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Przedmowa 
Tytułem wstępu administracja portalu i forum chciałaby zaapelować  

do wszystkich środowisk pszczelarskich o podpisywanie się pod  

internetową petycją, którą wkrótce rozpowszechnimy naszymi kanałami (facebook, portal,  

forum). Petycja ta zostanie wstawiona razem z pismem i przypadkami zatruć na wszystkich forach  

o tematyce rolniczej i sadowniczej. Sytuacja z zatruciami jest dramatyczna. Sprawę w środowisku 

pszczelarskim pogłębiają i paraliżują niepokojące doniesienia o kradzieżach uli, o których również 

wspomnimy w tym numerze.  

 

Drugi wątek, jaki chcieliśmy poruszyć to prośba o dołączenie do naszego grona, redagującego 

wydawane od marca newslettery (biuletyny). Jest nas stanowczo za mało i prosimy o nadsyłanie 

swoich tekstów, relacji, zdjęć, instruktaży pasiecznych czy ciekawych doniesień z Polski i świata. 

Chętnie przyjmiemy wszystkie materiały. Niech to dzieło będzie tworzone wspólnymi siłami. 

Potrzebujemy także chętnych osób, które zasilą skład administracyjny na forum. Chętnych prosimy o 

kontakt na skrzynkę pasieczną.  

 

Piotr Nowotnik, pszczelarz-praktyk, redaktor  

 

Niekorzystna pogoda a produkcja miodu 
 

Niepokojące wydają się być warunki pogodowe, które 

od dwóch tygodni utrudniają produkcję miodu. 

Oczywiste jest, że jeżeli pada deszcz przez kilka dni, to 

większość pszczół siedzi w ulach i konsumuje zebrany 

pokarm, ilość miodu drastycznie spada. W 2012 roku 

po dwutygodniowych deszczach w maju, nie 

mogliśmy odwirować miodu, po prostu go nie było, 

obeszło się na szczęście bez dokarmiania. Komórki 

świeciły pustkami. Niestety, główny czynnik jest 

niezależny od naszej woli. Na to nic nie poradzimy. W 

pierwszej kolejności zawsze idzie żelazny zapas z  

fot. Jan Sowa 
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gniazda, jednak i on się może kończyć, stąd pszczoły będą odsklepiać i przenosić miód z miodni do 

rodni. Jaką powinniśmy przyjąć strategię w trakcie niekorzystnej pogody, uniemożliwiającej 

pszczołom dalszy zbiór nektaru?  Podzielmy to na trzy warianty, niestety związane z korzyściami dla 

pszczelarza. Pierwszy to taki, w którym była już dość znaczna ilość miodu w ramkach (miodni, 

nadstawkach), na etapie odparowywania czy początku zasklepiania. Jeżeli spodziewamy się 

długotrwałych opadów a nie chcemy utracić zebranego miodu to należy go wybrać w trakcie 

możliwie najlepszej pogody, odwirować nawet gdyby nie był całkowicie zasklepiony, POD 

WARUNKIEM, że miód nie wylatuje z plastra po wstrząśnięciu. Jako, że wybierzemy w ten sposób 

praktycznie cały pokarm z ula, obowiązkowo należy pszczoły podkarmić. Zalecałbym jednak użycie 

ciasta w dawkach 4 razy po 1 kg na otwarte 2 uliczki. Jeżeli mamy w magazynie plastry z zaszytym 

pokarmem (syropem) to najlepiej jeśli dostawimy właśnie takie, nie trzeba wtedy dokarmiać 

alternatywnymi środkami. Jeżeli z jakichś względów nie można podać powyższych rodzajów pokarmu 

należy sporządzić syrop cukrowy 3:2 ; 2:1. Druga strategia (można je ze sobą łączyć) to taka, w której 

wymagane, albo raczej wskazane by było ograniczenie matek w czerwieniu, poprzez zmniejszenie im 

ilości ramek w rodni i zastawienie rodni kratą przegrodową. Ramki z zasklepionym czerwiem 

należałoby przenieść za kratę do miodni, pamiętając, że i w miodni należy zredukować ilość ramek 

(delikatnie zwęzić gniazdo). Trzeci wariant, to taki w którym łudzimy się, że może pogoda poprawi się 

i pszczoły doniosą miodu, wznawiając produkcję. A tymczasem w rzeczywistości pojawia się pierwszy 

etap zagrożenia głodem, pszczoły mogą już nie mieć dostatecznej ilości zapasów. Stąd konieczne jest 

wyłączenie rojów z produkcji (ze względu na ryzyko zafałszowania miodu) i podkarmienie syropem. 

Jak widzimy to pogoda rozdaje karty w sezonie. Musimy pogodzić się z tym, że to pszczoły są 

ważniejsze i to one w pierwszej kolejności muszą mieć pokarm, a nadwyżkę odwirowujemy sobie.  

 

Interwencje z ramienia Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego  
W tym roku aktywność w „pogotowiu rojowym” 

 osiągnęła apogeum. Osobiście odebrałem  

43 telefony z Warszawy i okolic, z czego aż 29  

dotyczyło prawdopodobnie pszczół murarek,  

gnieżdżących się w ciasnych miejscach w  

przestrzeni do kilkunastu centymetrów.  

