posiadających obecnie najszersze spektrum bakterii probio-

tycznych (z dużym udziałem bakterii kwasu mlekowego) zaliczyć można preparat 

ApiBioFarmaTM. Preparat ten można zastosować jako dodatek do syropu wodno-

-cukrowego oraz do wody. Wielu pszczelarzy stosuje go preparat ApiFarmaTM 

do higienizacji uli i narzędzi do pracy w pasiece. Doświadczenia przeprowadzone 
w poprzednich latach dowodzą, że zastosowanie ApiFarmaTM i ApiBioFarmaTM  
w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie chorób i upadków oraz poprawę kon-
dycji rodzin pszczelich. 

Autor: mgr inż. Wanda Huk

HISTORIA APIFARMY I APIBIOFARMY

Jeszcze kilka lat temu nikt z nas nie przypuszczał, że kompozycja mikroorga-
nizmów w preparacie ProBio Original Ema będzie miała zastosowanie w pszczel-
nictwie. Dolnoślaskie Centrum Mikroorganizmów w 2006 r. rozpoczęło wdrażanie 
preparatu ProBio Original Ema w uprawach tytoniu. Jeden z plantatorów poinfor-
mował swojego znajomego pszczelarza o naszym preparacie. Ten, bez informowa-
nia nas o swoich zamiarach, wprowadził preparat do wody dla pszczół. Dopiero po 
pewnym czasie podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami. (Zobacz program Teraz 
Wieś z 3.04.2011 r. link: http://www.tvp.pl/wroclaw/publicystyczne/teraz-wies/wi-
deo/03042011/4261501)

Podchodziliśmy do tych informacji z wielką rezerwą, ponieważ wyniki takich 
doświadczeń mogą być sumą przypadków. Nie mamy wątpliwości co do tego, że 
każdy żywy organizmu współpracuje w większym lub w mniejszym stopniu z mi-
kroorganizmami, a mikroorganizmy są podstawowym elementem wpływającym na 
stan zdrowia każdej istoty. Dlatego rozpoczęło się wówczas nasze „dokształcanie „ 
w temacie mikrobiologii pszczoły i znaczenia mikroorganizmów w życiu pszczół. 
Zajęła się tym Szefowa Działu Badan i Rozwoju Dolnoślaskiego Centrum Mikro-
organizmów Wandy Huk, która po ukończeniu Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
(dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy) o specjalizacji „Mikrobiologia Żywności 
i Techniczna” podjęła pracę DCM. Nawiasem mówiąc temat ten jest bardzo sła-
bo opisany w dostępnych publikacjach. Są setki książek nt. chorób pszczół (czy-
taj: mikroorganizmów patogennych), natomiast jest bardzo mało informacji 
nt. mikroorganizmów pożytecznych w pasiece. Dopiero studium nad przewodem 
pokarmowym pszczoły dało nam ostateczne potwierdzenie przypuszczeń, że pszczo-
ła do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje mikroorganizmów. W tym czasie 
zaprzyjaźniliśmy się z pszczelarzami z rejonu oleśnickiego panami Waldemarem 



Preparaty ApiFarma i ApiBioFarma w pielęgnacji pszczół ‒ S. Podstawka 161

i jego synem Łukaszem, którzy „poszli na całość” i zastosowali ProBio Original Ema 

w swoich pasiekach. Wiedzieli, że preparat jest stosowany przez rolników dla zwie-

rząt i że nie powoduje skutków ubocznych, również cena nie powodowała zawrotów 

głowy (ca 10,00 zł/litr). Oczywiście każdy z pszczelarzy wiedział, że kupuje preparat 

do zastosowania „w ogródku” a nie probiotyk dla pszczół! Ponieważ wieści szybko 

się rozchodziły, a panowie Waldemar i Łukasz wciąż informowali nas o pozytywnych 

efektach, postanowiliśmy nadać sprawie odpowiedni tok. Przystąpiliśmy wówczas 

do zestawienia preparatu z dodatkiem ziół, które w dostępnej literaturze były postrze-

gane jako najlepsze dla pszczół. Celem było osiągniecie probiotyku, który będzie 

w swym składzie zawierał nie tylko żywe mikroorganizmy, ale również produkty 

wyekstrahowane z ziół w procesie naturalnej fermentacji mlekowej. Wyprodukowa-

liśmy kilka próbnych serii preparatu i dopiero pod koniec 2009 r. udało nam się zesta-

wić odpowiedni skład. Po publikacji w „Pszczelarzu Polskim” artykułu Wandy Huk 

z krótkim opisem doświadczeń, zainteresowanie preparatem wzrosło. Zaczęły do nas 

docierać informacje już nie tylko z koła oleśnickiego ale z całej Polski od ludzi, którzy 

chcieli przetestować ProBio Original Ema. Pszczelarze mówili, że widzą znaczącą 

poprawę kondycji rodzin, przyrost pszczół w rodzinach, zanikanie objawów chorobo-

wych. Jednocześnie informowali nas, że w rodzinach, które od początku miały dobrą 

kondycję i charakteryzowały się dobrym zdrowiem – nie zauważono żadnych zmian, 

co może sugerować, że 

w takich „idealnych” rodzi-

nach równowaga mikrobio-

logiczna jest niezachwiana 

i preparat ma działanie tylko 

profi laktyczne. Natomiast 

korzystne zmiany odnoto-

wywano w rodzinach osła-

bionych (szczególnie po 

okresie zimowania). Należy 

przy tym dodać, że preparat 

stosowano na kilka spo-

sobów: dodatek do wody, 

dodatek do syropu, opryski 

ula i ramek (wraz z pszczo-

łami). Pszczelarze zauwa-

żyli również, że przerwa 

w podawaniu prepara-

tu dłuższa niż 3 tygodnie 

sprzyja nawrotom choroby, 

czyli kłania się systematyka. 
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Ponieważ temat jest nowy (pomimo tego, że mikroorganizmy towarzyszą pszczołom 

od zawsze), zaproszono przedstawicieli naszej fi rmy na kilka spotkań. Uczestniczy-

liśmy min. w spotkaniu w Bałtowie, w Jeleniej Górze, Częstochowie. Wkroczyliśmy 

jako Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów na długą i żmudną drogę rejestra-

cji opracowanych przez nas (na bazie ProBio Original Ema) preparatów ApiFarma 

i ApiBioFarma do zastosowania w pasiekach, ponieważ wiadomo, że doświadcze-

nia - nawet najlepsze - nie mogą być podstawą do rejestracji produktu. Tu potrzeba 

wnikliwych badań. Zaplanowane przez nas badania preparatów ApiFarma i ApiBio-

Farma pomogły odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań: czy bakterie kwasu 

mlekowego zawarte w naszej kompozycji posiadają takie właściwości, jak bakterie 

kwasu mlekowego obecne w błonie perytrofi cznej przewodu pokarmowego pszczo-

ły? Czy „nasze” mikroorganizmy mają wpływ na uwalnianie białka z pyłku w pro-

cesie fermentacji mlekowej pierzgi? Czy „nasze” mikroorganizmy wypierają mikro-

organizmy patogenne z przestrzeni ula? Uzyskaliśmy certyfi kat weterynaryjny dla 

ApiFarmy i ApiBioFarmy jako producenta mieszanek paszowych uzupełniających 

pod numerem Pl0214826p.

Nasze wysiłki i wysiłki zaangażowanych pszczelarzy zostały nagrodzone 

w grudniu 2010 r. w konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT. Otrzymaliśmy Na-

grodę II Stopnia „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”. Naukowa Nagrodę 

dla Zespołu Autorskiego kierowanego przez mgr. inż. Wandę Huk i mgr. inż. Łuka-

sza Zielonego z Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów w osobach: Witold Ka-

leta, Zdzisław Robak, Józef Ostapowicz, Waldemar Zielony, Zdzisław Zieniewicz, 

Czesław Trzciański dedykujemy wszystkim pszczelarzom.
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KULISY WYKORZYSTANIA PROBIOTYKÓW APIFARMA 
I APIBIOFARMA W PASIECE – I NIE TYLKO

Pszczołami zajmuję się ponad 60 lat. Z racji wykształcenia muzycznego w wy-

obraźni grały mi różne instrumenty, a dominantą w przygodzie z pszczołami stała sie 

„Subtelna Symfonia ULA”. Zainteresowanie przeszło w pasję poznawania, poszuki-

wania i odkrywania wielu tajników pnia. Od niewiedzy do trochę większej wiedzy 

droga była długa. Cóż mógł wiedzieć 12-to letni repatriant ze wschodu, który osadził 

w starym ulu pierwszy złapany rój? Niewiedza zbierała żniwo. Choroba roztoczowa, 

grzybica, nosema czy zatrucia to tylko wybrane problemy, na rozwiązanie których 

tylko wiedza była lekarstwem. Dobry los sprawił, że na mojej pszczelarskiej drodze 

znaleźli się życzliwi i otwarci ludzie. Z wdzięcznością wspominam wyjątkowych, tj. 

Weronika Kumko, prof. prof. Barbara Tomaszewska i Leonard Loeber. Ale współ-

czesność to nowe problemy i nowe wyzwania. Przypadek sprawił, że w 2008 r. od 

sąsiada pszczelarza dowiedziałem się o PROBIOTYKACH, które nazywał Emami. 

Od roku stosował je w pasiece i wyrażał się o nich bardzo pochlebnie. Do nowości 

podszedłem jednak z rezerwą ale na pewno nie z negacją. Postanowiłem zgłębić 

temat od strony teoretycznej i praktycznej, wykorzystując probiotyki w pasiece. 

Z upływem czasu i wnioskami z praktyki, krąg zainteresowanych problemem pro-

biotyków pszczelarzy powiększał się. Zainteresowałem Emami Zdzisława Zie-

niewicza, pszczelarza z pasją, a chemika z wykształcenia, oraz ze znamienną ce-

chą charakteru czyli brakiem tolerancji dla jednostronnych prawd. Pan Zdzisław 

nakreślił bardzo ciekawy program eksperymentu z wykorzystaniem probiotyków. 

Wytypował dwie grupy po pięć rodzin. Grupa testowa do zimowego podkarmiania 

inwertem otrzymała różne stężenia probiotyku w pokarmie. Celem doświadczenia 

było określenie, ile probiotyku na przestrzeni różnych okresów (do czasu pojawie-

nia się nektaru) zostanie w pokarmie zimowym oraz wpływ probiotyku na kondy-

cję, zdrowotność i żywotność rodziny. Do eksperymentów i doświadczeń dołączyło 

pięciu pszczelarzy z Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy: Waldemar 

i Łukasz Zielony, Witold Kaleta, Zdzisław Robak i Czesław Trzciański. Z tego co 

mi wiadomo, Waldemar i Łukasz Zielony rozpoczęli swoje badania już rok wcze-

śniej, ale cała grupa podjęła doświadczenia z początkiem 2010 r. pod nadzorem 

i we współpracy z Dolnośląskim Centrum Mikroorganizmów. Rok 2010, jak pa-

miętamy był trudny dla pszczelarstwa, a dla prowadzenia doświadczeń, szczególnie 

trudny. Uzyskanie przejrzystych odpowiedzi na postawione zadania wymaga reali-

zacji działań w określonych terminach, a przy dużych ochłodzeniach jest to wręcz 

niemożliwe. Trudności takie jak wybór jednakowej siły rodzin, matek w jednym 

wieku, i innych o których nie będę pisał, może nie pozwolić na uzyskanie pełnych 

i jednoznacznych odpowiedzi. Indywidualnie podjąłem kilka tematów dodatkowego 

przetestowania probiotyków tj:
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1. Ochrona apibiofarmą plastrów z pierzgą przed pleśnią;

2. Wpływ apibiofarmy na przyjście poddawanych matek;

3. Wpływ apifarmy w poidełkach pasiecznych;

4. Wykorzystanie probioemów w ogrodzie i sadzie.

Wstępne wnioski końcowe zachęcają jednoznacznie do stosowania probiotyków 

i kontynuowania doświadczeń, a moje doświadczenia są następujące. Na 20 podda-

nych matek do rodzin odkładów tylko dwie nie zostały przyjęte. Poddawaną matkę 

głodzę (5-10 minut), wymienianą matkę zabieram, rodzinę opryskuję wodnym roz-

tworem ApiBioFarmy a następnego dnia sprawdzam efekt. Do oprysków używam 

różnych opryskiwaczy. Niezawodnym i bardzo wygodnym okazał się Kwazar. 

Poidło. Zamiast dotychczasowego jednego wprowadziłem trzy pojemniki po izo-

glukozie (niebieskie z pływającą styropianową tratewką z otworami i z góry przy-

kryte daszkiem z wolną przestrzenią). Na jeden pojemnik daję 100 ml ApiBioFarmy 

i jestem zaszokowany ilością zużywanej przez pszczoły wody.  Niby drobiazg, ale 

dający wiele do myślenia.  Ale kiedy w moim ogrodzie, bez nawożenia i środków 

ochrony roślin, warzywa były zdrowe i dorodne, a kompostownik zamiast stawać 

się coraz większy malał w oczach, stosowanie ProBioemów staje się moim nawy-

kiem. I nie tylko moim i nie tylko w pasiece. Ostatnio na targowisku widzę skrzynię 

pięknych pomidorów z napisem „Pomidory Gruntowe”. Pytam producenta czy aby 

się nie pomylił i zamiast „szklarniowe” przez pomyłkę napisał „gruntowe”. Okazuję 

się, że od kilku lat używa ProBioemów i ma takie a nie inne wyniki, a jeśli czytelnik 

„memu świadectwu nie wierzy niechaj na targ do Oleśnicy bieży”.

Myślę, że każdy człowiek zainteresowany jest swoim zdrowiem. Ja jestem zainte-

resowany zdrowiem swoich pszczół i swoim własnym, jak również zdrową ziemią, 

która winna wydawać zdrowe plony. ProBioemy mają w sobie coś, co godne jest 

szerokiego doświadczania i otwartego dzielenia się swoimi wnioskami. W tym miej-

scu wypada mi poinformować, że wiele uczelni i naukowców zostało zainteresowa-

nych probiotykami dla pszczół. Jestem przekonany, że z tych badań wyniki zostaną 

udostępnione wszystkim pszczelarzom. 

Na zakończenie fraszka:

Choćbyś miał super pszczoły

choćbyś miał piękne ule

wiedz - na nic to wszystko

kiedy dopadną cię tęgie bóle

 
         Józef Ostapowicz

      Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy
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OPIS PRODUKTÓW

Produkt certyfi kowany:

Mieszanka Paszowa Uzupełniająca dla Pszczół 

Numer identyfi kacyjny:

PI0214826p 

Jedyne w Polsce probiotyki dla pszczół o tak szerokim 

spektrum szczepów

 

ApiFarmaTM - mikrobiologiczny preparat dla pszczół.  

Zestawiony ze specjalnie dobranych kultur pożytecz-

nych mikroorganizmów. Substancje wyjściowe: SCD 

ProBio OriginalTM

Zastosowanie i dawkowanie:

Higienizacja ula i ramek:

 ─ Wykonać oprysk wnętrza ula roztworem ApiFar-

maTM 100-250 ml/5L wody bez chloru (na około 

20 rodzin);

 ─ Zalecamy oprysk całego gniazda łącznie z pszczo-

łami. Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza 

ciśnieniowego;

 ─ Jeżeli pszczoły chorują opryskiwać również zewnętrzne powierzchnie ula i jego 

otoczenie;

Biodezynfekcja:

 ─ 0,5 litra ApiFarma™ / 3 litry wody (na około 10 uli);

 ─ spryskać wnętrze ula po usuwaniu zanieczyszczeń, opryskiwać ramki i miejsca, 

na których pojawiły się oznaki pleśni, pryskać porażony czerw, dezynfekować 

narzędzia do pracy w pasiece, spryskiwać ule przed zasiedleniem odkładów. 

Dodatek do syropu  przed zimowlą i wczesną wiosną:

 ─ 1 L ApiFarma / 10 rodzin (100ml  na rodzinę);

Dodatek do wody pitnej dla pszczół i do syropu w okresie letnim:

 ─ 1 L ApiFarma / 20 rodzin (50 ml na rodzinę).

Zastosowanie preparatu nie wiąże się z przestrzeganiem okresu karencji, ponieważ 

środek jest w pełni nieszkodliwy.

Spodziewane efekty stosowania preparatu ApiFarmaTM to przede wszystkim:

 ─ poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;

 ─ zahamowanie ubytku pszczoły lotnej;
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 ─ wydłużenie żywotności pszczół robotnic;

 ─ poprawienie kondycji rodzin osłabionych;

 ─ ograniczenie rozwoju mikrofl ory chorobotwórczej;

 ─ poprawa procesów trawienia;

 ─ ograniczenie zatruć.

 

Produkt certyfi kowany:

Mieszanka Paszowa Uzupełniająca dla Pszczół 

Numer identyfi kacyjny:PI0214826p 

Jedyne w Polsce probiotyki dla pszczół z dodatkiem 

ziół.

ApiBioFarmaTM Produkt mikrobiologiczno ‒ ziołowy 

dla pszczół. Zestawiony ze specjalnie dobranych kultur 

pożytecznych mikroorganizmów. 

Substancje wyjściowe: SCD  ProBio FoodTM  z do-

datkiem ziół:

 ─ Bylica boże drzewko (Artemisia abrotanum L.)

 ─ Mięta pieprzowa (Mentha x piperita L.)

 ─ Orzech włoski  (Juglans regia L.)

 ─ Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.)

 ─ Szałwia lekarska (Salvia offi cinalis L.)

 ─ Czarnuszka siewna (Nigella sativa L.)

 ─ Biedrzeniec anyż  (Pimpinella anisum L.)

 ─ Rozmaryn lekarski (Rosmarinus offi cinalis L.)

 ─ Melisa lekarska (Melissa offi cinalis L.)

Zastosowanie i dawkowanie:

Higienizacja ula i ramek:

Oprysk preparatem ApiBioFarma™ z wodą w proporcji: 

 ─ 100 ml/5 litrów wody (na około 10-20 rodzin);

 ─ Zalecamy oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami;

 ─ Do aplikacji najlepiej używać opryskiwacza ciśnieniowego. 

Dodatek do syropu  przed zimowlą i wczesną wiosną:

 ─ 1 L ApiBioFarma ( 20-30 rodzin);

 ─ Dodatek do wody pitnej dla pszczół i do syropu w okresie letnim;

 ─ 1 L ApiBioFarma ( 30 rodzin ).
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Zastosowanie preparatu nie wiąże się z przestrzeganiem okresu karencji, ponieważ 
środek jest w pełni nieszkodliwy. 

Spodziewane efekty stosowania preparatu ApiBioFarmaTM to przede wszystkim:
 ─ poprawa kondycji rodzin osłabionych;

 ─ poprawa dobrostanu rodzin pszczelich;

 ─ zahamowanie ubytku pszczoły lotnej;

 ─ wydłużenie żywotności pszczół robotnic;

 ─ przyrost ogólnej ilości pszczół w ulu;

 ─ ograniczenie stosowania antybiotyków i innych farmaceutyków;

 ─ ochrona przed warrozą (varroa destructor przebywa na pszczole, ale nie wgryza 

się w pancerz chitynowy);

 ─ oprawa procesów trawienia;

 ─ brak fermentacji syropu w podkarmiaczach, co daje możliwość dłuższego wyko-

rzystania pokarmu przez pszczoły. 

Zalecenia dodatkowe:
 ─ do rozcieńczeń należy stosować tylko wodę bez chloru;

 ─ dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy podawać preparat do picia i wyko-

nywać opryski co 3 - 4 tygodnie;

 ─ nie eksponować preparatu na działanie promieni UV;

 ─ nie wstrząsać butelką zbyt dynamicznie;

 ─ po częściowym opróżnieniu butelki należy usunąć nadmiar powietrza i umieścić 

preparat w chłodnym i ciemnym miejscu, najlepiej w lodówce.

„Każdy żywy organizm jest częścią środowiska, w którym wszechobecne są mikro-

organizmykażdy organizm współżyje z mikroorganizmami”

mgr Sebastian Podstawka

dyrektor Regionalnego Centrum Mikroorganizmów w Jastkowie
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HODOWLA PSZCZÓŁ ORAZ WYCHÓW MATEK W NIEMCZECH

DANE OGÓLNE (DIB)

W Niemczech istnieją trzy związki pszczelarzy:

1. Deutscher Imkerverband e.V. (D.I.B) – Niemiecki Związek Pszczelarzy.

2. Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund e.V. – Niemiecki Związek Pszczelarzy   

Zawodowych.

3. Bund Deutscher Buckfastimker e.V. – Niemiecki Związek hodowców pszczoły  

Buckfast.

Ogółem w Niemczech znajduje się (stan z dnia 31.12.2010):
 ─ 83411 zrzeszonych pszczelarzy; 

 ─ 619197 rodzin pszczelich (u członków związku).

W latach 1993-2008 ubyło w Niemczech 25,7% pszczelarzy oraz 49,5% rodzin 
pszczelich. W ostatnich dwóch latach XX w. przybyło 3,49% pszczelarzy. Dopiero 
w 2010 r., po raz pierwszy od szesnastu lat przybyło 0,85% rodzin pszczelich. Średni 
zbiór miodu z rodziny wynosił 33,8 kg. Średnia wielkość pasieki wynosi 7,4 rodzin 
pszczelich. Łącznie pszczelarze wyprodukowali 23137 ton miodu.

Opłata członkowska składa się z dwóch części. Każdy pszczelarz płaci stałą 
składkę oraz dodatkowo tzw. składkę ulową. Przynależność do związku zapewnia 
przede wszystkim korzystne ubezpieczenia pasieki, pszczół, pszczelarza oraz innych 
osób będących w pasiece. W Niemczech do Związku należy ok. 90% pszczelarzy.

MATERIAŁ PSZCZELI

Pszczelarze ‒ amatorzy hodują pszczołę kraińską (Apis mellifera carnica), za-
wodowcy zaś w większości pszczołę Buckfast. Oprócz tych dwóch ras mała grupa 
pszczelarzy hoduje pszczołę północną (Apis mellifera mellifera). 

dr Benedikt Polaczek

Freie Universität Berlin
FB Biologie, Chemie, Pharmazie Nat Lab -Bienen; 

Königin-Luise –Str. 1-3; 14195 Berlin
tel. 00 49 30 83853945; fax. 00 49 30 83853916 

polaczek@zedat.fu-berlin.de
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Trutowiska (Tiesler 2008).

To obszar, na którym ustawione są rodziny ojcowskie z dużą ilością trutni. Trut-

nie te ze względu na odległość, otaczające góry lub wodę (morze) nie mogą opusz-

czać tego terenu. Na trutowisku takim ustawia się uliki weselne. Oszklone uliki 

umożliwiają sprawdzenie pokarmu oraz ich zawartości. W ulikach tych nie mogą 

znajdować się żadne trutnie. 

Z ustawionych ulików matki wylatują na lot godowy, gdzie spotykają trutnie 

z rodzin ojcowskich.

W Niemczech posiadamy:

 ─ 18 trutowisk na wyspach;

 ─ 38 trutowisk dla poszczególnych linii pszczół;

 ─ 55 trutowisk dla poszczególnych ras pszczół;

 ─ 81 stacji, punktów inseminacji matek pszczelich.

MATKI PSZCZELE

Matki hodowlane produkowane są przez uznanych hodowców. Rodziny do ho-

dowli selekcjonowane są przede wszystkim pod względem łagodności, spokojnego 

siedzenia na plastrach, miodności, rojliwości, pewności w zimowaniu oraz odpor-

ności na choroby – szczególnie na warrozę. Większość matek zapładnianych jest 

w sposób naturalny, na wyspach lub pewnych trutowiskach. 

W 2010 r. na trutowiska dostarczono 56081 matek. Z liczby tej zapłodnionych 

naturalnie zostało 42709 matek, co oznacza, że z dostarczonych matek zapłodnio-

nych zostało 76,2%. Sztucznie unasienionych zostało 3107 matek. 78,2% (2429), 

które po sprawdzonym czerwieniu przeznaczonych zostało do dalszej hodowli oraz 

do licznych doświadczeń. W Niemczech matki hodowlane sprzedawane są jako mat-

ki ze sprawdzonym czerwieniem.

ULE

Pszczoły hodowane są w ulach magazynowych (stara część Niemiec) i ulach 

szafkowych (byłe NRD). Pszczelarze najczęściej stosują ramki: Deutsch Normal-

maß (37x22,3; północne i środkowe Niemcy), Zander (42x22; Bawaria). Pszczelarze 

zawodowi stosują ule Dadant i Langstroth.
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MIÓD

Najczęściej sprzedawany jest w 0,5 kg słoikach z plastykowym zamknięciem. 

Słoik DIB (Niemieckiego Związku Pszczelarzy) przeznaczony jest tylko jako opa-

kowanie miodu niemieckiego i ma już prawie stuletnią tradycję. Na słoik nakleja 

się etykietki, z indywidualnym numerem każdego słoika. Na etykietce pszczelarz 

umieszcza swój adres, rodzaj miodu oraz datę przydatności do spożycia. 

Od członków związku pobierana jest opłata na reklamę tego słoika oraz niemiec-

kiego miodu.

Drugi rodzaj półkilogramowych słoików to tzw. słoiki neutralne (tylko na miód). 

Do słoików tych miód może napełniać każdy pszczelarz, wykorzystywane są one 

również przez fi rmy sprzedające miód z importu.

Oprócz szklanych słoików w handlu używane są plastikowe (1,0 kg; 2,5 kg) oraz 

blaszane (2,5 kg) wiaderka.

W Niemczech 80% miodu pochodzi z importu, mimo tego pszczelarze mają pro-

blemy ze sprzedażą miodu. 

CHOROBY PSZCZÓŁ

Pszczelarze niemieccy mogą stosować lekarstwa tylko przeciwko warrozie. Cał-

kowicie zakazane jest stosowanie antybiotyków, nawet w przypadku zgnilca złośli-

wego. W przypadku wybuchu tej choroby rodziny z objawami klinicznymi zostają 

zasiarkowane i spalone, a rodziny terenu zapowietrzonego poddane zostają gruntow-

nej kontroli. Od wszystkich rodzin z plastrów z czerwiem pobiera się próby miodu 

z wieńca pokarmu oraz czerwiu.
W przypadku stwierdzenia zgnilca w próbach, rodziny takie zostają zmiecione 

z plastrów do osiatkowanych skrzynek, a po 48 godzinnej głodówce osadzone na 

węzie w czystym ulu. Przez najbliższy okres codziennie podkarmia się je małymi 

ilościami pokarmu.

Głównym jednak problemem pszczelarzy jest warroza.

Do ofi cjalnego zwalczania pasożytów dopuszczone są następujące substancje: 

Bayvarol, Perizin oraz kwasy organiczne (mrówkowy, mlekowy, szczawiowy) oraz 

tymol.

Kilkuletnie stosowanie tej samej substancji (rozpuszczalnej w tłuszczach) prowa-

dzić może do ich kumulacji w wosku, a tym samym do rezystencji roztoczy. Pierw-

sza rezystencja pojawiła się już w 1997 r. (Wallner). 

Od następnego roku coraz więcej pszczelarzy niemieckich zaczęło ponownie się-

gać po kwas  mrówkowy.
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60% kwas mrówkowy 
Od samego początku walki z warrozą dopuszczony jest kwas mrówkowy w pły-

tach Illertisser (kartonowa płyta A4 nasączona 23,7 g 60% kwasu). Duża powierzch-

nia płyty powoduje szybkie parowanie kwasu, całość wyparowuje w ciągu ok. 6-8 

godzin. Szokowe działanie kwasu tej metody prowadziło do strat młodych, świeżo 

wygryzionych pszczół (ok. 10%) oraz pszczół krótko przed wylęgiem (będących 

jeszcze w komórkach). Dodatkowo zabieg ten prowadzi do strat ok. 10% najstar-

szych matek. Skuteczność oparów kwasu w tej metodzie wynosiła od 10 do 95%.

Pewniejsze wyniki w walce z roztoczami pszczelarz uzyskuje stosując dozowniki 

np. Nassenheider Verdunster – dozownik z Nassenheide (Polaczek, 2002).

Schemat dozownika z Nassenheide

1- pojemnik na kwas, 2- komora parowania, 3- pokrywa, 4- knot

W metodzie tej ilość parującego kwasu regulowana jest powierzchnią parującego 

knota (18-30 cm2), przez co wydłuża się okres równomiernego działania (7-14 dni). 

Stosunkowo niskie, ale równomierne parowanie w dawce (8-10 g/dobę/korpus) daje 

dużo lepszą i równą skuteczność we wszystkich rodzinach (ok. 95%). 

Dozownik parownik stosować powinien każdy pszczelarz do wstępnego oczysz-

czenia rodzin z roztoczy, na początku okresu powstawania pszczół zimowych (II 

połowa lipca, sierpień). 

Do ostatecznego oczyszczenia rodzin z pasożytów (październik) zamiast „cięż-

kiej chemii” zastosować można kwas mrówkowy w przebudowanym w wykraplacz 

dozowniku z Nassenheide. W metodzie tej dozownik ustawiony zostaje na nóżkach, 

a prostokątny knot poprzedniego dozownika zastąpiony zostaje innym w kształcie 

litery L. Knot ten wyprowadza stałą ilość kwasu ze zbiornika na poziomy knot pa-

rujący. 
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Plama parującego kwasu na knocie poziomym jest większa przy niskiej, a mniej-

sza przy wyższej temperaturze. 

Schemat dozownika-wykraplacza

1. zbiornik kwasu

2. pokrywa komory wypływowej
3. podstawki dozownika
4. knot wyprowadzający kwas

5. knot parujący

6. mniejsza plama parującego kwasu (wyższa temperatura otoczenia)

7. większa plama parującego kwasu (niższa temperatura otoczenia)

8. folia 

Tak przygotowany dozownik po napełnieniu ustawia się na powałce w pustym 

magazynie. Folia pod wykraplaczem zapobiega spływaniu kwasu po plastrach.

By zmniejszyć objętość ula, dozownik – wykraplacz umocować należy w pustej 

ramce. W tym przypadku na wewnętrznej stronie dolnej listwy umocowany jest knot 

parujący, a na nim umocowany zostaje dozownik wykraplacz. Drugi koniec knota 

parującego mocuje się na bocznej krawędzi górnej listwy ramki. W tym przypadku 

kapiący kwas nasącza pionowy knot parujący. Tu również wielkość parującej plamy 

zależna jest od temperatury w ulu.

By osiągnąć wysoką skuteczność 60% kwasu mrówkowego należy:

 ─ zamknąć dennicę ula;

 ─ zamknąć dodatkowe wylotki, pozostawiając otwarty jeden (odpowiedniej wiel-

kości do siły rodziny);

 ─ po 24 godzinach sprawdzić ilość wyparowanego kwasu;

 ─ optymalną skuteczność zabiegu uzyskujemy  wyparowując 1g/dobę/plaster*/. 

*/ Wielość plastra 37 x 22,3
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Kwas mrówkowy jest jedynym środkiem warrozobójczym uśmiercającym paso-

żyty w zasklepionych komórkach!

15% Kwas mlekowy
Kwas ten stosuje się: 

 ─ w odkładach; 

 ─ w sztucznych rojach;

 ─ w rodzinach gospodarczych bez czerwiu (listopad/grudzień) w dni bezlotne, przy 

temperaturze zewnętrznej od 4 do 10°C. 

Na jedną stronę plastra (Deutsch Normalmaß, Zander) stosuje się 8 ml roztwo-

ru. Roztwór ten należy rozprowadzić równomiernie rozpylaczem po wszystkich 

pszczołach. 

Stosowanie kwasu mlekowego oznacza dwukrotne (w odstępie 1 do 5 tygodni) 

rozrywanie kłębów zimowych, celem równomiernego opryskania pszczół roztwo-

rem. 

Zabiegi kwasem mlekowym polecić można jedynie pszczelarzom do ostateczne-

go zwalczania pasożytów w rodzinach pszczelich (zamiast Perizinu). 

3% Kwas szczawiowy
Stosuje się:

 ─ późną jesienią lub zimą w rodzinach bez czerwiu przy temperaturach powyżej 

3°C;

 ─ w roztworze cukru 1:1 w ilości 35g/litr syropu.

Roztworem z kwasem szczawiowym polewa się pszczoły kłębu zimowego. Na 

jedną uliczkę międzyramkową stosować należy 5-6 ml;

Dawki na jedną rodzinę: 

 ─ słabe rodziny 30 ml roztworu;

 ─ średnie (w 1 magazynie) 40 ml;

 ─ silne (w dwóch magazynach 50 ml.

Dodatkowe informacje o kwasach:

1. Przy stosowaniu tych kwasów zachować należy szczególną ostrożność.

2. Stosować je według zaleceń producentów.

3. Kwas szczawiowy stosować tylko raz w roku w formie roztworu.

4. Przy stosowaniu kwasu szczawiowego używać prawdziwej maski. 

5. Zaletą kwasów organicznych jest ich szybki rozkład, co zapobiega powstaniu 

rezystencji wśród roztoczy!
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Tymol
W ostatnich latach coraz częściej pszczelarze stosują tymol. Ofi cjalnie spotkać 

go można w dwóch lekach. Pierwszy to Thymovar. Dla bezpieczeństwa produ-

kowane są gąbki a w nich 15g tymolu. Jedna gąbka przeznaczona jest do zabiegu 

w rodzinach w jednym korpusie. Zabieg należy wykonać dwa razy przy temperatu-

rze od 15°C do 25°C. 

Drugim lekiem jest Apiguard. W leku tym 12,5 g tymolu zawartych zostało 

w plastikowej szalce zawierającej żel. Ulatniający żel uwalnia substancję aktywną, 

uśmiercając roztocza. Na magazyn stosować należy jedną szalkę.

W obu metodach zabieg powinien trwać sześć tygodni. Oznacza to, że po trzech 

tygodniach do rodzin poddać należy drugą gąbkę lub szalkę.

W przypadku stosowania tymolu plastrów gniazdowych nie należy używać w miod-

ni!

Aby walka z pasożytem była skuteczna należy ją prowadzić we wszystkich rodzi-

nach w jednakowym czasie, w przeciwnym razie dochodzi do reinwazji (Radema-

cher, 1993). W doświadczeniach przeprowadzonych w naszym Instytucie wykazały, 

że latem już po 6 tygodniach oczyszczone z pasożytów rodziny osiągają poziom 

roztoczy rodzin nieleczonych.

Innym poważnym problemem to czystość wosku. Prawie wszystkie próby wosku 

i propolisu zawierają stwierdzalne ilości substancji chemicznych. 

Ilości te są jeszcze małe i utrzymują się w normie, nie jednak można przewidzieć, 

czy sytuacja ta nie zmieni się w najbliższej przyszłości.
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PROBLEM GINIĘCIA PSZCZÓŁ

Od czasu pojawienia się warrozy pszczoły nie mogą żyć bez pomocy pszczelarzy. 

Przed dwudziestu laty pomoc ta ograniczała się do jednorazowego, późnojesiennego 

zwalczania pasożytów. Obecnie potrzebne są minimum dwa zabiegi. Pierwszy po 

ostatnim miodobraniu, drugi późną jesienią. 