Zweryfikowanie gatunku było możliwe  

po zdjęciu nadesłanym przez zgłaszającego  

bądź dokładny opis, z którego wynikało, że nie  

są to pszczoły miodne. Pszczół murarek w tym i  

zeszłym roku było zatrzęsienie. Pan Jabłczyński  

odebrał 27 telefonów w/s pszczół, z czego tylko  

16 dotyczyło pszczół murarek. Zastanawiamy się 

skąd w Warszawie tyle pszczół, pszczelarzy  

raczej jest niewielu. Nie wszystkie interwencje wykonaliśmy, część przekierowaliśmy innym 

pszczelarzom, zwykle rójki zabieramy do siebie bądź podrzucamy pasiece SGGW. Dość znaczne 

interwencje dotyczyły już niestety pszczół, które weszły do jakiegoś obiektu. Wtedy niemożliwe było 

wyciągnięcie pszczół ani ich wydymienie. Jedyną metodą jaką stosowaliśmy było nałożenie rojnicy 

(skrzynki) z ramkami (także z czerwiem) na wlot i na 4 takie przypadki w trzech odniosło to sukces, 

pszczoły same przeszły do rojnicy razem z matkami. Jak widzimy na zdjęciu powyżej, pszczoły 

gnieździły się nawet w kasztanowcu, rój przyleciał na Ursynów-Wolicę rok temu, w tym roku 
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trzykrotnie się wyroił, z czego zwiał mi tylko pierwak. Działanie Pogotowia Rojowego ma sens i nadal 

rekomendujemy tę inicjatywę, strona jest bardzo dobrze otagowana pozycjonowana, poszukujący 

pomocy, zakładam, że nie znają terminologii pszczelarskiej, ale po wpisaniu przez nich zbliżonych 

terminów wyświetla się strona pogotowia i tu jest duży plus. Straż Pożarna nie zdejmuje już niestety 

rojów z prywatnych posesji, więc taka gwardia uczynnych pszczelarzy jest jak najbardziej wskazana.  

 

Straż pszczelarska - czyli gwardia przeciw aroganckim rolnikom 
Jak donosi pomorska.pl w Świeciu ma powstać pierwsza w kraju straż pszczelarska. Józef Gawrych, 

przedstawiciel starostwa zachęca i popiera entuzjazm pszczelarzy w walce z nierozsądnymi rolnikami. 

Pszczelarze ze Świecia wyszli z ciekawą inicjatywą i chcą utworzyć społeczną gwardię pszczelarską. 

Zespół podobny jest do straży rybackiej, która działa w tej samej miejscowości. Głównym celem 

będzie wyznaczenie jednostek, błyskawicznie reagujących na wieść o opryskach zabójczych dla 

pszczół. W skład zespołu wchodziłbym PRIORiN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa), jednak nie zawsze mogą dotrzeć w krótkim czasie we wskazane miejsce.  

W przypadku kiedy inspektorzy nie dojadą na opryskiwane pole na czas, będą zmuszeni dokonywać 

analizy i sporządzić protokół na podstawie ewidencji oprysków, którą teoretycznie prowadzi każdy 

rolnik a także na etykiecie środka, który został użyty do oprysku. W przypadku nie udowodnienia 

winy rolnikowi, wójt lub sołtys mogą powołać specjalną komisję, która wyjaśni okoliczności zatrucia w 

pasiece. W skład takiej komisji wchodzą: przedstawiciel gminy, przedstawiciel PRIORiN, lekarz 

medycyny weterynaryjnej (PLW), a także członkowie koła pszczelarskiego na czele z rzeczoznawcą 

chorób pszczelich. Celem badań jest identyfikacja środka chemicznego, który zabił pszczoły, a także 

zweryfikowanie rolnika, który go użył w niedozwolonej porze. Za badania płaci poszkodowany 

pszczelarz. Jeśli komisja namierzy winnego, zostaje on ukarany mandatem, zwykle śmieszną sumą do 

500 zł.  Sporządzony protokół komisji jest też podstawą do wszczęcia postępowania w sądzie z 

powodu utraty mienia. Straty w pasiekach wywołane przez opryski drastycznie rosną. Pszczelarze 

szukali także pomocy w straży miejskiej, jednak i tak może jedynie sporządzić notatkę ze zdarzenia i 

co najwyżej poświadczyć w sądzie, że takie zdarzenie (oprysk w/c dnia) miało miejsce. W związku z 

dramatyczną sytuacją, pszczelarze jako ostatnią deskę ratunku postanowili utworzyć straż 

pszczelarską. A naszym obowiązkiem jest poprzeć, rozwinąć i rozreklamować tę inicjatywę. „Radni 

powiatu powinni być przychylni tej idei – sądzi Józef Gawrych, kierownik wydziału rolnictwa i ochrony 

środowiska w Starostwie Powiatowym w Świeciu.”. Jacek Paul, prezes Pomorsko-Kujawskiego 

Związku Pszczelarzy komentuje, że byłaby to pierwsza taka straż w Polsce i niewykluczone, że tym 

śladem pójdą inne związki i w niedługim czasie powstaną kolejne takie organizacje. Takie jednostki 

Gwardii Pszczelarskiej mogłyby zostać akredytowane przy Gminach i Urzędach powiatowych. 