Dawniej po zabiegu wkładki dennicowe były brązowe od zatrutych roztoczy 

(spadało nawet do 12000 sztuk), obecnie spada ich o wiele mniej. Mimo mniejszej 

ilości osypanych roztoczy rodziny pszczele zimują coraz gorzej. 

W Niemczech w latach 1993-2009 straciliśmy 49,5% rodzin pszczelich oraz 

25,0% pszczelarzy. Największe straty rodzin zanotowano zimą 2002/2003, zginęło 

wtedy 20-30% rodzin pszczelich. W oczach wielu (nawet naukowców) straty te spo-

wodowane zostały przez pasożyta varroa destruktor, oraz przez samych pszczelarzy.

Po tak dużych stratach z inicjatywy Instytutów Pszczelarskich oraz Minister-

stwa Rolnictwa w Niemczech zaczęto szukać przyczyn tak dużych upadków rodzin 

pszczelich. Powstał tak zwany „Deutsche Bienenmonitoring” (DEBIMO). Do grupy 

tej należą naukowcy, przedstawiciele organizacji rolniczych, producenci środków 

chemicznych oraz ponad 100 pszczelarzy. Praca tej grupy fi nansowana była przez 

Ministerstwo Rolnictwa oraz producentów środków chemicznych. 

Zimowe straty pszczół w Ameryce zimą 2006/2007 (30-40% rodzin) zmieniły 

wreszcie, również w Europie, spojrzenie na przyczyny strat rodzin pszczelich.

W dniu dzisiejszym nie mówi się już, że jedyną przyczyną śmierci rodzin pszcze-

lich jest varroa destructor. 

Masowe ginięcie pszczół ma wiele przyczyn. Wielu jako przyczynę strat rodzin 

uważa wirusy. Niektórzy naukowcy doliczają się nawet do 20 wirusów pszczelich. 

Wirologia pszczół jest nauką młodą i drogą. Do badań potrzebne są mikroskopy 

elektronowe. W martwych rodzinach często znaleźć można wirusy. Wirusy te można 

jednak znaleźć również w rodzinach, które dobrze przezimowały. 
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Znalezienie w USA wirusa izraelskiego w pewnym okresie uznane było za głów-
ną przyczynę śmierci pszczół w Ameryce. Po dokładnym badaniu stwierdzono, że 
wirus ten znajdował się w importowanych z Australii rodzinach pszczelich.

Wiosną 2006 r. w Berlinie szukano nosemozy ulach, w których rodziny nie prze-
zimowały (Katja Deisinger, 2005). Martwe rodziny podzielić można było na dwie 

grupy:

1. Rodziny o małym osypie pszczół.

2. Rodziny o dużym osypie pszczół.

Badania laboratoryjne nosemy martwych pszczół pierwszej grupy (mały osyp) 

były negatywne, zaś drugiej grupy (duży osyp) były pozytywne. Badania nasze wy-

kazały, że nosema w rodzinach powoduje duże ginięcie pszczół z kłębu zimowego, 

martwe pszczoły jednak pozostają na dennicy ula. 

Oprócz warrozy, wirusów nosemy mówi się, że pszczoły przez hodowlę stały 

się bardziej wrażliwe. Wrażliwość, może być również potęgowana poprzez łagodne 

pszczoły. Pszczoły te dają więcej miodu zatracają jednak agresywność. 

Próby z pszczołami „primorskije” w Niemczech wykazały, że rodziny z takimi 

matkami posiadały, mniej roztoczy, inne cechy były zaś negatywne. Rodziny te były 

bardzo agresywne, dały również dużo mniej miodu.

Inną, ważną przyczyną złego zimowania jest złe lub jednostronne zaopatrzenie 

rodzin pszczelich w pyłek. Dotyczy to szczególnie terenów wiejskich z uprawami 

roślin w monokulturach. Uprawy takie w czasie kwitnienia (rzepaku) dają pokarmu 

nadmiarze, po zbiorach jednak pola te nie dostarczają żadnego jedzenia naszym ro-

dzinom pszczelim. 

Jeszcze gorsza sytuacja panuje przy uprawie kukurydzy. Kukurydza zaś jako ro-

ślina bioenergetyczna wypierać będzie nadał z pól uprawy dające pszczołom właści-

we pożywienie.

Oddzielnym, ale najważniejszym, problemem mającym wpływ na umieranie 

pszczół to chemizacja w rolnictwie. Uprawy rolne, a tym samym środowisko natu-

ralne w Niemczech, każdego roku zatruwane jest ok. 35000 (2010 r. – 40844) tonami 

środków ochrony roślin (JKI). 

Substancje chemiczne chronią rośliny, ułatwiają pracę rolnikom, pozostawiają 

jednak po sobie wiele problemów. Główne problemy to ich pozostałości oraz długi 

okres rozkładu.  

W 2009 roku przebadano 88 prób pierzgi (DEBIMO) na zawartość 298 substan-

cji chemicznych z tego:

 ─ tylko 10 prób (11,4%) wolnych było od szukanych substancji;

 ─ w badanych próbach znaleziono 48 różnych substancji;

 ─ 83% pozytywnych prób zawierało ilości śladowe (<10 µ/kg);

 ─ 17% pozytywnych prób zawierało ilości powyżej 10 µ/kg;
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 ─ warroacyd Cumafos znaleziono w 13,6% próbach (2007-43,8%, 2008-30%);

 ─ najwyższe zawartości posiadał Fludioxinil (2800 µ/kg) oraz Cyprodinil 

(1092 µ/kg) - substancje grzybobójcze stosowane w uprawie truskawek.

Z neonikotynoidów znaleziono tylko w jednej próbie ilości śladowe Clotiami-
dyny. Jak wynika z powyższych badań, pszczoły same przynoszą do ula substancje 

chemiczne. Pyłek zbierany jest przez zbieraczki zewnętrznie, a nektar wewnętrznie 

(w wolu). Wewnętrzny kontakt uśmierca pszczoły przed dotarciem do ula. Przynie-

sione do ula odnóża pyłku składane są do komórek, a po ubiciu w postaci pierzgi 

(pierzga wypełnia komórki do ¾ wysokości) konserwowany zostaje miodem lub 

pokarmem. Po czym napełnione komórki zostają zasklepione.

Jesienią, zimą lub wiosną po zjedzeniu takiego pokarmu (miód oraz pierzga) 

pszczoły zostają dalej podtruwane lub zatrute.

Uszkodzone lub podtrute pszczoły żyją krócej i opuszczają wcześniej ul!

By zapobiec zimowym stratom rodzin pszczelich musimy zwiększyć ilość zdro-

wych pszczół w zimujących rodzinach. Ilość zdrowych pszczół powinna być taka, 

jaka była w naszych ulach przed 30 laty (przed inwazją warrozy).

By to uzyskać pszczelarz ma dwie możliwości:

1. Prowadzić przez cały sezon rodziny tak, by nie było w nich uszkodzonych i pod-

trutych pszczół.

2. Silne rodziny pszczele jesienią uzyskać można przez łączenie rodziny. 

Dostępny w języku polskim fi lm o hodowli rotacyjnej pszczół dokładnie poka-

zuje gospodarkę pasieczną Instytutu Pszczelarskiego w Celle. Nasza gospodarka 

w Berlinie jest całkiem podobna do gospodarki pasiecznej z Celle. U nas nowe przy-

szłoroczne rodziny powstają z odkładów, w Celle zaś ze sztucznych rojów z czer-

wiącą matką. Duże straty rodzin pszczelich w regionach intensywnego rolnictwa, 

a mniejsze w miastach, wskazują, że to w chemii należy szukać głównych przyczyn 

złego zimowania pszczół.

Patrząc na straty pszczół wśród pszczelarzy stwierdzić należy, że największe 

straty ponoszą pszczelarze z długoletnim doświadczeniem, najmniejsze zaś młodzi. 

Zimowe straty powodowane są przez opuszczanie uli przez pszczoły. By temu zapo-

biec w ulach muszą być zdrowe pszczoły (nieuszkodzone i niepodtrute). 

Prowadząc dwurodzinną gospodarkę pasieczną (łączenie rodzin późną jesienią), 

przyczyniamy się do zwiększenia ilości zdrowych pszczół w ulach, co automatycz-

nie prowadzi do zmniejszenia zimowych strat rodzin pszczelich. 

By przekazać następnym pokoleniom możliwie czyste środowisko musimy za-

pobiec jego dalszej degeneracji przez zatruwanie zapylaczy. Pszczoły nasze jako 

najlepsze zapylaczki walnie przyczyniają się również do zachowania różnorodności 

w świecie roślin owadopylnych. 
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UL W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE PASIECZNEJ

Obecnie trudno sobie wyobrazić nowoczesną gospodarkę pasieczną bez uży-

cia ramek w gnieździe pszczelim. Wynalazek ten miał ogromny wpływ na rozwój 

pszczelarstwa. Mówi się, że ramka uruchomiła plastry w ulu i pozwoliła zajrzeć 

do środka pszczelego gniazda. Można było odwirowywać miód z plastrów bez ko-

nieczności ich niszczenia. Jednakże zastosowanie ramek sprawia, że tracimy dużo 

czasu na przegląd wielu elementów gniazda (ramek). Ponosimy nakłady na zrobie-

nie ramek, zadrutowanie, wprawienie węzy, wycinanie woszczyny, czyszczenie itp. 
Wykorzystywanie plastrów gniazdowych jako magazyny miodowe pogarsza jakość 

miodu, również pozostałości leków stosowanych do zwalczania warrozy mogą prze-
dostawać się do miodu. Najwięcej pracy mamy z ramkami z części gniazdowej ula, 
gdyż obecnie (ze względów zdrowotnych pszczół) wymagają one corocznej wymia-
ny. 

Nowe możliwości w gospodarce pasiecznej stwarza ul wielokorpusowy. Użycie 
kraty odgrodowej umożliwia podział ula na część gniazdową oraz miodnię. Ule wie-

lokorpusowe o niskich korpusach pozwalają na zastosowanie w części gniazdowej 

snóz (listewek). Stosując snozy nie ponosimy nakładów związanych z obsługą ra-

mek. Przeglądy gniazd ograniczają się do stwierdzenia obecności czerwiu bez ko-

nieczności wyjmowania snóz. Korpus systemu pół ‒ Dadant jest najbardziej opty-

malny do wprowadzenia snóz (dwie beleczki 12 x 12 mm, między którymi umieszcza 

się pół arkusza węzy dadanowskiej, całość połączona ze sobą dwoma gwoździka-

mi). Godna polecenia jest węza o małych komórkach (4,9 mm). Komórki budowa-

ne przez pszczoły w naturalnych gniazdach (bez użycia węzy) mają szerokość od 

4,6 mm (środek gniazda) do 5,2 mm (obrzeża), natomiast komórki budowane na tra-

dycyjnej węzie mają szerokość 5,4-5,6 mm. Z większych komórek powstają większe 

pszczoły, które są jednakże bardziej podatne na inwazję roztoczy warrozy. Z obser-

wacji wynika, że małe komórki wzmagają zachowania higieniczne pszczół, w tym 

również oczyszczanie się z pasożytów. Pszczoły w gnieździe o małych komórkach 
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są w stanie przetrwać bez leczenia. Wiadomo, że warroza do rozwoju woli komór-

ki trutowe, dlatego pszczoły wygryzione z małych komórek są wolne od warrozy 

i przenoszonych przez nią wirusów. Późnym latem, gdy komórki trutowe nie są już 

zaczerwiane następuje masowy osyp roztoczy w gniazdach o małych komórkach. 

W gniazdach wybudowanych na węzie o komórkach szerokości 5,2-5,4 mm warroza 

chętnie się dalej rozmnaża. 

Plastry w korpusie snozowym są niskie (ok. 14 cm), dlatego nie istnieje niebez-

pieczeństwo ich obrywania się nawet podczas przewozu uli. Zabezpieczeniem przed 

przesuwaniem i obrywaniem się plastrów jest również to, że są one poprzyczepiane 

mostkami woskowymi do ścian korpusu i pokrywy dennicy. Ze względów organiza-

cyjnych wszystkie korpusy w ulu powinny być jednakowe (tańsza produkcja, moż-

liwość zamiennego stosowania w ulu). W naszych warunkach klimatycznych stoso-

wanie zbyt wysokich korpusów np. Langstrotha, nie zawsze jest możliwe, ponieważ 

powoduje nadmierne powiększenie lub zmniejszenie gniazda rodziny pszczelej. 

Przestawianie natomiast pojedynczych ramek pomiędzy korpusami zabiera bardzo 

dużo czasu. W takim wypadku bardziej sensowne byłoby używanie uli leżaków 

o dużej ramce. Operowanie całymi korpusami, a nie pojedynczymi ramkami, 

zmniejsza nakłady pracy na obsługę jednej rodziny. Duże znaczenie ma też ciężar 

korpusów z miodem. Korpus półdadanowski waży ok. 20 kg, natomiast Langstrota 

o 10 kg więcej. Użycie szeroko-niskich ramek oraz kraty odgrodowej pozwala na za-

stosowanie bardzo wydajnych wirówek promienistych, w których jeden pracownik 

może odwirować dziennie nawet 1500 ramek.

 Na miodnię wykorzystywane są 3-4 korpusy z ramkami z węzą  wprawioną 

tradycyjną metodą. Po odbudowaniu i częściowym zaczerwieniu ramki te później 

wykorzystywane są wyłącznie jako magazyny miodowe. Ich żywotność jest bar-

dzo długa, nawet kilkanaście lat. W każdym korpusie używanym jako miodnia jest 

9 ramek zamiast 10 (pogrubione ramki łatwiej odsklepiać, a poza tym jest ich o 10% 

mniej).

W naszych warunkach klimatycznych, aby utrzymać się z pszczelarstwa, trzeba 

mieć ok. 200 rodzin pszczelich i prowadzić gospodarkę wędrowną, czyli przewozić 

pszczoły na intensywne pożytki. Ule przeznaczone do przewozu powinny być lek-

kie oraz mieć małą kubaturę, co ułatwia załadunek i transport. Ule wielokorpusowe 

spełniają powyższe warunki. Pomimo tego, że posiadają małą kubaturę, nie są nigdy 

za małe. Można zawsze dostawić dodatkowy korpus i zwiększyć pojemność ula. Ule 

wielokorpusowe są ulami rozbieralnymi, tzn. oddzielnie buduje się korpusy, dennicę 

i daszek. 

Ma to takie zalety, że łatwo jest wymieniać poszczególne części, co z kolei uła-

twia:

 ─ usuwanie wiosną osypu poprzez wymianę dennic;

 ─ podział oraz łączenie rodzin pszczelich; 
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 ─ stosowanie dodatkowego wyposażenia, np. dennicowe poławiacze obnóży pył-

kowych,

 ─ stosowanie krat odgrodowych.  

 Gospodarka pasieczna, jaką stosuję w tym ulu, ma na względzie zmniejszenie 

pracochłonności obsługi pasieki oraz uzyskanie wysokiej zdrowotności pszczół. 

Cele te można osiągnąć przez:

 ─ coroczną wymianę matek (bez przerw w czerwieniu i wyszukiwania starych ma-

tek);

 ─ coroczną wymianę części gniazdowej ula (lokalizacja czerwienia w korpusie ze 

snozami). 

CAŁOROCZNA GOSPODARKA PASIECZNA 

W ULU SNOZOWO-RAMOWYM 

1. Zimowla. Pszczoły zimujemy na trzech korpusach: dwóch snozowych oraz pu-

stym korpusie podstawionym późnym latem, który ma na celu poprawę warun-

ków zimowli – oddalenie gniazda od dennicy. Korpusy ze snozami powodują, 

że nie ma pustych przestrzeni międzyramkowych, które są bardzo szkodliwe dla 

zimującej rodziny pszczelej.   

Oznaczenia: 

♀ - matka

- - - krata odgrodowa

R – korpus ramowy

S – korpus snozowy)

S  2

♀

S 1

pusty korpus
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2. Po pierwszym oblocie. Dokonujemy wymiany i oczyszczenia dennic z osypu 

zimowego. Pomiędzy korpusy snozowe wstawiamy pusty  korpus.

3. Po kilku dniach. Dostawiamy korpus R 1 z odbudowanymi ramkami. Zakłada-

my też kratę odgrodową. Do pustego korpusu wkładamy kilka snóz (beleczek) 

i przekrywamy go grubą folią o 2 cm krótszą niż korpus. Korpus ze snozami 

S 1 pozostawiamy jeszcze na ok. 20 dni, w tym czasie pszczoły przeniosą resztki 
zapasów. W korpusie snozowym S 2 otwieramy wylot.

4. Po ok. 3 tyg. Pusty korpus oraz korpus snozowy S 1 zabieramy do pracowni (pla-

sterki do przetopienia). 

S 2
♀

pusty korpus

S 1

R 1

- - - - - - - - - - - - - - -

S 2

♀

pusty korpus

S 1

R 1

- - - - - - - - - - - - - - -

S 2

♀
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5. Początek kwitnienia rzepaku. Pomiędzy korpusy (pod kratę odgrodową) wsta-

wiamy korpus ramowy R 2 wypełniony jasnymi plastrami i węzą. Każdy korpus 

ramowy z węzą, aby został szybko odbudowany powinien się znaleźć w części 

gniazdowej ula. 

6.  Po tygodniu. Zmieniamy położenie kraty odgrodowej. Matkę lokalizujemy 

w korpusie snozowym S 2. 

7. Po 10 dniach. Dostawiamy korpus R 3 z odbudowanymi plastrami na miód.  Do 

korpus R 2 poddajemy młodą nieunasienioną  matkę i ustawiamy go na drugiej 

dennicy skierowanej do tyłu ula (odkład).

R 1
- - - - - - - - - - - - - - -

R 2
jasne plastry i węza

S 2

♀

R 1

- - - - - - - - - - - - - - -

R 2

S 2

♀

R 2

♀ młoda

R 1

R 3

- - - - - - - - - - - - - - -

S  2

♀ stara
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8. Po rozpoczęciu czerwienia przez młodą matkę – zamieniamy korpusy z matkami. 

Korpus snozowy ze starą matką wraz z dennicą obracamy o 1800 i ustawiamy 

na korpusach ramowych (odkład przeciwrojowy). Pomiędzy korpus ramowy R 2 

z młodą matką, a pozostałe korpusy ramowe zakładamy kratę odgrodową i poje-

dynczy arkusz papieru gazetowego.  

9. Po kilku dniach. Korpus R 2 ustawiamy bezpośrednio na korpusie snozowym, 

który przywracamy do poprzedniego położenia. Pszczoły same zlikwidują jedną 

z matek, zwykle (99%) pozostawiają młodszą.  

10.  Po 1-2 dniach. Zakładamy kratę odgrodową na korpus snozowy z matką. Taki 

układ korpusów pozostawiamy  do ostatniego pożytku towarowego. 

S 2
♀ stara

R 2

♀ młoda

- - - - - - - - - - - - - - - -

R 1

R 3

R 1

R 3

- - - - - - - - - - - - - - - -

R 2

♀ młoda

S 2

♀ stara
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11.  Przed dokarmianiem na zimę (po ostatnim pożytku). Korpusy ramowe przenosi-

my do magazynu. Nad korpus snozowy S 2 dostawiamy drugi korpus snozowy 

z węzą. Pod korpus gniazdowy S 2 podstawiamy pusty korpus w celu poprawy 

warunków zimowli. Pszczoły dokarmiamy dużymi dawkami syropu.

ZALETY PROWADZENIA PASIEKI W ULACH SNOZOWO-RAMOWYCH

Dzięki tej metodzie gospodarki pasiecznej w ulach wielokorpusowych snozo-

wo-ramowych uzyskujemy obniżenie pracochłonności obsługi pasieki o ok. 30% 

i znaczny wzrost wydajności w stosunku do metod tradycyjnych. Wynika to z tego, 

że:

1. Część gniazdowa ula nie wymaga robienia ramek (drutowanie, wprawianie węzy, 

wycinanie woszczyny, czyszczenie, dezynfekcja).

2. Podczas zimowli pszczół w ulu panują bardzo korzystne warunki wilgotnościo-

we i cieplne (pusty korpus podstawiony pod gniazdo tworzy poduszkę powietrz-

ną. Podczas zimowania pszczół na dwóch korpusach ze snozami nie ma pustych 

przestrzeni międzyramkowych, które bardzo niekorzystnie wpływają na zimow-

lę.

R 1

R 3

R 2
- - - - - - - - - - - - - - - -

S 2
♀

S 1

węza

S 2

♀ (czerw)

pusty korpus
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3. Rodziny nie wchodzą w nastrój rojowy (odkład).

4. Przez wymianę co roku całego gniazda dbamy o właściwą zdrowotność pszczół 

(eliminacja przetrwalników nosemy i grzybic).

5. Mniejsze komórki w plastrach wzmagają zachowania higieniczne pszczół (ogra-

niczony rozwój warrozy).

6. Nie tracimy czasu na dokonywanie przeglądów gniazd, nie przestawiamy ramek 

pomiędzy korpusami (operujemy całymi korpusami).

7. Nie tracimy czasu na częstą wymianę ramek w miodni, ponieważ nie są one 

używane do wielokrotnego zaczerwiania przez matki, a tylko do gromadzenia 

miodu, dlatego ich żywotność jest bardzo długa (corocznie brakujemy tylko 2-3 

ramki z każdego ula).

8. W korpusach przeznaczonych na miodnię używamy 9 ramek, co zmniejsza ogól-

ną ilość ramek w pasiece o 10% (pogrubione ramki łatwiej odsklepiać).

9. Wymiana matek odbywa się regularnie i bardzo sprawnie bez przerw w czerwie-

niu i bez konieczności wyszukiwania starej matki.

10.  W celu odnowienia gniazda dostawiamy korpus snozowy z węzą  podczas dokar-

miania pszczół na zimę, dzięki temu wykorzystujemy popożytkowe pszczoły do 

produkcji wosku kosztem cukru, a nie miodu. 
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HODOWLA MATEK PSZCZELICH I PRODUKCJA ODKŁADÓW,  
ZINTEGROWANE Z GOSPODARKĄ 

W ULACH LANGSTROTHA 3/4

Hodowla matek pszczelich jest pracochłonnym zajęciem. Dużą ilość czasu zaj-

mują czynności związane z zasiedlaniem, przeglądami i rozsiedlaniem pojedyn-
czych ulików weselnych. Poziom efektywności unasienniania w nich matek może 

powodować pewien niedosyt u hodowcy.

Ideą sposobu pracy w ulach weselnych - ośmiorodzinnym i czterorodzinnym jest 
zminimalizowanie ilości czasu  poświęconego wymienionym wyżej czynnościom 
jak również zwiększenie efektywności unasienniania matek.

Celowo pomijam w tym miejscu metody wychowu matek pszczelich, jako że ich 
opisy są ogólnie dostępne a wybór jednej z nich zależy od wielu czynników, jak i od 

samego hodowcy.

Angażując pszczoły do prac związanych z tworzeniem i likwidacją ulików we-

selnych, zyskujemy pokaźną ilość czasu, którą możemy przeznaczyć na czynności, 

w których udział pszczelarza lub hodowcy jest konieczny.

Umieszczenie czterech lub ośmiu rodzinek weselnych w jednym korpusie, spo-

wodowało znaczne zmniejszenie się zjawiska ginięcia matek pszczelich powracają-
cych z lotów godowych.

Efekt błądzenia matek w omawianych ulach  nie ma znaczenia, ponieważ matki 

wracające do tego samego ula weselnego i częściowo zamieniające się miejscami są 

przyjmowane bez problemu przez pszczoły z sąsiednich rodzinek.     

Leszek Stępień

Firma Polbart, Pasieka Świętokrzyska
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UL WESELENY OŚMIORODZINNY

1. Opis ula

Fot. 1. Dennica osiatkowana   Fot. 2. Dennica z wkładkami dennicowymi

Fot. 3. Korpus ula weselnego Langstrotha 3/4 
z ramkami i zatworami

Fot. 4. Ramka o wymiarach 210 mm  x 185 mm
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Fot. 5. Powałki – spełniające jednocześnie 

funkcję wkładek dennicowych
Fot. 6. Powałki i krata odgrodowa po zasiedle-

niu korpusa weselnego

Fot. 7. Krata odgrodowa oddzielająca rodzinki 

weselne

Fot. 8. Podkarmiaczka powałkowa umieszczo-

na na kracie odgrodowej

Fot. 9. Daszek teleskopowy
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2. Tworzenie pierwotnych rodzin weselnych
 ─  umieszczamy korpusy weselne z 20 ramkami z węzą nad rodnią i kratą odgrodo-

wą w rodzinach stacjonujących na pożytku;

 ─ zagospodarowanie korpusów weselnych przez pszczoły;

 ─ zdejmujemy  korpusy weselne z uli wraz z pszczołami i ustawiamy je na na osiat-

kowanych  dennicach  z zamkniętymi wylotkami;  

 ─ przykrywamy powałkami, kratami odgrodowymi i daszkami przewozimy ule 

weselne do chłodnego i zaciemnionego pomieszczenia.

3. Tworzenie zasadniczych rodzinek weselnych
 ─ z każdej dziesięcioramkowej komory ula weselnego, usuwamy po dwie ramki;

 ─ w każdej z nich tworzymy cztery dwuramkowe rodzinki,  przedzielając je zatwo-

rami;

 ─ poddajemy matki pszczele;

 ─ przykrywamy kratami odgrodowymi, powałkami i daszkami.

4. Naturalne unasiennianie matek pszczelich
 ─ po 2-3 dobach wystawiamy ule weselne na zewnątrz lub przewozimy w miejsca 

uznane przez nas za dogodne do unasienniania matek pszczelich;

 ─ usuwamy powałki spod daszków i stosujemy je jako wkładki dennicowe;

 ─ otwieramy wylotki;

 ─ cyklicznie co 14 dni zabieramy unasiennione matki poddając jednocześnie ma-

teczniki lub nieunasiennione matki.

5. Rozsiedlanie uli weselnych

Po zakończeniu hodowli matek pszczelich korpusy z uli weselnych umieszczamy 
nad kratami odgrodowymi na ulach produkcyjnych w celu wygryzienia się czerwia.

W przypadku braku nektarowego pożytku lub w celu uzupełnienia zapasów, pod-

karmiamy osiem rodzinek jednocześnie, stosując jedną podkarmiaczkę powałkową 

położoną na kracie odgrodowej.

UL WESELNO – ODKŁADOWY CZTERORODZINNY

W ulu czterorodzinnym weselno - odkładowym pracujemy na tej samej ramce, 

którą mamy w pasiece, czyli ramce ula Langstrotha ¾ o wymiarach 448 mm x 185 

mm. Przygotowanie ula czterorodzinnego do unasienniania  matek jak i samo una-

siennianie w niczym nie różni się od metody zastosowanej w ulu weselnym ośmio-

rodzinnym.
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Wszystkie dennice w pasiece  posiadają konstrukcję uwidocznioną na fotografi i 10.

Pozostałe elementy ula weselno-odkładowego czterorodzinnego są identyczne jak 

w ulu weselnym ośmiorodzinnym.

EKSPRESOWA METODA TWORZENIA ODKŁADÓW PSZCZELICH

Czterem utworzonym w tym ulu rodzinom, poddajemy matki nieunasiennione.

Po unasiennieniu się matek i zaczerwieniu przez nie plastrów, zostawiamy jedną 

z nich, łącząc wszystkie rodziny. Pozostawiając dwie matki, otrzymujemy dwa pię-

cioramkowe odkłady.

Moim zdaniem, w warunkach pożytkowych naszego kraju, ul korpusowy Lang-

strotha ¾ jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem zarówno w gospodarce wę-

drownej, jak i stacjonarnej. Operowanie całymi korpusami podczas przeglądów 

i miodobrania, ze wszech miar czyni ten ul przyjaznym zarówno dla pszczół jak 

i dla pszczelarza.

Tworzenie odkładów i hodowla matek pszczelich w tym systemie jest dużą przy-

jemnością. Podstawę pasieki i hodowli tworzą pszczoły: Macedońska, Primorska, 

Kraińska i Gruzińska.  

Fot. 10. Dennica osiatkowana z wkładkami Fot. 11. Korpus ula z ramkami i z zatworami
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CO PSZCZELARZ O BOTANICE WIEDZIEĆ POWINIEN

WSTĘP

Patrząc na kwitnące rośliny pszczelarz najczęściej myśli o tym, ile pożytku do-

starczą one jego pszczołom. Jest to ze wszech miar słuszne i logiczne podejście, lecz 

trzeba mieć także świadomość, że nadrzędna rola kwiatów jest zupełnie inna. 

Pod względem morfologicznym kwiaty są najbardziej skomplikowanymi czę-

ściami rośliny (Endress, 2001). Powstają z przekształcenia pędu i służą do rozmna-

żania płciowego (Szweykowscy, 2003). Proces ten najczęściej jest poprzedzony 

zapyleniem, podczas którego ziarna pyłku jednego kwiatu są przenoszone na zna-

miona słupka kolejnego kwiatu (zapylenie krzyżowe). Zapylenia dokonują różne 

grupy zwierząt, jednak większość przedstawicieli fl ory to rośliny entomofi lne, przy-

stosowane do zapylania przez owady. W toku ewolucji kwiaty wytworzyły szereg 

mechanizmów sprzyjających tej interakcji, m.in. oferują zapylaczom nektar (pokarm 

węglowodanowy) i/lub pyłek (pokarm białkowy), który jest nagrodą za dokonanie 

zapylenia. 

DNO KWIATOWE

U roślin okrytozalążkowych wszystkie elementy kwiatu rozmieszczone są spi-

ralnie lub okółkowo na dnie kwiatowym stanowiącym silnie skróconą i często roz-

szerzoną oś kwiatową. Dno kwiatowe może być płaskie, wklęsłe (kubkowate) lub 

wypukłe (stożkowate) (Czaplewska i Kulikowska-Gulewska, 1999; Szweykowscy, 

2003).

Aneta Sulborska

Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 15

20-950 Lublin

e-mail: aneta.sulborska@up.lublin.pl
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OKWIAT

Najbardziej zewnętrznym okółkiem w kwiecie jest okwiat, który nie bierze bez-

pośredniego udziału w rozmnażaniu, a jedynie stanowi ochronę elementów genera-

tywnych (pręcików i słupka/ów), a w kwiatach zapylanych przez zwierzęta – powab-

nię. Okwiat może być pojedynczy lub podwójny. Okwiat pojedynczy określany jest 
jako niezróżnicowany, gdyż wszystkie jego elementy (listki okwiatu) są jednakowe. 

Jest on charakterystyczny dla kwiatów roślin jednoliściennych (np. Allium – czo-

snek, Crocus – krokus, Galanthus – śnieżyczka) i niektórych dwuliściennych (np. 

Pulsatilla – sasanka). Okwiat podwójny składa się z kielicha oraz korony i wystę-

puje w kwiatach roślin dwuliściennych (np. rodzaj Acer – klon, Erica – wrzosiec, 

Brassica – kapusta).

Zewnętrzny okółek okwiatu stanowi kielich, w skład którego wchodzą działki. 

Jest to sterylny element kwiatu odpowiedzialny za ochronę delikatnych, wewnętrz-

nych części, zwłaszcza młodego kwiatu (Endress, 2001). Działki kielicha odznacza-

ją się różnym kształtem i budową (Lipiński, 2010). Najczęściej mają barwę zieloną, 

rzadziej inną (np. bordową u Geum rivale – kuklik zwisły), mogą być wolne (np. 

Acer – klon, Malus – jabłoń) oraz częściowo lub całkowicie zrośnięte (np. Dianthus 

– goździk, Echium – żmijowiec). U niektórych roślin (np. Fragaria – truskawka) 

występuje dodatkowy okółek działek kielicha nazywany kieliszkiem (Szweykow-

scy, 2003).

Wewnętrznym okółkiem okwiatu jest korona utworzona z płatków, która po-

dobnie jak kielich, może być wolna (np. Acer – klon) lub zrośnięta (np. Cucurbita 

– dynia, Anchusa – farbownik). Płatki korony jednego kwiatu mogą cechować się 

jednakowym kształtem (np. Sedum – rozchodnik) lub różnić się (np. Robinia pseu-

doacacia – robinia akacjowa, Dracocephalus – pszczelnik). 

Korona jest optycznie najbardziej atrakcyjnym elementem kwiatu (Endress 

i Matthews, 2006) i pełni rolę powabni (Endress, 2001). Płatki korony kwiatów roślin 

owadopylnych najczęściej cechują się jaskrawym, kontrastującym z otoczeniem, za-

barwieniem. Dzięki obecności barwników karotenoidowych (karoteny i ksantofi le) 

zawartych w chromoplastach komórek płatków korona może przybierać kolor od 

żółtego do pomarańczowego (np. Narcissus – narcyz, Calendula – nagietek). Kolor 

czerwony, niebieski i fi oletowy (np. Symphytum – żywokost, Pulmonaria – miodun-

ka) nadają płatkom barwniki antocyjanowe zlokalizowane w wakuolach. Biała bar-

wa korony (np. Robinia pseudoacacia – robinia akacjowa, Dracocephalus – pszczel-

nik) to efekt braku barwników w komórkach płatków oraz wypełnienia przestworów 

międzykomórkowych przez powietrze (Czaplewska i Kulikowska-Gulewska, 1999). 

Pszczoły dobrze widzą kolory, a zatem barwa kwiatów stanowi dla nich istotny 

element przywabiający. Owady te rozróżniają barwę żółtą, białą, niebieską, czarną 

oraz ultrafi olet. Jednak mając do dyspozycji różne kolory kwiatów, pszczoła miodna, 
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najchętniej odwiedza kwiaty żółte, intensywnie niebieskie i białe (Harborne, 1997). 

Apis mellifera jest wrażliwa na część widma słonecznego w zakresie promieni o dłu-

gości fal 650-310 nm (Banaszak, 1987) i tym samym jest zdolna widzieć w ultrafi o-

lecie. W świetle UV kwiaty białe odbierane są przez pszczoły jako niebieskozielone, 

zaś zielone części roślin postrzegane jako szare z odcieniem żółci (Banaszak, 1987; 

Miller i in., 2011). Długie fale świetlne są widziane przez pszczoły jako kolor czar-

ny, zatem kwiaty czerwone (np. Papaver ‒ mak) odbijające właśnie takie światło, są 

postrzegane przez przedstawicieli Apis mellifera jako czarne. 

Na płatkach wielu kwiatów występują wskaźniki lokalizacji nektaru w postaci 

kresek, kropek i plam kontrastujących z barwą kwiatu (np. Dictamnus – dyptam, 

Rhododendron – różanecznik). Takie rysunki i wzory pomagają w orientacji lądują-

cym zbieraczkom, umożliwiając im odróżnianie kwiatów poszczególnych gatunków 

i/lub czyniąc je bardziej atrakcyjnymi (Lunau, 2000). Niektóre wskaźniki lokalizacji 

nektaru, z uwagi na intensywną absorpcję światła UV, są widzialne przez owady, 

a niewidoczne dla oka ludzkiego (Harborne, 1997; Tautz, 2008). Dzieje się tak, gdyż 

płatki kwiatów tej samej barwy w różnym stopniu pochłaniają nadfi olet i tym sa-

mym tworzą płaszczyzny odbijające promienie UV (np. Oenothera biennis – wie-

siołek dwuletni) widoczne dla pszczół jako wzory obejmujące wewnętrzną cześć 

kwiatu, która jest postrzegana jako ciemniejsza (Harborne, 1997). 