Problem oprysków pojawia się co roku. Nasze branżowe lobby pszczelarskie wywiera coraz silniejszą i 

skuteczniejszą presję na spokrewnione branże. Przykładem tego, jest nowa etykieta środka Mospilan, 

na których można wyczytać, że nie wolno nim opryskiwać roślin pokrytych spadzią i można go 

stosować jedynie wieczorem, po zakończonych lotach pszczół zbieraczek. 

 

Kolejne przypadki zatruć 
Na początku komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  

W dniu 23 kwietnia zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania  

Źródło: Greenpeace Polska (Facebook) 
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środków ochrony roślin. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, 

czyli po 7 maja. W treści nowego rozporządzenia znajdują się między innymi minimalne odległości od 

określonych miejsc lub obiektów, przy których można stosować środki ochrony roślin, przy 

korzystaniu z naziemnych opryskiwaczy ciągnikowych i samojezdnych: 

- co najmniej 20 m od pasiek, 

- co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych 

do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, (w przypadku stosowania opryskiwaczy ciągnikowych 

i samobieżnych polowych lub sadowniczych), 

- co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych, oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych 

niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin (w przypadku stosowania 

opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych), 

- co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych 

niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, (w przypadku stosowania 

opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych), 

 

Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie 

przekracza 4 m/s. Rozporządzenie zawiera również nowe wytyczne w przypadku stosowaniu różnego 

rodzaju sprzętu agrolotniczego. 
Źródło: Farmer 

 

W dalszej części chcę przytoczyć druzgocący 

przypadek, kiedy ktoś zaaplikował truciznę wprost do 

uli demolując całą pasiekę. Ktoś, kogo trudno nazwać 

człowiekiem, otruł ponad milion pszczół z 

podwrocławskiej pasieki. Sprawę komentuję krótko: 

„Rozrzucone ule i cisza na pasiece. Absolutna cisza. 

Miliony pszczół leżały pokotem przed ulami i w ulach. 

Czuć było dziwny zapach”. 30 uli zostało umyślnie 

wytrutych w Bogdanowie (woj. dolnośląskie). 

Skażenie flory sięga promienia 6 kilometrów. Na 

miejscu był to obraz nędzy i rozpaczy, wymordowano 

z premedytacją wszystkie pszczoły, komentuje 

sfrustrowany Mirosław Majcherek, członek zarządu 

 

 

 

Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy. Jak twierdzą pszczelarze w pasiece było czuć charakterystyczny 

zapach. W każdym ulu był potężny osyp. W całej pasiece leżało milion martwych pszczół, przekonują 

pszczelarze. "Tak jakby odebrano cząstkę mnie" Wielu pszczelarzy wkładają w pasiekę całą pracę, 

serce, nadzieję… "Zostałem skasowany jako pszczelarz". Pszczelarz, poszkodowany właściciel 

pasieczyska, twierdzi, że wszystkie ule będą musiały zostać spalone, ponieważ nie ma możliwości ich 

dezynfekcji. Wygląda na to, że ktoś po włamaniu się do pasieki zaaplikował do uli toksyczną 

substancję. Próbki zostały wysłane do laboratorium w Poznaniu. Na miejscu był także lekarz 

weterynarii. Sprawą zajmuje się lokalna policja.  

Źródło: http://www.prw.pl/articles/view/35614/Miliony-pszczol-

zabitych-pod-Sroda-

Slaska?utm_content=bufferc2b52&utm_medium=social&utm_sourc

e=facebook.com&utm_campaign=buffer 
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Inne źródło donosi o tragedii w gminie Józefów nad Wisłą.  Niektórzy pszczelarze szacują, że 

miodu będzie mniej nawet o jedną trzecią. Powodem mają być nieustanne zatrucia. Lokalny 

pszczelarz, skarży się, że w ciągu tylko dwóch dni pod ulami utworzyły się czarne dywany zatrutych 

pszczół. „ Wywiozłem trzy taczki strutych owadów” – żali się Mieczysław Dzikowski, pszczelarz z 

miejscowości Boska Kolonia. To oczywiście nie jedyny taki przypadek w tej gminie. Jednak w tym roku 

straty w pszczołach są wybitnie wysokie. Sekretarz gminy opowiada, że niektórzy rolnicy nie stosują 

się do ogólnie przyjętych przepisów i pryskają swoje plantacje w trakcie kwitnienia sadów. 

W miejscowości Granice inny pszczelarz stracił ok. 30 rodzin wskutek nieumyślnego 

opryskiwania malin. Prawie identycznie było na pasieczysku pod Włodawą, gdzie pasiekę prowadzi 

ksiądz. Podtruciu uległo ok 35 rodzin – wylicza Zbigniew Jankiewicz, prezes Stowarzyszenia 

Pszczelarzy Lubelskich. Jedna rodzina pszczela może liczyć nawet ok. 80 tys. pszczół, a koszt jednego 

pnia to nawet 500 zł. Toksyczne środki oddziałują i wpływają na matkę pszczelą i trutnie.    