Płatki korony niektórych gatunków roślin zmieniają barwę podczas antezy lub/i 

zmienia się kolor barwnych plam na wewnętrznej powierzchni okwiatu. I tak np. ja-

snoróżowa korona Weigela (krzewuszka) z jasnopomarańczową plamką na jednym 

z płatków, z czasem przybiera barwę ciemnoróżową z czerwonokarminowym znacz-

kiem (Stawiarz, 2010). Natomiast żółte plamki na płatkach Catalpa bignonioides 

(surmia bignoniowata) i Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny) stają 

się odpowiednio fi oletowe i czerwone (Lunau, 2000). Prawdopodobnie jest to infor-

macja dla zwierząt zapylających o zmniejszonej ilości nektaru w kwiecie (Lunau, 

2000) umożliwiająca im omijanie kwiatów będących w końcowych stadiach antezy 

(Pereira i in., 2011).

Płatki korony zbudowane są z kilku warstw komórek miękiszowych a ich górna 

i dolna powierzchnia okryta jest przez epidermę. Skórkę płatków pokrywa kutykula, 

która decyduje o wyglądzie ich powierzchni np. czy korona jest matowa, błyszcząca, 

jedwabista ect. Epiderma płatków może wytwarzać włoski gruczołowe i mechanicz-

ne, które wpływają m.in. na efekty oświetlenia wnętrza kwiatów (Banaszak, 1987). 

Skórka płatków niektórych roślin (np. Rosa - róża, Tagetes - aksamitka, Viola - bra-

tek) charakteryzuje się obecnością bardzo krótkich włosków tzw. papilli. Najczęściej 

występują one w doosiowej (górnej), rzadziej odosiowej (dolnej) epidermie płatków 

(Esau, 1973) i powodują słabsze odbijanie promieni świetlnych. Pochłonięte pro-

mienie przechodzą przez wakuolę, odbiją się od komórek mezofi lu i wówczas trafi a-
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ją do oka jako bardzo rozproszone promienie o określonej barwie, co daje wrażenie 

aksamitności powierzchni płatków (Jankiewicz, 2007).

Płatki korony większości gatunków roślin intensywnie pachną, a zapach jest jed-

nym z głównych atraktantów zwabiających zapylacze. Pszczoła miodna rozróżnia 

43 zapachy różnych olejków eterycznych (Banaszak, 1987) i jest szczególnie wraż-

liwa na zapach wonny lub odurzający, jaki wydzielają kwiaty wielu gatunków ro-

ślin (Harborne, 1997). Dzięki zmysłowi powonienia owady lokalizują kwiaty odpo-

wiedniego gatunku, pośród wielu innych o tej samej barwie. W przypadku kwiatów 

o niepozornej koronie (np. Viola - bratek, Tilia - lipa), zapach może być ważniejszym 

wabikiem aniżeli sygnał barwny. Olejki eteryczne, nadające kwiatom charaktery-

styczny zapach, występują nie tylko w komórkach epidermy płatków lecz również 

w osmoforach – tkankach wydzielniczych odpowiedzialnych za emisję zapachu (np. 

Narcissus – narcyz, Dracocephalum - pszczelnik). Olejki są także wydzielane przez 

włoski gruczołowe zlokalizowane na różnych częściach rośliny (np. Ocimum ba-

silicum – bazylia pospolita, Dictamnus albus – dyptam jesionolistny) (Weryszko-

-Chmielewska i in., 2001; Dmitruk i Weryszko-Chmielewska, 2010).

PRĘCIKOWIE I ZIARNA PYŁKU

Po wewnętrznej stronie okwiatu usytuowane są męskie organy rozrodcze – pręci-

ki. Suma wszystkich pręcików w kwiecie nazywana jest pręcikowiem. Może być ono 

utworzone z różnej liczby pręcików, najczęściej wyrastających w dwóch lub rzadziej 

kilku okółkach. W niektórych kwiatach obserwuje się szczególnie liczne pręcikowie 

np. u róży polnej (Rosa arvensis) ponad 150 pręcików (Weryszko-Chmielewska, 

2010), u sasanki zwyczajnej (Pulsatilla vulgaris ‒ sasanka zwyczajna) około 300 

(Weryszko-Chmielewska i Sulborska, w druku). Kwiaty wytwarzające wiele pręci-

ków, a tym samym produkujące duże ilości pyłku nazywane są pyłkowymi.

Typowy pręcik składa się z nitki i główki, główka zaś zbudowana jest z dwóch 

pylników połączonych łącznikiem. Każdy pylnik zawiera dwa woreczki pyłkowe, 

w których produkowane są ziarna pyłku. W kwiatach większości gatunków roślin 

występują pręciki o zbliżonej długości, czasem jednak mogą mieć one różną dłu-

gość np. czterosilne pręcikowie w rodzinie Lamiaceae (jasnotowate), dwusilne – 

u przedstawicieli rodziny Brassicaceae (kapustowate). Pręciki na ogół są wolne 

(niezrośnięte) bądź mogą zrastać się nitkami (Malvaceae – ślazowate) lub główka-

mi (Asteraceae – astrowate, Cichoriaceae – cykoriowate) (Szweykowscy, 2003). 

Kwiaty niektórych gatunków posiadają pylniki i ziarna pyłku kontrastujące kolorem 

z płatkami korony (np. Echium – żmijowiec), inne produkują pyłek w tym samym 

kolorze co korona lub mają ukryte pręciki w rurce korony lub innych strukturach 

kwiatu (np. Mimulus - kroplik, Lupinus – łubin). Jeszcze inne kwiaty tworzą imitacje 



III Lubelska Konferencja Pszczelarska 2012196

całych pręcików lub ich części w postaci barwnych plam na płatkach (np. Digitalis 

purpurea – naparstnica purpurowa, Iris germanica – kosaciec bródkowy, Mimulus 

guttatus – kroplik żółty, Linaria - lnica) (Lunau, 1995, 2000).

Ziarna pyłku zawierają informację genetyczną, która musi być przeniesiona na 

znamię słupka, aby możliwe było rozmnażanie płciowe. Jeden pręcik może pro-

dukować nawet 100 tys. ziaren pyłku (Pacini, 2000). Pyłek należący do różnych 

gatunków roślin różni się m.in. kształtem, wielkością, kolorem, symetrią, urzeźbie-

niem powierzchni oraz obecnością apertur. Wielkość ziaren pyłku waha się od 5 do 

250 μm; najmniejszy pyłek produkuje niezapominajka, a jeden z największych – 

przedstawiciele rodzaju Cucurbita ‒ dynia (Lunau, 2000). Najczęściej spotykanym 

kształtem ziaren są ziarna kuliste, spłaszczone i wydłużone. Ze względu na skulpturę 

egzyny wyróżnia się m.in. gładką, rowkowaną, siatkowatą, kolczastą czy prążkowa-

ną rzeźbę powierzchni (Dybova-Jachowicz i Sadowska, 2003). Barwa dojrzałych 

ziaren pyłku może być biała, żółta (w różnych odcieniach), pomarańczowa, czerwo-

na, zielona, karminowa, niebieska, granatowa, brązowa i czarna (Jabłoński, 1998; 

Miller i wsp., 2011). Należy przy tym pamiętać, że pszczoła miodna odbierająca 

sygnały barwne w inny sposób aniżeli człowiek, widzi np. żółte ziarna pyłku Lina-

ria vulgaris ‒ lnica pospolita jako zielone, czarne ziarna pyłku Papaver bracteatum 

(mak polny) jako prawie pozbawione koloru natomiast szare ziarna Saponaria offi ci-

nalis ‒ mydlnica lekarska, postrzega jako niebieskozielone (Lunau, 1995). Niektóre 

rośliny mają zdolność zmiany koloru pyłku informując zapylaczy o fazie rozwojo-

wej kwiatu. Np. nowo otworzone kwiaty Verbascum blattaria ‒ dziewanna rdza-

wa, charakteryzujące się barwą żółtą dla człowieka i zieloną dla pszczoły, po kilku 

godzinach zmieniają kolor odpowiednio na biały i niebieskozielony (Lunau, 1995). 

Ziarna pyłku okryte są sporodermą – podwójną ścianą komórkową. Jej zewnętrz-

na część – egzyna jest stosunkowo gruba, przesycona bardzo odporną na działanie 

czynników zewnętrznych sporopoleniną. Intyna stanowi wewnętrzną, cienką część 

ściany komórkowej graniczącą z cytoplazmą (Dybova-Jachowicz i Sadowska, 2003).

Ziarna pyłku są jedynym źródłem pełnowartościowego białka dla pszczoły miod-

nej. Zawierają w swoim składzie 3,8-40,8% substancji białkowych, 20-50% cukrów, 

1-20% tłuszczy, 1,2-3,6% soli mineralnych (gł. sód, potas, magnez i wapń), wita-

miny (głw. prowitaminę A, wit. C, D, E, z grupy B), enzymy, hormony i olejki ete-

ryczne (Jabłoński, 1998; Rybak-Chmielewska, 1998). Ilość składników odżywczych 

– jak również bardzo ważna dla pszczół – strawność ziaren pyłku możne być różna 

w zależności od gatunku rośliny. Na tej podstawie wyróżniono 3 klasy pyłku: I – py-

łek o najwyższej wartości dla pszczół (np. Salix – wierzba, Papaver – mak, Trifolium 

- koniczyna), II – pyłek o średniej wartości (np. Taraxacum – mniszek, Helianthus 

– słonecznik, Acer – klon) i III – pyłek o niskiej wartości (np. Abies – jodła, Alnus – 

olsza, Corylus – leszczyna) (Jabłoński, 1998; Lipiński 2010).
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Pszczoła miodna zbiera pożytek pyłkowy głównie z roślin owadopylnych (pyłek 

roślin wiatropylnych jest na ogół mniej wartościowy), choć w okresach niedoboru 

pokarmu białkowego może również korzystać z pyłku roślin wiatropylnych. Cieka-
wym jest fakt, że Apis mellifera potrafi  rozróżniać gatunki roślin na podstawie za-

pachu ich pyłku (Harborne, 1997). Zbieraczki sklejają ze sobą poszczególne ziarna 

pyłku formując obnóża transportowane w koszyczkach na trzeciej parze odnóży. 

Czasem pszczoły mają trudność z utworzeniem obnóży, co ma miejsce w przypad-

ku bardzo dużych ziaren (np. dynia, cukinia, malwa) (Jabłoński, 1998). Podczas 

zbierania pyłku robotnice zwilżają go nektarem lub miodem a także sklejają za po-

mocą kitu pyłkowego obecnego na powierzchni ziaren pyłku roślin owadopylnych 

(Jabłoński, 1998; Lipiński, 2010). Kit pyłkowy (balsam pyłkowy) odgrywa bardzo 

ważną rolę m.in. w adhezji: poszczególnych ziaren pyłku do siebie, ziaren do pyl-

nika, pyłku do ciał zwierząt czy pyłku do znamienia słupka (Pacini i Hesse, 2005). 

Uformowane obnóża zwykle cechują się ciemniejszą barwą w porównaniu z kolo-

rem samego pyłku, co wynika z domieszki nektaru lub miodu, a także cząstek kurzu, 

pyłu i dymu, które mogą dostawać się do obnóży (Lipiński, 2010). 

Wysypywanie się pyłku z pylników, czyli pylenie, może odbywać się jeszcze 

w pąku, wraz z otwieraniem się kwiatu lub w kwiecie już otwartym. Pylenie ma 

miejsce w różnych porach dnia, przy czym ważna dla tego procesu jest odpowied-

nio wysoka temperatura i niezbyt duża wilgotność powietrza. Robotnice pszczoły 

miodnej zbierają pyłek w ciągu całego dnia z największym nasileniem w godzinach 

południowych. U roślin kwitnących bardzo krótko, w różnych porach dnia, pylenie 

i zbieranie pyłku przez pszczoły zbiega się z tymi porami (Jabłoński, 1998).

Dla pszczelarzy cenną informację stanowi wydajność pyłkowa roślin. Można ją 

oszacować znając ilość pyłku wyprodukowaną przez 10 kwiatów oraz liczbę kwia-

tów na jednostce powierzchni (Warakomska, 1972; Szklanowska i Pluta, 1984). 

Wartość wydajności pyłkowej jest wyrażona w kilogramach z 1 hektara.

SŁUPKOWIE

W centralnej części kwiatu zlokalizowane jest słupkowie składające się z jedne-

go lub kilku słupków. Słupek stanowiący żeński organ rozrodczy powstaje z prze-

kształcenia specjalnych liści – owocolistków. Typowy słupek zbudowany jest z za-

lążni, szyjki i znamienia (Szweykowscy, 2003). Zalążnia to dolna, rozszerzona część 

słupka, w której znajdują się zalążki w liczbie od jednego do kilku tysięcy (Pacini 

i Franchi, 1998). Zauważono, że istnieje pozytywna korelacja między liczbą zaląż-

ków w zalążni a liczbą ziaren pyłku w pręciku (Pacini i Franchi, 1998). Po zapyleniu 

i zapłodnieniu zalążnia przekształca się w owoc, a z zalążków powstają nasiona. 

Szyjka jest środkową, zwykle wydłużona częścią słupka. Pojedynczy słupek może 
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posiadać jedną szyjkę, kilka, bądź może jej nie mieć wcale (Szweykowscy, 2003). 

Znamię to apikalna część słupka odpowiedzialna za przyjmowanie ziaren pyłku 

podczas zapylenia. Zazwyczaj wytwarza różne struktury (np. papille) ułatwiające 

rozpoznanie i przyjęcie odpowiednich ziaren pyłku oraz wydziela lepką substancję 

ułatwiającą przyklejanie się pyłku i jego kiełkowanie (Lipiński, 2010). 

W zależności od usytuowania słupka na dnie kwiatowym wyróżnia się słupki 

górne (ściany zalążni nie są zrośnięte z dnem kwiatowym) i dolne (zalążnia zagłę-

biona w dnie kwiatowym i zrośnięta z nim ścianami) (Szweykowscy, 2003).

NEKTARNIKI

Bardzo ważnym z pszczelarskiego punktu widzenia elementem rośliny są nektar-

niki –tkanki wydzielnicze, zlokalizowane na różnych częściach kwiatu (nektarniki 

kwiatowe) lub rośliny (nektarniki pozakwiatowe). Nektarniki, często błędnie nazy-

wane miodnikami (wszak produkują nektar a nie miód), cechują się bardzo zróżni-

cowanym kształtem, wielkością i strukturą. 

Wydzielany przez nie nektar jest wodnym (30-90%) roztworem cukrów (15-75% 

suchej masy) głw. glukozy, fruktozy i sacharozy z domieszką substancji azotowych, 

niewielkich ilości soli mineralnych (głw. potasu), barwników, olejków eterycznych, 

kwasów organicznych, witamin i enzymów (Harborne, 1997; Jabłoński, 1998; Li-

piński, 2010).

W zależności od dostępności nektarników dla owadów zapylających można je 

podzielić na nektaria odkryte (Apiaceae – selerowate, Tilia – lipa, Salix – wierzba, 

Fagopyrum – gryka), ukryte (Fabaceae - bobowate, Asteraceae – astrowate, Ci-

choriaceae – cykoriowate) oraz zwodnicze (Parnassia palustris – dziewięciornik 

błotny) (Banaszak, 1987). Natomiast biorąc pod uwagę lokalizację nektarników w 

kwiecie wyróżnia się nektarniki usytuowane na: 

 ─ dnie kwiatowym (np. Grossularia – agrest),

 ─ hypancjum (specyfi cznym dnie kwiatowym) (np. Cucurbia pepo – dynia zwy-

czajna, Rosa sp. – róża),

 ─ listkach okwiatu (np. Orchidaceae – storczykowate),

 ─ działkach kielicha (np. Paeoniaceae – piwoniowate, Tilia sp.- lipa),

 ─ płatkach korony (np. Ranunculus – jaskier, Corydalis cava – kokorycz pusta),

 ─ pręcikach - jego elementach (np. Plumbago auriculata - ołownik uszkowaty) 

oraz całych pręcikach przekształconych w nektarnik (staminodiach) (np. Pulsa-

tilla sp.- sasanka, Helleborus sp.– ciemiernik),

 ─ słupku, zarówno jego zewnętrznych częściach (np. Ericaceae - wrzosowate, La-

miaceae – jasnotowate, Asteraceae – astrowate, Cichoriaceae – cykoriowate, 
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Apiaceae – selerowate) jak i w przegrodach zalążni (Liliaceae - liliowate, Allia-

ceae – czosnkowate, Amaryllidaceae – amarylkowate) (Bernardello, 2007).

Nektarniki cechują się określoną barwą, najczęściej taką jaką posiada organ 

kwiatu, na którym gruczoły są zlokalizowane. Czasem odznaczają się innym ko-

lorem niż dana część kwiatu i wówczas są łatwo rozpoznawalne makroskopowo 

(np. Erica carnea – wrzosiec krwisty, Cotinus coggygria – perukowiec podolski) 

(Weryszko-Chmielewska i in., 2009; Sulborska, 2010). U niektórych roślin kolor 

gruczołu zmienia się w trakcie antezy (Vezza i in., 2006; Konarska, 2011). Np. nek-

tarnik Cornus alba (dereń biały) pod koniec fazy sekrecji nektaru przebarwia się 

z kremowo-żółtego na różowo-czerwony (Konarska, 2011), a w nektariach Hedera 

helix (bluszcz pospolity) znacząco zwiększa się ilość β-karotenu (Vezza i in., 2006). 