Według dr hab. Małgorzaty Bieńkowskiej (z Zakładu Hodowli Pszczół), podtrucia pszczół 

wynikają nie tylko z niewiedzy rolników, ale także z braku informacji lub niekompletnej informacji na 

etykietach środków ochrony roślin. Przy tytułowej pasiece Michałów również zatrzymano niedawno 

rolnika, który wyjechał po godzinie 15 z opryskiwaczem na pole zboża. Pryskano mieszanką substancji 

herbicydów (Adiagor) i jakichś polepszaczy. Po interwencji pszczelarzy, wycofał się z pola.  

Również koledzy pszczelarze z Drawska Pomorskiego ponoszą duże straty. 22 maja ukazał się 

o tym materiał. Jeden z nich zebrał pół wiadra martwych pszczół. Diagnoza jest jak zwykle ta sama. 

Wszystko znów skupia się wokół rzepaku. W tym dniu, właściciele kilku pasiek w okolicach Drawska 

Pomorskiego i Suliszewa znajdywali w pobliżu swoich uli setki martwych owadów. Bezdyskusyjnie 

przyczyną są toksyczne opryski. Powiadomiono natychmiast pracowników Urzędu Miejskiego w 

Drawsku Pomorskim. Po weekendzie zebrała się powołana przez burmistrza specjalistyczna komisja, 

jednak sprawców zatrucia nie wykryto. Nie można więc uzyskać odszkodowania. Martwe pszczoły 

powinny być jak najszybciej zamrożone (aby nie ulotniły się środki chemiczne) i wysłane do badań 

toksykologicznych, jednak było już za późno. To jest kolejny dowód na to, że potrzeba jest Gwardia 

Pszczelarska, monitorująca pola. My pszczelarze chcemy tylko aby opryski wykonywane były zgodnie 

z dobrą praktyką rolniczo-etyczną. Czyli co mamy na myśli? Opryski po zmroku, z zachowaniem 

okresu prewencji i innych warunków określonych na etykiecie środka. Symbioza między rolnikiem a 

pszczelarzem musi zostać zachowana. W zachodniej Europie, rolnicy płacą pszczelarzom za to, by Ci 

ustawiali swoje ule w pobliżu pól i plantacji. 

Jak obiecałem we wstępie, sprawę pogłębiają kradzieże uli.  W kwietniu policjanci z Polkowic 

zatrzymali 23-latka, który wywoływał pożary. Spłonęło 50 uli z pszczołami. W marcu tego samego 

roku, zarzuty kradzieży uli razem z pszczołami usłyszał 41-letni mężczyzna zatrzymany przez 

policjantów wydziału kryminalnego z Głogowa. Ule zostały bezczelnie przemalowane na inny kolor, 

aby utrudnić ich znalezienie. Dodatkowo ukryto je między sprasowanymi balami siana. Straty 

szacowane były na 1800 złotych, lecz wartość ukradzionego mienia była dla pszczelarki dużo wyższa, 

zważywszy na fakt, że ule dostała w spadku po swoim ojcu, który do końca życia opiekował się tymi 

stworzeniami. „Próba zatarcia śladów się jednak nie powiodła. Rozpoznaliśmy ule – ujawnia 

funkcjonariusz” Mężczyźnie grozi kara do pięciu lat więzienia. Inny przypadek dotyczy kradzieży w 

miejscowości Bartoszyce. Dwaj mężczyźni, prawdopodobnie mający pojęcie o pszczołach, skradli 44 

zasiedlone ule. Załamany pszczelarz oszacował straty na 25 tysięcy złotych. Policja już następnego 

dnia zlokalizowała złodziejów, 49-letni Tadeusz J. i 29-letni Karol S. zostali zatrzymani w sąsiedniej 

gminie. Obaj przyznali się do winy, grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. 
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Reasumując te wszystkie wydarzenia, a są to tylko przykłady bo nie piszą o każdym zatruciu, 

stawiam pytanie czy cywilizacja człowieka już upadła? Czy naprawdę takie rzeczy zdarzają się tylko w 

Polsce? Czy musimy podtrzymywać i uwiarygadniać, że Polak to złodziej? Jako administrator strony 

dostaje wiele e-maili z prośbą o udostępnienie ogłoszenia, właśnie w sprawie kradzieży uli. A co się 

tyczy zatruć, powinniśmy przerwać złą passę jaka wisi nad pszczelarstwem. To już nie są zatrucia 

pojedynczych pni. Niektórzy pszczelarze żyją tylko z pasieki, utrzymują rodziny, posyłają dzieci na 

studia, a byle rolnik, choćby z Zespołu Szkół Rolniczych (o czym pisałem w kwietniowym wydaniu) 

przejedzie opryskiwaczem i po całym dorobku życia. 500 zł mandatu? Śmiech na sali! Procesowanie 

się jest bardzo trudne, to śliski temat i nie zawsze opłacalny, zważywszy na fakt że wszelkie badania i 

protokoły opłaca poszkodowany. Jak najbardziej powinniśmy utworzyć ogólnopolską straż 

pszczelarską i mimo, że nasze centrum nie jest żadną instytucją czy jednostką to rekomendujemy ten 

pomysł i zachęcamy do utworzenia takiej sekcji, aby obok Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego 

mogła ratować upadające pszczelarstwo. Nieuczciwym i popełniającym kardynalne błędy rolnikom 

mówimy głośno stanowcze nie! Wkrótce zwrócimy się z kolejnym apelem na wszystkie fora o 

tematyce rolniczo-sadowniczej aby zaprzestano dokonywania jakichkolwiek zabiegów w środku dnia. 