Zmieniający się kolor nektarnika prawdopodobnie jest informacją dla zapylaczy, że 

taki kwiat nie oferuje już słodkiej wydzieliny. Istnieją również dane, że zmiana bar-

wy nektarnika jest związana z ochroną zalążni przed promieniowaniem świetlnym 

(Bernardello, 2007). 

Nektarniki zbudowane są z jednowarstwowej tkanki okrywającej (epidermy) oraz 

z jednej bądź kilku warstw parenchymy nektaronośnej oraz miękiszu podgruczoło-

wego (Nepi, 2007). Tkanka nektarnika odżywiana jest przez wiązki przewodzące, 

które decydują o strukturze i ilości wytwarzanego nektaru. Nektarniki unerwione 

przez fl oem cechują się nektarem o najwyższej koncentracji cukrów, natomiast nek-

tarniki zaopatrywane przez wiązki łykodrzewne lub tylko ksylem charakteryzują 

się nektarem o odpowiednio mniejszej zawartości węglowodanów (Frey-Wyssling 

i Agthe, 1950). Wydzielanie nektaru na zewnątrz gruczołu odbywa się głównie za 

pośrednictwem zmodyfi kowanych aparatów szparkowych (np. Acer – klon, Dictam-

nus – dyptam, Echinacea – jeżówka, Silphium – sylfi um) (Weryszko-Chmielewska 

i wsp., 2001; Sulborska, 2005, 2008; Weryszko-Chmielewska i Sulborska, 2011), 

rzadziej włosków (np. Lonicera kamtschatica – jagoda kamczacka) (Weryszko-

-Chmielewska i Bożek, 2008) lub ścian komórek epidermy (np. Platanthera chlo-

rantha – podkolan zielonawy) (Stpiczyńska, 2003). 

Wydzielanie nektaru na ogół rozpoczyna się w fazie pąka, nasila się stopniowo by 

osiągnąć maksimum w stadium pylenia pręcików oraz dojrzałości słupka i następnie 

maleje do zera. U większości roślin najobfi tsza sekrecja nektaru występuje w środ-

kowej części dnia. Są też gatunki nektarujące tylko w godzinach przedpołudniowych 

(np. Fagopyrum – gryka), popołudniowych (Parthenocissus – winobluszcz) lub 

w ciągu całego dnia (np. Phacelia – facelia). Nocą nektarowanie ulega zahamowa-

niu lub ustaje całkowicie (Jabłoński, 1998).

Z nektarem związane jest ważne z pszczelarskiego punktu widzenia pojęcie wy-

dajności miodowej roślin. Parametr ten można określić znając ilość cukrów wydzie-

loną przez 1 kwiat w ciągu doby, długość życia pojedynczego kwiatu oraz liczbę 
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kwiatów na 1 hektarze. Iloczyn tych wielkości stanowi wydajność cukrową z 1 ha. 

Przyjmując, że w dojrzałym miodzie średnia zawartość cukrów wynosi 80%, po 

przeliczeniu otrzymuje się wydajność miodową z jednostki powierzchni (Jabłoński, 

2003).

Kwiaty, konkurując ze sobą o zapylaczy, przybierają różne kształty i wielkości, 

wytwarzają rozmaite kolory i zapachy oraz produkują pokarm w postaci nektaru, 

pyłku i tłuszczu. W warunkach klimatycznych Polski zwierzętami zapylającymi są 

przede wszystkim owady, a wśród nich najliczniejszą grupę stanowi pszczoła miod-

na. Pszczele narządy zmysłów pozwalają odbierać sygnały wysyłane przez kwiaty 

i są gwarantem obopólnych korzyści, a przy tym i zysków dla pszczelarzy.
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NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCE DONIESIENIA NAUKOWE 

NA APIMONDII W BUENOS AIRES W 2011 ROKU

Sesję z biologii pszczół otwierał jej przewodniczący prof. Karl Crailsheim 

(Austria) interesującym wystąpieniem: „Co nowego w naukach pszczelniczych?” 

W swym referacie wprowadzającym zaktualizował najnowsze osiągnięcia badawcze 

w pszczelarstwie, obejmujące następujące zagadnienia dotyczące pszczoły miodnej: 

systematyka, genetyka, choroby, fi zjologia, zachowanie, socjologia, robotyka, zdro-

wia, ekologia i zapylenie. Światowe badania masowych upadków rodzin pszczelich 
rozpoczęto na ostatniej konferencji w Montpelier w 2009 r. Badanie to jest obecnie 
kontynuowane w Buenos Aires i będzie kontynuowane na kolejnych kongresach 
Apimondii. Celem jest bliższe poznanie przyczyn upadków rodzin i zebranie więcej 
danych na temat gospodarki pasiecznej w rodzinach na całym świecie. 

Więc, co wiemy na temat pszczół miodnych teraz, czego nie wiedzieliśmy jesz-
cze przed kilku laty? 

Jak powstaje matka pszczela? To pytanie po raz pierwszy zadał Rhein w 1933 r. 
Wiedzieliśmy, że matki powstają z nadmiaru karmienia mleczkiem pszczelim, boga-
tym w białka i inne substancje (biokatalizatory), które pozwalają w pełni rozwinąć 
się narządom rozrodczym. Najnowsze badania (Kamakura i in., 2011) starają się 
zbadać właśnie te „inne substancje”. Najnowszy temat to składnik o nazwie „roy-
alactin” ‒ białko, które zwiększa rozmiar ciała, poprawia rozwój jajników i skraca 
czas rozwoju matki. Royalactin działa nie tylko na matki pszczele, ma też podobny 
wpływ na inne owady. 

Co trutnie w ogóle robią? Nowa praca Stout’a i in. (2011), informuje o badaniach 
interakcji pomiędzy robotnicą a trutniem. Pszczoły robotnice dzielą się informacja-
mi z innymi pszczołami, w tym także z trutniami poprzez wibrację.  Jakie informacje 
są im przekazywane?  Powszechnie sądzi się, że trutnie nie robią nic innego poza 
jedzeniem i unasienianiem matki. Pozostają one w ulu kiedy jest zimno, i na ogół 
wówczas, gdy jest ciepło.  Ale w jaki sposób wiedzą one, że jest ciepło?  Być może 

prof. dr hab. Jerzy Wilde

Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słoneczna 48, 10-957 Olsztyn
jerzy.wilde@uwm.edu.pl
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robotnice informują je o tym?  Zachowanie takie może mieć wartość przystoso-

wawczą z co najmniej dwóch powodów.  Po pierwsze, gdy trutnie wylatują z ula nie 

zużywają już nagromadzonych zapasów, takich jak miód i pyłek. Zaoszczędzony 

pokarm mógłby zostać zużyty na produkcję mleczka pszczelego dla matki pszczelej 

w celu zwiększenia liczebności rodziny.  Po drugie kopulacja trutnia zwiększa szan-

sę przekazania wspólnych genów pomiędzy trutniem a robotnicami.  Stąd ewolucja 

faworyzuje tego typu zachowanie wibracyjne (Gilbert i in., 2011). 

Czy pszczoły śpią? Prawda, że jest to znakomite pytanie? Kaiser i współ-

pracownicy też tak uważali i opublikowali kilka prac na ten temat w latach 80. 

XX w. (dokładnie w 1983 i 1988 r.). Trzymali pszczoły w ciemności przez tydzień 

i dokumentowali typowy rytm aktywności i braku aktywności.  Ponownie tą intere-

sującą tematyką zajęli się Eban-Rothschild i Bloch (2008) i postanowili zbadać ze-

gar dobowy pszczół miodnych. Okazało się, że cykl ten jest społecznie regulowany. 

Wstępne badania molekularne sugerują, że w wielu przypadkach zegar biologiczny 

(rytm dobowy, popularnie zwany zegarem biologicznym, jest endogennie regulowa-

nym niezależnie od sygnałów środowiska, około 24-godzinnym cyklem procesów 

biochemicznych, fi zjologicznych lub behawioralnych) pszczoły jest bardziej podob-

ny do ssaków niż do muszki owocowej. Zbieraczki podlegają rytmowi dobowemu 

przewidując wahania dzienno-nocne w jej środowisku, czas odwiedzania kwiatów. 

Robotnice i matki wykazują jednak pewną plastyczność w rytmie dobowym. U ro-

botnic wpływa na to specjalizacja prac i regulowany jest bezpośrednim kontaktem 

z czerwiem. Karmicielki opiekują się czerwiem równie dokładnie przez całą dobę 

bez względu na rytm dobowy. Bardzo ważną funkcją w rytmie dobowym jest regu-

lacja snu. Pszczoły wykazują wyraźną fazę snu z charakterystyczną dla niej redukcją 

napięcia mięśniowego i podwyższoną reakcją progową. Sen pszczoły jest proce-

sem dynamicznym z powszechnie znaną transmisją między stanami snu głębokie-

go i płytkiego. Stany snu karmicielek aktywnych całą dobę są całkowicie podobne 

do snu zbieraczek. Pozbawienie snu prowadzi do zwiększenia wyrażania zachowań 

charakterystycznych dla snu następnego dnia. Pszczoła nie jest w stanie wykonywać 

zadań i może przeszkadzać jej w niektórych aspektach uczenia się. Pszczoła miodna 

może być więc doskonałym modelem w badaniach nad rytmem dobowym i snem 

w istotnym powiązaniu ekologiczno-socjalnym (Bloch, 2010). 

Te i inne ciekawsze doniesienia naukowe zostaną omówione szczegółowo w re-

feracie przygotowanym na III Lubelską Konferencję Pszczelarską.



Najbardziej interesujące doniesienia naukowe na Apimondii w Buenos Aires... ‒ J. Wilde 205

PIŚMIENNICTWO

1. Bloch G. ,2010: The social clock of the honeybee. Journal of Biological Rhythms 
2010, 25(5): 307-17.

2. Eban-Rothschild A.D., Bloch G., 2008: Differences in the sleep architecture of 
forager and young honeybees (Apis mellifera). Journal of Experimental Biology 
211: 2408 - 2416.

3. Gilbert S., Lewis L. A., Schneider S. S., 2011: The role of the vibration signal 
during nest-site selection by honey bee swarms.  Ethology 117: 254-264. 

4. Kamakura M., 2011: Royalactin induces queen differentiation in honeybees. Na-
ture 473: 478-483. 

5. Shemesh Y., Eban-Rothschild A., Cohen M., Bloch G., 2010: Molecular dyna-
mics and social regulation of context-dependent plasticity in the circadian cloc-
kwork of the honey bee. Journal of Neuroscience 30 (37): 12517-12525.

6. Stout T. L., Slone J. D., Schneider S. S., 2011: Age and Behavior of Honey Bee 
Workers, Apis mellifera, that Interact 



III Lubelska Konferencja Pszczelarska 2012206

POMYSŁY RACJONALIZATORSKIE W MOJEJ PASIECE

KILKA OSOBISTYCH REFLEKSJI PSZCZELARSKICH 

Jak sięgam pamięcią, pszczoły towarzyszyły mi od dziecka. Pszczelarstwo jest 

w mojej rodzinie tradycją rodzinną od piątego pokolenia. Tradycją domu rodzinnego 

jaką wprowadził mój ojciec było wspólne śpiewanie wraz z moim rodzeństwo (pię-

cioro dzieci) piosenki „Wyleciały pszczółki z ula…”. To dziecięca piosenka. Mam 

jednak do niej ogromny stosunek emocjonalny. Obecnie piosenka ta jest hymnem 

Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich.

Mój ojciec Antoni zatrudniał mnie do pracy przy pszczołach od najwcześniej-

szych lat mojego życia. Gdy miałem sześć lat, ojciec podarował mi pierwszy rój 

i osadził go w starej barci. Przyznam się szczerze, że początkowo z oporami pod-

chodziłem do pracy przy pszczołach. Jednak stanowczość mojego ojca, aby zrobić 

ze mnie pszczelarza, była jednoznaczna. Z czasem pokochałem pszczoły prawdziwą 

miłością.  

Pamiętam smak miodu, który pierwszy raz pozyskałem z mojej barci. Jako dziec-

ko zapragnąłem powiększyć swoją pasiekę. W wieku 10 lat miałem już trzy rodziny 

pszczele. Prowadziłem je z różnym skutkiem. Zawsze podporą przy rozwiązywa-

niu moich pszczelarskich problemów był mój ojciec. Ojciec strofował mnie, uczył 

i wskazywał jak należy prawidłowo prowadzić rodzinę pszczelą. Wiedzę o pszczo-

łach chłonąłem także z kontaktów z innymi pszczelarzami, pszczelarskiej literatury 

i od ludzi nauki. 

Aktualnie posiadam 70 pni pszczelich. Zlokalizowane są one w okolicy Lublina, 

w 6 pasieczyskach. W pracy przy pszczołach dzielnie pomaga mi moja żona Kry-

styna. Ze względu na pracę społeczną w Stowarzyszeniu Pszczelarzy Lubelskich, 

w którym piastuję funkcję prezesa, nie mogę sobie pozwolić na powiększenie pa-

sieki. 

Pozyskuję miody z rzepaku, maliny, lipy, ziół i wrzosów. Korzystam z pożytków 

leśnych i łąkowych. Pewne ilości miodu sprzedaję jako miód kremowany.

Zbigniew Jankiewicz

Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich

20-112 Lublin, ul. Grodzka 7

tel. 81 7513495, 507516162
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Moją posesję od strony frontu upiększa oryginalny ozdobny ul. Wykonałem 

go z 300 litrowej beczki do kiszenia kapusty. Beczkę tę otrzymałem przed laty 

w prezencie od moich teściów – Stanisławy i Władysława Michnów. Moi teściowie 

byli bardzo przychylni moim pszczelarskim pasjom. Wewnątrz beczki znajduje się 

2- kondygnacyjny ul ramowy na ramkę warszawską zwykłą. Słomiany dach wień-

czy drewniana fi gurka ze świętym Ambrożym. Ze względu na ogromny sentyment, 

jaki miałem do moich teściów, postanowiłem w hołdzie dla nich uczynić z ich pre-

zentu taki oryginalny ozdobny ul.

MOJE KONSTRUKCJE PASIECZNE

W swojej prywatnej pasiece skonstruowałem wiele różnego typu urządzeń i pro-

totypów, które pomagają mi lepiej i efektywniej pracować przy pszczołach. Moimi 

pomysłami pragnę podzielić się z pszczelarską bracią. Oto niektóre z wykonanych 

przeze mnie rozwiązań:

1. Prawidło do zbijania 10 ramek jednocześnie.

2. Urządzenie do wiercenia na raz 4 otworów w ramce.

3. Urządzenie do obmiatania pszczół z plastrów w czasie miodobrania.

4. Wózko-transportówka do transportu ramek podczas miodobrania.

5. Urządzenie do skrobania i pozyskiwania z ramek propolisu.

6. Wialnia do czyszczenia odłowionego pyłku.

7. Urządzenie do pozyskiwania pierzgi.

8. Lej do zdejmowania rojów z dużej wysokości.

9. Miodarka z napędem elektrycznym.

10. Urządzenie do kremowania miodu.

11. Urządzenie do przekładania larw.

Prawidło do zbijania 10 ramek jedno-

cześnie. Prawidło można wykonać na 

każdy typ ramki. Moje prawidło skonstru-

owałem na ramkę typu wielkopolskiego. 

Wyrobione listewki (boczne, górne i dol-

ne) wkładamy do prawidła. Na raz wkła-

damy 10 kompletów ramek. Najpierw 

przybijamy beleczkę górną a potem dol-

ną. Moim zdaniem prawidło przyspiesza 

prace kilkakrotnie. 
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Urządzenie do wiercenia na raz 4 otwo-

rów w ramce. Urządzenie służy do wier-

cenia otworów w zbitych ramkach. Zasi-

lane jest prądem o napięciu 220 V. Przy 

nabraniu wprawy nawiercenie 8 otworów 

trwa 2-3 sekundy. 

Urządzenie do obmiatania pszczół 

z plastrów w czasie miodobrania. 

Urządzenie wykonane jest z blachy alu-

miniowej i nierdzewnej. Część robocza 

to zamocowane pionowo 4 szczotki do 

obmiatania pszczół. Urządzenie to jest 

bardzo przydatne przy odbiorze miodu 

z gryki oraz podczas rabunków. Proces 

obmiecenia 1 ramki z pszczół trwa około 

2 sekund. Po obmieceniu ramka wkładana 

jest do „wózko-transportówki”.

Wózko-transportówka do transpor-

tu ramek podczas miodobrania. Wóz-

ko- transportówka wykonana jest z płyty 

OSB. O dołu zaopatrzona jest w uchwyt 

umożliwiający zamocowanie 1 kółka. Montaż 

kółka jest prosty i szybki. Konstrukcja oparta 

na jednym kółku umożliwia dużą manewrowość 

na pasieczysku. Jest to ważne przy manewrach 

między ulami i przy nierównym pasieczysku. Po 

demontażu kółka, transportówka mieści się swo-

bodnie w samochodzie osobowym. Transportów-

ka posiada rączki, które również można szybko 

zdemontować. Długość rączek jest regulowana 

w zależności od obciążenia transportówki. Są 

3 zakresy długości rączek. 

Urządzenie do skrobania i pozyskiwania z ra-

mek propolisu. Jest to prosta skrzynka z drew-

na. Na środku przymocowany jest do kątowni-
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ka wielofunkcyjny nóż. Umożliwia on 

skrobanie nawet dwóch płaszczyzn ramek 

jednocześnie. Nóż wykonany jest ze sta-

li „65-G”, tzn. stali nożowej. Oskrobanie 

jednej ramki z propolisu trwa około 10- 

15 sekund.

Wialnia do czyszczenia odłowionego 

pyłku. Wialnia skonstruowana jest z de-

sek. Posiada silniczek z urządzeń elektro-

nicznych. Jest to urządzenie bardzo proste 

i funkcjonalne. 

Urządzenie do pozyskiwania pierzgi. 
Boki wialni wykonano z blachy alumi-

niowej. Silniczek do wialni wykorzysta-

ny jest ze starej pralki, a walec roboczy 

ze stali. Na walcu umieszczone są 2 rzędy 

bolców do rozbijania plastrów z pierz-

gą. Bolce mają średnicę 6 mm i długość 

20 mm. Wentylator oddziela pierzgę od 

rozdrobnionego suszu. Całość urządze-

nia zasilana jest prądem o napięciu 220 V. 

Plastry przed rozbiciem należy zamrozić 

do temperatury – 10oC. Zamrożenie pla-

strów umożliwia dobre ich pokruszenie 

przez urządzenie. Urządzenie do pozy-

skiwania pierzgi jest aktualnie w trakcie 

udoskonalania.
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Lej do zdejmowania rojów z dużej wysokości. Lej wykonany jest z cienkiej bla-

chy aluminiowej. Z dołu leja zamocowany jest worek z płótna. Do worka wpadają 
zdejmowane pszczoły. Od dołu, do leja zamocowany jest pierścień. Zapobiega on 
wylatywaniu strząśniętych pszczół do góry. Zestaw aluminiowych rurek o długości 
około 2 m umożliwia zdejmowanie rojów z dużych wysokości. Pewnego razu za 
pomocą tego urządzenia autor zdejmował rój z wieży lotniczej o wysokości 20 m, 
na terenie WSK Świdnik.

Miodarka z napędem elektrycznym. Miodar-
kę autor wykonał w 1990 r. z blachy kwasood-
pornej. Do tego celu wykorzystał blachę z od-
zysku, z masownicy do uszlachetniania mięsa. 
Napęd do miodarki wykonał także z urządzeń 
z odzysku. Napędem jest silnik do łodzi, zasila-
ny prądem stałym o napięciu 18 V. Dwie zębatki 
(mała i duża) napędzają miodarkę. Mała zębatka 
wykonana jest z brązu, a duża z tarnamidu (masa 
plastyczna). Dzięki użyciu dwóch materiałów 
udało się znacznie „wyciszyć” pracę miodarki. 
Koło małe znajduje się na silniku i posiada 21 
zębów, a koło duże na osi miodarki i posiada 68 
zębów. Miodarka w terenie zasilana jest z aku-
mulatora, natomiast podczas wirowania miodu 
w pracowni zasilana jest prądem 220 V, który 
przechodzi przez prostownik zamieniający prąd 
stały na prąd zmienny. 

Urządzenie do kremowania miodu. 

W 1990 r. zakupiłem za niewielkie pienią-
dze z odzysku masownicę do uszlachet-
niania mięsa. Przekonstruowałem ją na 
urządzenie do kremowania miodu. Silnik 
napędzany jest prądem o napięciu 380 V. 
Urządzenie to jest szczególnie przydatne 
przy miodzie rzepakowym i malinowym. 
Kremowanie miodu sprawia, że miód, 
nawet po krystalizacji, ma konsystencję 
dżemu.



Urządzenie do przekładania larw. Urzą-
dzenie zbudowane jest z pleksi. Oświetle-
nie zapewniają 2 neonówki. 

Inspiracją do zbudowania tego urzą-
dzenia były podobne konstrukcje opubli-
kowane w prasie pszczelarskiej. Urządze-
nie to bardzo ułatwia przekładanie larw.

Pomysły racjonalizatorskie w mojej pasiece ‒ Z. Jankiewicz 211
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NAPĘD GÓRNY DO MIODARKI WŁASNEJ KONSTRUKCJI

Kolegom pszczelarzom pragnę zaprezentować napęd górny miodarki własnej 
konstrukcji. Jest to napęd elektryczny do tradycyjnej miodarki 4-plastrowej. Urzą-
dzenie napędza wiertarka o mocy 500 W. Napęd z wiertaki noszony jest na kosz 
miodarki przez koła pasowe i pasek klinowy. Wiertarka posiada możliwość regulacji 
obrotów. Koszt taniej wiertarki to wydatek około 30 zł. Wystarczy najtańsza wier-
tarka z supermarketu. Moja konstrukcja jest niezwykle prosta. Sprzętu tego używam 
w mojej pasiece od 2010 r.

Roman Rzepliński

Lubelskie Koło Pszczelarzy, WZP Lublin
21-040 Świdnik, ul. Kosynierów 7/62, tel. 504306325
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HISTORIA SPÓŁDZIELNI PSZCZELARSKIEJ APIS

Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie, istniejąca od 1932 r., jest wiodą-

cą fi rmą konfekcjonującą miód naturalny, a także największym producentem mio-

dów pitnych i niekwestionowanym liderem rynkowym. Osiągnięcie mistrzostwa w 

dziedzinie produkcji staropolskiego trunku, jakim jest miód pitny, to wiele lat pracy 

i doświadczeń. Celem założycieli Spółdzielni było urządzenie miodosytni i produk-

cja na skalę światową miodów pitnych, co było widoczne w ekspansywnej polity-

ce fi rmy, a także pierwszych w okresie przedwojennym nagrodach zagranicznych 

na wystawach lub kongresach, m. in. w Belgradzie – 1934 r., w San Antonio – 

1936 r. i w Chicago – 1938 r. W bieżącym roku Spółdzielnia Pszczelarska APIS bę-

dzie obchodzić jubileusz 80-lecia istnienia. Warto podkreślić ten fakt, gdyż niewiele 

jest typowo polskich fi rm mogących poszczycić się tak długą i bogatą tradycją. 

APIS produkuje miody pitne we wszystkich typach (półtorak, dwójniak, trój-

niak i czwórniak), kilkunastu rodzajach i w szerokiej gamie opakowań (m.in. butelki 

kamionkowe, zestawy upominkowe w drewnianych skrzynkach). Dzięki kultywo-

waniu tradycji technologicznych, przestrzeganiu receptury jak i reżimu produkcji, 

miody pitne APIS-u są trunkami o wybitnych walorach smakowo-zapachowych, co 

potwierdzają rokrocznie zdobywane nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą. 

W Spółdzielni Pszczelarskiej APIS, na co dzień tradycja przeplata się harmonijnie 

z nowoczesnością m.in. przez połączenie produkcji staropolskich trunków, jakimi 

są miody pitne według pradawnych receptur, przy jednoczesnym zachowaniu naj-

nowszych standardów jakości. Nad jakością produktów na wszystkich etapach pro-

dukcji czuwa specjalistyczne laboratorium kontrolno-badawcze. W fi rmie sprawnie 

funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 

według norm ISO 9001:2009 i 22000:2006. Firma posiada nowoczesną leżakownię 

i linię do rozlewu miodów pitnych.

Miody pitne są typowo polskimi trunkami wytwarzanymi na naszych ziemiach 

od czasów pierwszych Piastów. Dzięki staropolskim recepturom i tradycyjnemu cha-

rakterowi, potwierdzonemu przez liczne źródła literackie i zapisy historyczne, mio-

Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie

ul. Diamentowa 23

20-471 Lublin, POLAND

tel. 81 7442942, fax 81 4418646

www.apis.pl; info@apis.pl 
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dy pitne są jedynymi polskimi trunkami zarejestrowanymi w Komisji Europejskiej 

w kategorii „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. Spółdzielnia Pszczelarska 

APIS w Lublinie jest jedynym producentem, który pozytywnie przeszedł procedurę 

kontroli zgodności procesu produkcji miodu pitnego ze specyfi kacją przeprowadzo-

ną przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dzięki temu 

APIS wprowadził na rynek pierwszy miód pitny opatrzony na etykiecie znakiem 

„Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”: trójniak „Staropolski Tradycyjny”. Znak 

ten wyróżnia produkt na rynku i daje realne szanse zainteresowania nim odbior-

ców na rynkach zagranicznych. Certyfi kat „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” 

gwarantuje konsumentom, iż miód trójniak „Staropolski Tradycyjny” produkowany 

jest tradycyjną metodą produkcji zarejestrowaną w Komisji Europejskiej.

Miody pitne Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie znane są smakoszom na 

całym świecie. Na rynki unijne i rynki eksportowe trafi a kilkanaście procent całości 

sprzedaży. Do odbiorców zagranicznych należą m.in. takie kraje jak: USA, Kanada, 

Niemcy, Belgia, Szwecja, Włochy, a od niedawna także Japonia.

APIS standaryzuje i konfekcjonuje miody pszczele we wszystkich dostępnych na 

rynku polskim odmianach: wielokwiatowy, gryczany, lipowy, spadziowy i wrzoso-

wy, w szerokiej gamie opakowań.

Jednym z zadań, jakie sobie stawia Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie, 

jest zaopatrzenie członków Spółdzielni i innych pszczelarzy w środki do produkcji 

pszczelej. Spółdzielnia jest wiodącym producentem wysokiej jakości węzy pszcze-

lej oraz dystrybutorem sprzętu pszczelarskiego. 

Spółdzielnia Pszczelarska APIS współpracuje z Polskim Związkiem Pszczelar-

skim, Wojewódzkimi Związkami Pszczelarzy oraz pszczelarzami indywidualnymi.

APIS stara się stale rozwijać pszczelarstwo krajowe oraz wspierać działania 

w zakresie ochrony pszczoły miodnej jako integralnego składnika środowiska przy-

rodniczego.

Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie to fi rma rozwijająca się dynamicz-

nie i wielokierunkowo, dla której jakość, tradycja i rozwój pszczelarstwa są celami 

nadrzędnymi.
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СИМВОЛИ І ЗНАКИ БДЖОЛЯРСЬКИХ ХОРУГВ УКРАЇНИ

Хоругви виконують представницьку і об’єднуючу ролі в житті пасічничих 

об’єднань. Тим самим вони сприяють формуванню ідентичності та консолідації 

спільноти. В основу проектування хоругв покладена звичаєва культура 

і традиції, які утверджувалися у нашому народі,починаючи з культури Трипілля 

- Кукутені (7-5 тис. років тому). Ця культура охоплювала землі правобережного 

Дніпра від Житомира до Карпат, Дунаю, а далі до Фракії. Великий вплив на 

застосування хоругви в Україні зробили причорноморські культурні та військові 

взаємини, зокрема Римська імперія, Візантійська імперія, Османська імперія 

і Греція. В подальшому цей вплив збільшився із прийняттям християнства.

Китайський філософ Конфуцій писав «Символи і знаки керують 

світом». Експансії кожної з цивілізацій чи політичних утворень на Україну 

супроводжувались експансією знакової системи та релігії. Відповідно до 

вище сказаного, в Україні представничою атрибутикою як людської спільноти, 

в тому числі і церковної громади, прийнята хоругва, а не прапор. Хоругва 

внизу закінчується триглавом. Це пов’язано з тим, що в світобаченні українців 

є дві священні цифри: трійка і вісімка. З давніх давен українці дивилися на 

світ триєдино, що було священним: «життя богів-життя людей-життя предків», 

«минулі, сучасні і майбутні покоління», «Бог Батько ‒ Бог Син ‒ Бог Дух 

Святий».

Міфологія трійки в часі змінювалася, а символ залишався і втілений 

в національному гербі України – Тризубі, який еволюційно формувався 

протягом семи тисяч років. Другою священною цифрою є вісімка, витоки якої 

ідуть від знаку,     що означав слово «Бог». Пізніше цей знак трансформувався 

в восьмикутну зірку, яка вже була на гончарних виробах культури Трипілля 

6 тисяч років тому. До сих пір на Різдво колядники з восьмикутною зіркою 

ходять від хати до хати з побажаннями злагоди і добра родині. Відповідно 

на всіх українських бджолярських хоругвах маємо восьмикутну зірку як 

символ духової єдності. Основні свята українців згідно звичаєвої культури 

відбуваються по кутах восьмикутної зірки. 

Mikołaj Gribok

Національний університет «Львівська політехніка», вул. 

Лазаренка 36 кв. 58, 79026, м.Львів, Україна

тел..моб. 0676731580
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Знакова система культури Трипілля – Кукутені відбилася в вишитих 

чоловічих і жіночих сорочках, в рушниках, писанках і знаках на великодніх 

випічках. Як кольори одягу окремих земель України, так і архітектура вишитих 

сорочок, писанок і рушників дещо відрізняються, а це впливає на вибір кольорів 

хоругв, а також типів вишиванок на них. В прадавні часи ми мали багато Богів, 

але основною була Велика Богиня – Матір. Після неї священними були Місяць – 

Бог ночі, Сонце – Бог світла (дня), Зорі – їхні діти від шлюбу. Шість – сім тисяч 

років тому в кожній хаті була маленька церква, в якій зберігалися обереги роду. 

Зверху над церквою був лежачий півмісяць, а нижче нього символічно було 

зображене сонце. Ця традиція збереглася і до наших днів. На наших церквах 

ми маємо восьмикутний хрест, а під ним – лежачий півмісяць і сонце. Зберегти 

таку традицію сім тисяч років є нашою великою гордістю та обов’язком. Крім 

цього, рівноплечий хрест як символ Сонця і Вогню на керамічних виробах 

зображувався вже сім тисяч років тому. Відповідно на церковному одязі наших 

священників ми маємо зображення лише рівноплечих хрестів. 

Вище наведені знаки і символи використовувались при конструюванні 

гербів, міст і сіл, родових гербів і при виготовленні хоругв. Ця традиція 

збережена нами при проектуванні хоругв бджолярських об’єднань України. 

Звичайно, на хоругвах ми маємо символи пасічництва, зображення бджоли 

в комбінації з іншими знаками, а також герби міст або земель, звідки походить 

бджолярська громада.

УКРАЇНА
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HISTORIA PSZCZELARSKIEGO CZASOPISMA 

„UKRAIŃSKI PASIECZNIK”

Mykoła Ostashewsky

Redaktor naczelny miesięcznika „Ukraiński pasiecznik”
ukr_beekeeper@ukr.net

Pszczelarskie czasopismo „Ukraiński pasiecznik” założone zostało jako krajowa 

spółka pasieczników w Tarnopolu w 1914 r. Jego głównym redaktorem był ksiądz 

z grekokatolickiej cerkwi о. Wasilij Pulupczuk. Do I wojny światowej wyszło 

w świat 8 numerów tego czasopisma.

Pierwsza wojna światowa przerwała tę działalność. W 1914 r. do Galicji wtar-

gnęła armia rosyjskiego imperium. Czasopismo „Ukraiński pasiecznik” na skutek 

tego, że główny redaktor о. W. Pulupczuk trafi ł do więzienia, wstrzymało swoją 

działalność

Po I wojnie światowej w 1928 r., wskutek decyzji pasieczników, czasopismo od-

rodziło się dzięki spółce z „Wiejskim gospodarzem”. Najpierw „Ukraiński pasiecz-

nik” ukazywał się jako dodatek do czasopisma „Wiejski gospodarz”, a od 1930 r. już 

jako samodzielna edycja.

Redaktor czasopisma „Ukraiński pasiecznik” był jednocześnie przewodniczą-

cym spółki „Wiejski gospodarz”. Był nim inżynier Eugeniusz Chraplywy,  a głów-

nym redaktorem był członek rady spółki, inżynier-agronom Mychajło Borowsky.

Czasopismo wychodziło regularnie co miesięc, aż do września 1939 r., to jest do 

czasu wejścia do Lwowa Armii Czerwonej. Czasopismo wtedy znowu wstrzymało 

swoją działalność, a głównego redaktora zmuszono do wyjazdu do Polski do miasta 

Chełm.

Po raz drugi czasopismo odrodziło się w 1942 r. w wydawnictwie doktora Piotra 

Lorca, a głównymi redaktorami byli Iwan Drabaty (1942 r.) i Wasilij Bryczko (1943-

1944).

Po 1944 r. pszczelarze Ukrainy przez wiele lat czekali na pojawienie się cza-

sopisma w języku ojczystym. Nieraz stawili to pytanie przed rządem Radzieckiej 

Ukrainy, lecz niestety pozwolenia na to nie otrzymali.

Z inicjatywy pasieczników miasta Lwowa М. Ostashewskyego, W. Bolkota, 

R. Popelewbsza i za pomocą rady Lwowskiej Obwodowej Spółki Pszczelarzy-Ama-

torów, w dniach 21-22 grudnia 1990 r. odbyła się we Lwowie naukowo- praktycz-
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na konferencja dotycząca problemów pasiecznictwa, na której byli przedstawiciele 

z 11 obwodów Ukrainy. Uczestnicy uchwalili po raz trzeci odrodzenie czasopisma 

„Ukraiński pasiecznik” i powierzyli М. Ostashewskiemu zadanie stworzenia grupy 

redakcyjnej czasopisma.

Pierwszy numer po raz trzeci odrodzonego czasopisma „Ukraiński pasiecznik” 

wyszedł w maju 1991 r. Czasopismo wychodzi od tego czasu co miesięc jako cza-

sopismo popularno-naukowe. W czasopiśmie zamieszczane są nasze pszczelarskie 

informacje branżowe.

Od tej pory wyszło 250 numerów czasopisma, o ogólnym nakładzie blisko 

dwóch milionów egzemplarzy. W 1996 r. czasopismo nawiązało współpracę i za-

częło wymieniać się z branżowymi pszczelarskimi czasopismami z wielu eu-

ropejskich państw, w tym w szczególności z Polską. Czasopismo współpracuje 

z polskimi czasopismami pszczelarskimi takimi jak miesięcznik „Pszczelarstwo” 

i miesięcznik „Pszczelarz Polski”. Wydawcą czasopisma „Ukraiński pasiecznik” jest 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Redakcja Ukraiński pasiecznik”.