Jedynym wytłumaczeniem dla mnie, dlaczego ktoś nie może przeprowadzać zabiegów po zmroku jest 

kurza ślepota. Bo co więcej? Udostępnimy także internetową petycję, wyrażamy nadzieję, że 

podpiszą ją co najmniej kilka tysięcy osób nie tylko ze środowiska stricte pszczelarskiego. Może wtedy 

poszczególne jednostki ugną się i będą współpracować z pszczelarzami. Będziemy reagować na każdą 

próbę łamania prawa, będziemy interweniować, wzywać policję, inspektorów PIORiN, przedstawicieli 

gmin, rzeczoznawców chorób pszczelich, powiatowych lekarzy weterynarii, a jeśli trzeba będzie to i 

telewizję. Rolnicy muszą się trzymać jasnych zasad. Bo bez nas pszczelarzy i pszczół długo nie 

pociągną.  

 

Pokaz w pasiece SGGW  
W trakcie dni otwartych na uczelni SGGW zwanych Majówką SGGW, wszystkie wydziały i koła 

naukowe uczelni miały szanse zaprezentować swoją działalność, kształcenie. Zachęcały także 

kandydatów do aplikowania na SGGW. Nie zabrakło pszczelarzy, którzy na swoich stoiskach 

rozprowadzali miód pszczeli, miód pitny i inne produkty pasieczne. Były też ramki pokazowe, uliki, a 

także możliwość aromaterapii. Polegało to na tym, że wkładało się głowę do skrzyni, na dole której 

był otwarty ul, zasłonięty szczelną siatką, pod którą chodziły pszczoły. Czuć było piękny, 

oszołamiający zapach miodu, wosku i kitu. Taka forma inhalacji powietrzem ulowym zalecana jest 

szczególnie astmatykom. Głównym hitem pszczelarskiego programu był centralny pokaz w pasiece. 

Trójka opiekunów zebrała na specjalnym pałąku bardzo duże ilości pszczół, które leciały do dwóch, 

zawieszonych w klateczkach matek. Utworzył się olbrzymi rój, który został strząśnięty na ziemię. 

Pszczoły się roztrwoniły w powietrzu, a jeden z odważnych asystentów pasieki, nałożył na siebie (na 

sznurku) klateczki. W niedługim czasie, był cały oblepiony pszczołami. Na początku była informacja o 

19 użądleniach, jaki był końcowy wynik tego nie wiem  Dwaj pozostali doktorzy odymiali pszczoły 

dymem, zakłócając w ten sposób przepływ feromonów w powietrzu, motywujących owady do 

żądlenia. Kilka zdjęć ze strony Miejskie pszczoły na Facebooku:  
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Wydarzenie zgromadziło olbrzymi krąg podziwiających gości. Mimo całych chmur pszczół, nikt z 

publiczności nie został ukąszony.  

 

Zgnilec łagodny i złośliwy 
Zgnilec łagodny 

Czynnik: Bakteria Melisococcus pluton, Streptococcus faecalis, Bacillus alvei 

 

Opis: Jest to łagodna odmiana zgnilca złośliwego (zw. amerykańskim). Inna nazwa tej choroby to 

kiślica. Choroba ta, atakuje czerw głównie niezasklepiony, którego wykręcone larwy zaczynają gnić. 

Bakterie "są dostarczane" przez mleczko, pyłek, nektar i wodę. 

 

Objawy: Przede wszystkim czerw rostrzelony. Wykręcone, przebarwione na ciemnożółty i później na 

ciemnobrązowy kolor larwy w komórkach, śmierdząca, kwaśna woń. Larwy lekko przylegają do 

podłoża. Po zasklepieniu ciało czerwia zamienia się w śluzowatą masę. Często wieczka są zapadnięte i 

są w nich dziurki. Larwy tracą połysk i stają się przezroczyste. Rodzina znacznie słabnie, robotnice 

mogą wynosić zamarłe larwy na wylot. 

 

Postępowanie: 

Krok 1 Usunięcie z ula zainfekowanego czerwiu, ścieśnienie gniazda, konieczna wymiana matki. 

Krok 2 Podwójne przesiedlenie pszczół do rojnicy na 24 h (zmieść pszczoły z plastrów do skrzynki 

późnym popołudniem) i dobę później wsypać je razem z matką do czystego zdezynfekowanego ula z 

ramkami z węzą. Można dodać 2-3 ramki z suszem – ładnym i czystym! Włożyć wkładkę zwężającą 

wylot oraz podkarmiaczkę. Trzymać pszczoły ciasno, ul ocieplić. 

Krok 3 Spalić wszystkie stare plastry, ocieplenia, wypalić (opalarką) beleczki międzyramkowe. Surowa 

dezynfekcja starego ula, narzędzi, kombinezonów, rękawic, poideł. Do ula użyć palnika gazowego. 

Położyć nacisk na higienę w pasiece. Zgnilec przenosi się przez rękawice, dłuta, narzędzia pasieczne, 

wirówki, plastry, beleczki, ramki, rojnice, rabunki. Zastosować wszystkie możliwe znane metody 

dezynfekcji (łącznie z wygotowywaniem i użyciem sody kaustycznej). 

Krok 4 Trzymać silne rodziny i unikać rabunków. Kardynalnym błędem prowadzącym do zaziębienia 

czerwiu i rozwinięcia się kiślicy jest zbyt gwałtowne i za wczesne poszerzanie gniazd węzą!!! 
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Leczenie: 

Choroby podlegają przymusowemu zgłoszeniu najbliższemu weterynarzowi, który zleci odpowiednie 

leczenie. Bez niego, rodzina nie ma szans na przeżycie. Możliwe, że lekarz weterynarii przepisze 

antybiotyk do syropu bądź oprysku plastrów.   

 

Sposób I Po przesiedleniu roju do nowego ula, należy go podkarmiać ciepłym syropem cukrowym 1:1. 

Sposób II Spryskanie plastrów i pszczół Alviseptem lub Rapicidem. Można rozpylić w ulu rozcieńczony 

Virkon bądź Cagrosept. 

Sposób III Zawiadomienie weterynarza i prośba o pomoc => KLIKNIJ TUTAJ 

Dodanie do syropu 1:1 : oksytetracykliny lub steptomycyny w ilości 0,5 g / l syropu lub erytromycyny 

210 mg/ l syropu. Podawać syrop 3-krotnie co 5 dni, chyba, że lekarz zarządzi inaczej. Lekarz może 

przepisać Polisulfamid 0,5 g na 1 l syropu 1:1. Samodzielnie nie podajemy do ula wyżej podanych 

substancji!!! Wszystko pod ścisłą kontrolą weterynarza! 

Sposób IV Karmienie pszczół syropem cukrowym 1:1 z dodatkiem 20 kropli (1 cm sześcienny) olejku 

cynamonowego. Karmić tak co 2-3 dni przez 3 tygodnie. Można również zastosować olejek 

cytrynowy, kminkowy bądź żywokostowy do oprysku plastrów bądź również podkarmienia (stosunek 

20 kropli do 1 litra rzadkiego syropu). Pod koniec leczenia i poprawy zdrowia rodziny (czerwiu) zaleca 

się umieścić na dennicy pasek tekturowy bądź gazę jałową nasączoną olejkiem cynamonowym (do 

odparowania).    

 

Zgnilec złośliwy  

 

Czynnik: Bakteria Paenibacillus larvae 

 

Opis: To kolejna groźna choroba czerwiu, tym razem zasklepionego. Ostra odmiana zgnilca. Larwy w 

trakcie przeobrażania gniją i zamierają. Jest to bardzo trudna infekcja do wyleczenia, najgroźniejsza 

choroba, ponieważ dziesiątkuje, wyniszcza całe pasieki. Najpierw zarażają się zbieraczki endosporami 

w pyłku, nektarze, wodzie, później zaś zarażają się larwy. 

 

Objawy: Larwy czerwia stają się galaretowate, po prostu rozpadają się. Przyjmują kolor nie biały jak w 

przypadku zdrowych larw, lecz ciemnobrązowy, czasem nawet czarno-szary. Plastry są przesiąknięte 

zapachem zepsutego mięsa. Wieczka, czyli zasklepy stają się wklęsłe – zapadnięte i wydają się być 

wilgotne. Mogą być w nich otworki. Czerw jest oczywiście rozstrzelony. Rodziny porażone zgnilcem 

bardzo szybko słabną, drastycznie spada ilość pszczół. Robotnice mogą próbować wynosić zamarłe 

larwy. Po włożeniu zapałki do komórki ciągnie się gęsta, kleista masa. 

 

Postępowanie: Działanie pszczelarza identyczne jak w przypadku kiślicy ze szczególną uwagą na: 

wyjęcie zaatakowanych plastrów z czerwiem, ---- mod./ P.N.  i surowym trzymaniu higieny w pasiece 

(wyjaławianie, utrzymanie sterylnych warunków, posypanie pasieczyska wapnem palonym). 

Obowiązkowe podwójne przesiedlenie pszczół, wpierw do rojnicy na głodówkę, później zaś do 

czystego ula na węzę. Należy podkarmiać pszczoły z dodatkiem olejku cynamonowego lub ziół 

leczniczych.  Dostosować liczbę ramek z węzą do liczebności rodziny, nie może być za szeroko 

ułożone gniazdo! 
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Leczenie: Identyczne jak w przypadku kiślicy. Wykorzystać do tego olejek cynamonowy i 

przeprowadzanie zabiegów higienicznych (zmuszenie pszczół do zwiększenia instynktu oczyszczania 

się – zastosować np. Beevital Hive Clean). 

 

Odbudowujemy bartnictwo! 
Z coraz większą nadzieją, śledzimy poczynania odbudowy  

bartnictwa w Polsce, jednej z najpiękniejszych tradycji naszego państwa.  

Dosłownie rok temu pojawiła się informacja, że Baszkirzy z nad Uralu będą  

szkolić polskich bartników i pomogą im odbudować bartnictwo w Polsce.  

W Moskwie kilogram baszkirskiego miodu z barci, może kosztować 100, a  

nawet 150 dolarów. Taki miód zawiera olbrzymie ilości pyłków kwiatowych,  

wybierany jest tylko raz w roku. W wywiadzie dostępnym na stronie gazety  

wyborczej, można wyczytać, że przeciętny pracownik bartnik zarabia 10- 12  

tys. rocznie. Najlepszy bartnik w rezerwacie – nawet do 28 tys.  