Głównym redaktorem „Ukraińskiego pasiecznika” jest inżynier Mykoła Osta-

shewsky. Za działalność publicystyczną odznaczony on został orderem Ukrainy 

trzeciego stopnia „Za zasługi”. Jest on także członkiem Narodowego Stowarzysze-

nia  Dziennikarzy Ukrainy. Odznaczony on został także przez to stowarzyszenie 

odznaczeniem „Poczesny pasiecznik Ukrainy”.
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MOTYWY PSZCZELARSKIE W MALARSTWIE I SZTUCE

Malarstwo i sztuka towarzyszyły człowiekowi już w cza-

sach prehistorycznych. Za najstarsze malowidło naskalne 

przedstawiające motywy pszczelarskie uważa się malowidło 

z epoki starszego paleolitu. Wyrytą w kamieniu scenę odkryto 

w 1919 r. w Pajęczej Grocie niedaleko Bicorpu w Hiszpanii. 

Pochodzi ono z epoki kultury solutreńskiej i szacuje się na 

15 tysięcy lat p.n.e. Malowidło przedstawia postać kobiety 

która wspina się na drzewo i podbiera miód dziko żyjącym 

pszczołom. Tak więc pierwszym udokumentowanym pszczelarzem była kobieta. 

W epoce kultur starożytnych (Egipt, Sumer, Babilon, Asyria, Grecja, Rzym, In-

die, Chiny) spotykamy w sztuce bardzo wiele motywów pszczelarskich. Często peł-

niły one znaczenie kultowe. Pszczoły miodne otaczano między innymi kultem w sta-

rożytnym Egipcie i Indiach. Omówienie tych licznych przykładów sztuki przekracza 

ramy niniejszego referatu.

Także w czasach nowożytnych częstym motywem dla malarzy były motywy 

pszczelarskie. Jest to temat bardzo obszerny, dlatego w niniejszym artykule przed-

stawię jedynie kilka przykładów, w których pszczoły lub pasieki stanowiły motyw 

artystyczny.

W epoce renesansu jednym z najbardziej znanych malarzy był malarz niderlandz-

ki Piotr Bruegel (1525-1569). Zwano go „Chłopskim” ze względu na tematykę jego 

obrazów. Często wskazywany jest jako pierwszy malarz zachodni malujący pejzaże 

dla nich samych, a nie tylko jako tło dla alegorii religijnych. Malował stylem pro-

stym, nie poddając się dominującej wówczas modzie włoskiej. Jeden z jego obrazów 

to „Pasieka”. 

Jednym z najwybitniejszych rosyjskich pszczelarzy był Iwan Szyszkin (1832- 

1898). Jego dzieła to głównie pejzaże. Obrazy malował bardzo realistycznie, odwzo-

rowując nawet najdrobniejsze podpatrzone detale. 

Cezary Kruk

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

cezarykruk@wp.pl, www.apis-polonia.pl
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                   P. Breulg „Pasieka”

Jego ulubione tematy prac to dzika przyroda, rosyjska wieś i zwierzęta. Z wielu 

namalowanych pejzaży kilka przedstawia motywy pszczelarskie. 

Jednym z najwybitniejszych polskich malarzy w XIX w. był Jan Stanisławski 

(1960- 1907). Jego obraz  „Ule na Ukrainie” z 1895 r. to jeden z najbardziej znanych 

i rozpoznawalnych polskich obrazów. 

                   J. Stanisławski „Ule na Ukrainie”

Referat ten zamieszczony został na portalu internetowym „Apis Polonia” (www.

apis-polonia.pl). Na portalu tym będzie on stale rozbudowywany i aktualizowany. 

Zamierzam zamieszczać na nim dzieła sztuki w formatach elektronicznych. Zachę-

cam do odwiedzenia portalu „Apis Polonia” i życzę miłej lektury.



LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
W KOŃSKOWOLI W SŁUŻBIE PSZCZELARSTWA

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (LODR) jest jednym 

z 16 regionalnych, państwowych ośrodków doradczych pracujących na rzecz rol-

nictwa.

W swojej strukturze posiada on między innymi 3 fi rmowe pasieki (Pożóg, Graba-

nów i Sitno) oraz 1 pracownika odpowiedzialnego za szkolenia teoretyczne i prak-

tyczne z zakresu pszczelarstwa na terenie województwa lubelskiego.

LODR w Końskowoli współpracuje ze wszystkimi regionalnymi związka-

mi pszczelarskimi działającymi na terenie województwa lubelskiego. Ponadto od 

2010 r. LODR współpracuje z Muzeum Regionalnym PTTK w Puławach w zakresie 

promocji pszczelarstwa. LODR od lat promuje pszczelarstwo w ramach Dni Otwar-

tych Dni, Dożynek Ogólnopolskich, Dożynek Wojewódzkich oraz Dożynek Powia-

towych. Pracownicy LODR uczestniczą w organizacji szkoleń pszczelarskich. Od 

2010 r. LODR w Końskowoli jest współorganizatorem cyklicznie odbywającej się 

Lubelskiej Konferencji Pszczelarskiej.

1. 
Pasieka Hodowlana LODR w Pożogu. Pasieka powstała 1 lipca 1958 r. z prze-

niesienia z Górnej Niwy koło Puław Pszczelarskiej Stacji Doświadczalnej należą-

cej do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Twórcą pasieki był wybitny polski 

pszczelarz i publicysta Czesław  Bojarczuk (1924-1997). Czesław Bojarczuk to 

autor kilkunastu książek pszczelarskich i kilkuset artykułów naukowych i popu-

larnonaukowych z zakresu pszczelarstwa. Aktualnie pasieka zajmuje się pracą ho-

dowlaną prowadzoną na 2 rasach pszczół. Linią hodowlaną pszczół rasy kaukaskiej 

jest linia „Muchursk”, natomiast linią hodowlaną pszczół rasy kraińskiej jest linia 

„Singer”. Rocznie w pasiece produkowane jest około 1000 matek pszczelich. Pa-
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Cezary Kruk

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

cezarykruk@wp.pl, www.apis-polonia.pl
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sieka zajmuje się też fachowym doradz-

twem z zakresu pszczelarstwa. Pasieka 

uczestniczy w regionalnych dożynkach, 

prezentując podczas ich trwania stoisko 

pszczelarskie. Oprócz produkcji matek 

w pasiece pozyskuje się także miód pszcze-

li. Pasieka liczy około 90 pni pszczelich. 

W sezonie 2011 w pasiece pracowało 

4 pracowników LODR: Cezary Kruk, An-

toni Szczygielski, Anna Krawczyk i Grze-

gorz Kłos.

2. 
Pasieka LODR w Grabanowie. Pasieka 

powstała w dniu 1 lipca 1981 r. Jej twórcą 

był dr Walerian Maksymiuk (1925-1999). 

Pasieka powstała z przeniesienia wzorowo 

prowadzonej pasieki PGR w Rozkoszy. 

W przeszłości pasieka prowadziła bar-

dzo intensywną działalność wydawniczą. 

Pasieka od 1996 r. wydała 12 publikacji 

z zakresu pszczelarstwa. Prowadzi pro-

dukcję matek, miodu i galanterii wo-

skowej. Rocznie produkuje około 1000 

matek pszczelich. Specjalnością pasieki 

jest prowadzenie lekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu pszczelarstwa. W ostat-

nim sezonie 2011 z lekcji tych skorzystało około 1600 dzieci. Pasieka liczy około 

80 pni pszczelich. Od 2010 r. aktywnie uczestniczy w organizacji kolejnych edy-

cji Lubelskiej Konferencji Pszczelarskiej. 

Pracownicy pasieki w Grabanowie ak-

tywnie uczestniczą w przygotowaniach 

materiałów konferencyjnych, wystawach 

galanterii woskowej oraz w wykładach na 

organizowanych wspólnie konferencjach. 

W sezonie 2011 w pasiece pracowało 

3 pracowników LODR: Małgorzata Le-

wandowska (kierownik), Marian Kałabun 

i Krzysztof Osielski. 
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3. 
Pasieka LODR w Sitnie. Pasieka ta powsta-

ła w 1980 r. Jej założycielem był Kazimierz 

Magdziak. Pasieka zajmuje się produkcją matek 

i miodu. Główne zadanie jakie pasieka realizuje 

to fachowe doradztwo z zakresu nowoczesne-

go pszczelarstwa. W pasiece realizowana jest 

koncepcja wdrożenia nowoczesnej gospodarki 

w ulach ramowo- snozowych. Technologia tej 

gospodarki została opracowana w monografi i 

autorstwa Henryka Skowrona. Pasieka w Sitnie 

od 2010 r. aktywnie uczestniczy w organizacji 

kolejnych edycji Lubelskiej Konferencji Pszcze-

larskiej. Pracownicy pasieki w Sitnie uczestni-

czą w przygotowaniach materiałów konferencyjnych, wystawach nowoczesnego 

sprzętu pszczelarskiego oraz w wykładach na organizowanych wspólnie konferen-

cjach. Pasieka liczy około 50 pni pszczelich. W sezonie 2011 w pasiece pracowało 

2 pracowników LODR: Henryk Skowron (kierownik) i Marek Maziarczyk. 

4. 
Współpraca z Muzeum Regionalnym 

PTTK w Puławach. Od maja 2010 r. 

LODR w Końskowoli podjął współpracę 

z Muzeum Regionalnym PTTK w Puła-

wach. Wspólnymi siłami zorganizowa-

na została wystawa „Od bartnictwa do 

pszczelnictwa”.

Autorami merytorycznymi wystawy 

są: Cezary Kruk (LODR) i Elżbieta Bar-

tuzi (PTTK). Na wystawie zgromadzono 

sprzęt pszczelarski, produkty pszczele, 

dzieła sztuki związane z pszczelarstwem, 

literaturę pszczelarską oraz tablice dydak-

tyczne.
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Największą atrakcją ekspozycji jest 

oszklony ul poglądowy z żywymi pszczo-

łami oraz bogaty komplet kolorowych ka-

peluszy pszczelarskich. 

Od maja 2010 r. do tej pory wystawę 

zwiedziło kilka tysięcy osób. Większość 

zwiedzających to dzieci i młodzież.

5. 
Dzień Otwartych Drzwi (DOD). To cykliczna masowa impreza odbywająca się 

co roku w Końskowoli, Sitnie, Grabanowie i Rejowcu. Łącznie w imprezie tej bie-

rze udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Podczas DOD w Końskowoli w 2011 r. liczbę 

uczestniczących gości szacowano na około 20 tysięcy.

W czasie DOD wszystkie 3 pasieki LODR przyjmują odwiedzających ich pszcze-

larzy i udzielają im fachowych porad. W przyjęcie pszczelarzy zaangażowaniu są 

wszyscy pracownicy pasiek LODR.

W Końskowoli ponadto w latach 2009-2011 na głównym placu wystawowym 

czynna była wystawa pszczelarska zorganizowana przez Cezarego Kruka „Od bart-

nictwa do pszczelnictwa”. Pomoc w organizacji wystawy udzielili wolontariusze 

z PTTK Puławy i harcerze z Drużyny Harcerskiej ZHP „ORLIKI” z Końskowoli.  

Wystawę tą rokrocznie odwiedzało po kilka tysięcy osób. 

6. 
Dożynki. Na wszystkich dożynkach (ogólnopolskich, wojewódzkich, powiato-

wych) jest wyraźnie widoczny pszczelarski akcent w postaci barwnej pszczelarskiej 

ekspozycji. W 2011 r. w organizację Dożynek Ogólnopolskich w Spale zaangażowa-

ni byli wszyscy pracownicy Pasieki LODR w Grabanowie, a Dożynek Wojewódz-

kich w Radawcu ‒ Cezary Kruk (Końskowola) oraz Krzysztof Osielski (Grabanów).

7. 
Szkolenia pszczelarskie. Szkolenia pszczelarskie teoretyczne i praktyczne prze-

prowadzają w miarę bieżących potrzeb pracownicy wszystkich 3 pasiek LODR 

(Pożóg, Grabanów, Sitno). Praktycznie każdy pszczelarz, który odwiedzi dowol-

ną pasiekę LODR, otrzyma kompetentną poradę na nurtujące go problemy. Jeden 

z pracowników LODR, Cezary Kruk, zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń na 

terenie całego województwa lubelskiego. 
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Odbiorcami tych szkoleń są pszczelarze, dzieci, młodzież, rolnicy, miłośnicy 

pszczół i konsumenci produktów pszczelich. Wiele wykładów przeprowadzana jest 

w placówkach oświatowych. Pełna oferta wykładowa Cezarego Kruka obejmuje: 

pszczelarskie wykłady ogólne (16 tematów), wykłady specjalistyczne (147 wykła-

dów), wykłady dla młodzieży i miłośników pszczół (27 tematów), wykłady dla rol-

ników (7 tematów). 

8. 
Lubelska Konferencja Pszczelarska. Idea tej konferencji zrodziła się w 2009 r. 

Inicjatorem organizacji takiej konferencji był pracownik LODR Cezary Kruk. Or-

ganizatorzy Lubelskiej Konferencji Pszczelarskiej to: Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli, Zespół Szkół Rolniczych-Centrum Kształcenia Prak-

tycznego w Pszczelej Woli oraz Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze.

Patronat medialny zapewniły konferencjom wszystkie czasopisma pszczelarskie: 

„Pszczelarstwo”, „Pszczelarz Polski”, „Pasieka” i „Przegląd pszczelarski”. Patro-

natu honorowego udzieliły wszystkie wiodące organizacje pszczelarskie. Dużego 
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wsparcia wszystkim konferencjom udzieliło Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki 
Bartnik”.

Konferencja, wzorem konferencji organizowanych przez ks. Jana Dzierżona, ma 

charakter „konferencji wędrującej”. Konferencja rocznie odbywa się pod tą samą na-

zwą i tym samym logo 4 razy. Inauguracja Konferencji odbywa się w Pszczelej Woli, 

a następnie organizowana jest w Sitnie, Grabanowie i Chełmie. Taki sposób organi-

zacji zapewnia Konferencji ogromny odbiór uczestników.

W 2010 r. I Lubelska Konferencja Pszczelarska przebiegała pod hasłem „Syndrom 

masowych upadków rodzin pszczelich”. Wzięło w niej udział około 700 uczestni-

ków. W trakcie tej pierwszej konferencji pszczelarze wysłuchali 13 wykładów.

W II Lubelskiej Konferencji Pszczelarskiej przebiegającej pod hasłem „Aktualne 

problemy nowoczesnego pszczelarstwa” wzięło udział łącznie około 800 uczestni-

ków. W trakcie drugiej konferencji pszczelarze wysłuchali 23 wykładów.

Do uczestnictwa w III Lubelskiej Konferencji Pszczelarskiej, przebiegającej pod 

hasłem „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”, zgłosiło się około 1000 

uczestników. W trakcie trzeciej konferencji pszczelarze wysłuchają 36 wykładów.  

Konferencja aktualnie przerodziła się już praktycznie w konferencje międzynarodo-

wą. W III Lubelskiej Konferencji Pszczelarskiej udział zgłosili pszczelarze z Kana-

dy, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Niemiec.

Wszystkim konferencjom towarzyszyło wydanie materiałów konferencyjnych, 

wydanych przez renomowane wydawnictwo IUNG-PIB. Materiały konferencyjne to 

książka zawierająca pełne doniesienia autorów oraz płyta DVD zawierająca materia-

ły konferencyjne, fi lmy, zdjęcia i foldery wiodących fi rm pszczelarskich.

W organizację merytoryczną i organizacyjną Lubelskiej Konferencji Pszczelar-

skiej zaangażowani są pracownicy LODR pracujący na rzecz pszczelarstwa. Oso-

by te to: Małgorzata Lewandowska, Marian Kałabun, Krzysztof Osielski, Henryk 

Skowron i Marek Maziarczyk.
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Logistycznej i organizacyjnej pomocy w trakcie pierwszych dwóch konferencji 

udzielali do tej pory także inni pracownicy LODR: Marek Wojciechowski, Paweł 

Ozimek, Jacek Szachtsznajder, Bożena Reniuszek, Danuta Sobich, Małgorzata Ko-
zieł, Karol Ćwikła, Marta Chabora, Edyta Nogalska, Bogusław Kiedrowski, Prze-
mysław Kowalski, Stefan Sanecki i Jerzy Wadowski.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji lub uświetnienia naszej 
konferencji składam na koniec serdeczne podziękowania! Podziękowanie należy się 
także paniom ze stołówek które przygotowywały dla nas posiłki, oraz młodzieży 
z Pszczelej Woli pomagającej w organizacji konferencji. Jeszcze raz wszystkim ser-
decznie dziękuję.

Uprzejmie informuję, że komplet materiałów konferencyjnych z I, II i III Lu-
belskiej Konferencji Pszczelarskiej został umieszczony na portalu internetowym 
„Apis Polonia” (www.apis-polonia.pl). Materiały te są już sformatowane i gotowe 
do wydruku. Zachęcam wszystkich pszczelarzy do odwiedzenia portalu „Apis Polo-
nia”. Portal internetowy „Apis Polonia” będzie stale rozbudowywany i aktualizowa-
ny. Jako główny organizator Lubelskiej Konferencji Pszczelarskiej wyrażam także 
zgodę na kopiowanie tych materiałów i bezpłatne udostępnianie ich innym pszcze-
larzom. Niech wiedza pszczelarska będzie ogólnie dostępna. Wszystkim pszczela-
rzom życzę miłej lektury.