Bartnicy poza rezerwatem odbierają do 200 kilogramów miodu rocznie, czyli zarabiają jakieś 20 tys. 

Przedstawiciel pracowników leśnych, podaje, że z jednej barci można zebrać 5 - 10 kilogramów miodu 

rocznie. Ale zdarzają się też przypadki, że silne roje dają ponad 25 kilogramów. Ponieważ rezerwat 

ma za zadanie ochronić ciemną pszczołę leśną (borówkę) bartnicy nie odbierają więcej niż 5 

kilogramów. Dowiadujemy się także, że jeden bartnik posiada od 10 do 60 pni. Choć obsadzonych 

pszczołami jest może 1/3. To pracochłonne zajęcie, każda barć wymaga 3 kontroli w roku. W sezonie 

ginie 40% rojów, a przyczynami są niedźwiedzie, burze, szerszenie, myszy, mrówki, dzięcioły czy kuny.  

Barcie wykonywane są głównie w sosnach.  

Pomysł odbudowy tego rzemiosła padł na Puszczę Augustowską, barcie można spotkać też w 

Biebrzańskim Parku Narodowym czy w Puszczy Białowieskiej.  

 

W Polsce chodzi głównie o odtworzenie populacji pszczoły borówki, która charakterystyczna jest 

tylko dla rezerwatu w Augustowie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to barcie, zasiedlone 

zostaną właśnie borówką, będzie czas na podjęcie decyzji o miodobraniu czy odtworzeniu zawodu 

bartnika. 12 czerwca 2014 roku ma się odbyć konferencja w Augustowie inaugurująca projekt pt.: 

„Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach". Na konferencji zostaną przedstawione 

szczegóły realizowanej kampanii, a sposoby realizacji poszczególnych zadań. Swoje dwa wykłady      

wygłosi dr hab. Beata Madras-Majewska z SGGW w Warszawie, pt.: "Bartnictwo - dawna forma 

pszczelarstwa leśnego" i "Biologia pszczół". W kwietniu zostało promowanych dwóch, nowych 

bartników. Panowie Eugeniusz Ptak i Gerard Kościelniak ukończyli specjalistyczny kurs. 

Kursanci samodzielnie potrafią wykonać kłodę ustawioną w pozycji pionowej. Istotnym elementem 

kursy było zapoznanie się uczestników kursu z pokrojem drzew typowo bartnych i teorią hodowli 

pszczół w barciach. Nie zabrakło wskazówek wchodzenia do barci klasycznymi metodami. Kłody będą 

zawieszone w lasach Nadleśnictwa Płock oraz w Lasach Chojnowskich. Gorąco polecamy zapoznanie 

się ze stroną http://bartnictwo.m-sto.org/  W założeniach projektu „Odtwarzanie bartnictwa – 

ochrona przyrody i staropolskiej tradycji" jest głównie reaktywacja dawnej tradycji i rzemiosła, 

promowanie podgatunku pszczół środkowoeuropejskich. 

http://bartnictwo.m-sto.org/
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Bartnicy Baszkirscy wykonali w Puszczy Pilickiej i Puszczy Świętokrzyskiej kilkanaście barci. Drugi etap 

szkolenia polegał na wyjeździe delegacji z Polski za Ural na podbieranie miodu z tamtejszych barci. 

Goście stwierdzili, że baszkirskie bartnictwo nieznacznie różni się od naszego, podstawowa różnica to 

po prostu metoda wchodzenia do barci. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za sukces całego 

projektu!  

 

Nagietek lekarski – potężna roślina pyłko- i miododajna  
Nagietek jest rośliną jednoroczną sięgającą do 60 cm wysokości. Nagietki wysiewamy pod koniec 

marca bądź z początkiem kwietnia, chociaż prawdę mówiąc można je siać przez cały sezon. Siejąc w 

różnych porach zapewniamy nieustanne, ciągłe kwitnienie w ogródku. Nasiona do 1.5 cm głębokości. 

Roślina nie ma większych wymagań glebowych, kwitnie na wszystkich glebach, choć nie zaszkodzi 

wysiać ją na podłożu próchnicznym, kompostowanym. Zdecydowanie wymaga miejsca słonecznego. 

Źle znosi przesadzanie. Nagietek przewiduje pogodę - jeżeli płatki przed godziną dziewiątą rano są 

ułożone równolegle do ziemi to dzień będzie bez deszczu. Nagietek jest rośliną miododajną. 

Wydajność miodowo-pyłkowa zbliżona jest do parametrów mniszka lekarskiego. Tylko taką 

informację udało nam się znaleźć. Pszczoły oblatują intensywnie kwiaty znosząc żółto-pomarańczowy 

pyłek. Zachęcam do zbierania i suszenia nasion, z własnego zbioru wysiałem w tym roku 4 duże 

kartony nasion tej rośliny, obsiałem niewielkie pole tą rośliną. Świetnie się sama rozsiewa, nasiona 

świetnie przetrzymują zimę, same wyrastają z ogródka. Nagietek ma mnóstwo właściwości 

leczniczych, wykazuje charakter repelentów, świetnie nadaje się do każdego ogródka. Doskonale 

zalepia dziury w okresie bezpożytkowym, stanowi cenne źródło pyłku, białka, aminokwasów dla 

pszczół, spekuluje się o wzmacniającym działaniu dla tych owadów. Może stanowić źródło pożytku 

miodowego.  

 

W Polsce jest coraz mniej pszczół! 
W Polsce z każdą sekundą ubywa 105 pszczół. Przecież to głównie od nich zależy poziom zapylania. 

Owady gwałtownie wymierają na skutek głównie chemizacji rolnictwa. Mamy coraz cięższe warunki 

hodowlane, coraz trudniej walczy nam się z chorobami a także coraz trudniej utrzymuje rodziny 

pszczele przy życiu.  Jeśli pszczół będzie coraz mniej to zacznie upadać całe rolnictwo, zostanie 

poważnie naruszona biocenoza w środowisku. Toż to nie sztuka przecież przystosować ogród czy tara 

aby minimalnie pomóc tym owadom. Kwestia leży tylko, w dobraniu odpowiednich roślin pyłko- i 

miododajnych. Ciągle powtarza się, że dzięki pszczołom mamy aż 78 proc. żywności w naszej strefie 

klimatycznej – komentuje Małgorzata Strzelec z firmy Kruszwica, produkującej tłuszcze roślinne.  

Wszystkie branże żywnościowe powinny pamiętać, że 1/3 żywności otrzymuje się właśnie dzięki 

pszczołom i pszczołowatym oraz aż 90% owoców. Jak widzimy to cały łańcuszek, zabraknie jednego 

ogniwa (pszczół), to wszystko dalej ulegnie destrukcji. Przecież korzyści są obustronne, z 

przeważającymi zaletami po stronie rolników. Pszczelarze z różnych przyczyn (pogoda) nie zawsze 

mogą odebrać czy nacieszyć się dużą ilością miodu, a rośliny zostały zapylone. Naukowcy wskazują 

także na silnie szkodliwe sztuczne nawozy, używane zwłaszcza w trakcie kwitnienia roślin. To kolejne 

nawiązanie do poprzednich artykułów, by wspomóc także te dzikie pszczoły budując dla nich mniej 

lub bardziej profesjonale domki z trzciny, wysuszonych części roślin, krzewów, łodyg.. 

 

 

Czy pszczoły stały się już bioindykatorami?  
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Wszystko na to wskazuje, że tak. Kontrolowanie dużych przestrzeni ma się odbywać przy 

podsłuchiwaniu „rozmów” pszczół miodnych, odkryli naukowcy w Wielkiej Brytanii. Wiadomość 

donosi magazyn "Current Biology". Wykorzystuje się do tego analizę „pszczelich tańców” pszczół 

zwiadowczyń. "W ciągu ostatnich dekad w Unii Europejskiej wydano 41 miliardów euro na programy 

rolnicze, które mają na celu poprawę stanu środowiska i są obowiązujące dla wszystkich krajów 

członkowskich" - powiedziała Margaret Couvillon z University of Sussex”. Nowoczesne badanie opiera 

się na pszczołach, które służą jako biowskaźniki do oceny środowiska, ale też rodzaju programów 

gospodarowania jego stanem. Couvillon i jej koledzy pod przewodnictwem Francisa Ratnieksa 

rejestrowali i interpretowali tańce pszczół w trzech ulach w ciągu dwóch lat. Pszczoły wykonując 

specyficzne ruchy, informują swoje siostry, gdzie można znaleźć nektar czy pyłek. Ich ułożenie 

podczas tańca wskazuje kierunek, w którym trzeba lecieć, a długość tańca - dystans.  

  

Badaczom udało się zaobserwować około 5,5 tys. tańców. Ocenili w trakcie 

monitorowania, że najlepszym miejscem do zbierania pożywienia dla pszczół i 

innych zapylaczy - na badanym rolniczo-miejskim obszarze o powierzchni 94 

km kw. – jest jedyny w tym rejonie rezerwat. Badanie dowodzi, że pszczoły 

mogą służyć jako bioindykatory do kontrolowania dużych obszarów i 

zapewnić informacje do lepszych decyzji dot. zarządzania środowiskiem.  

 

 

 

 

 

Otwarci jesteśmy na wasze propozycje, pomysły na różne projekty i kampanie, choćby takie w 

sieci. Zachęcamy do pobierania i udostępniania naszego biuletynu, drukujcie i rozdawajcie tym 

pszczelarzom, którzy nie mają potrzeby korzystania z internetu. Ponawiamy apel o przyłączanie 

się do naszego zespołu. 

Dziękujemy działaczom SPP Polanka, którzy nas zmotywowali do stworzenia kolejnego materiału 

o charakterze dydaktyczno-informacyjnym. 

Następny numer ukaże się w drugiej połowie czerwca. Nad zawartością jeszcze się 

zastanawiamy. Miło będzie, jeśli wspomożecie nas swoimi tekstami, aby biuletyn nie był pusty. 

 

Rekomendujemy na koniec trzy przydatne strony, które warto odwiedzić: 

http://bartnictwo.org/ 

http://sklepzmiodem.pl/ 

http://pszczelarium.pl/ 

 

Redakcja Portalu Pasieki Michałów 

 

http://bartnictwo.org/
http://sklepzmiodem.pl/
http://pszczelarium.pl/

