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Wstęp    
Chcąc poszerzyć krąg odbiorców, a 

także poprawić i zapewnić dodatkowe 

źródło elementarnej wiedzy 

pszczelarskiej, podjęliśmy decyzję aby 

wzorem zaprzyjaźnionej SPP Polanki 

wydawać co jakiś czas, w zależności 

od zasobów posiadanych materiałów, 

forumową gazetkę z tematycznymi 

artykułami. Jesteśmy przekonani, że 

taka kolejna forma dydaktyczna 

przyczyni się do zachęcenia kolejnych 

osób do podjęcia się hodowli pszczół, 

a także dostarczy praktycznej wiedzy z 

zakresu gospodarki pasiecznej tym 

osobom, które posiadają już swoje ule. 

Liczymy na to, że inicjatywę tę przejmą 

nasi Forumowicze, którzy postarają się 

poprowadzić ten projekt i nadsyłać 

swoje teksty. Nie możemy zapewnić 

honorarium, ponieważ nie jesteśmy 

zarejestrowaną organizacją. Chętnie 

przyjmiemy wszelkie uwagi, artykuły i 

pomysły dotyczące wydawanej 

gazetki.  

 

Wyrażamy zgodę na jej kopiowanie, 

rozpowszechnianie, drukowanie i 

przekazywanie kolegom i koleżankom 

po fachu. Wierzymy, że uda nam się 

rozwinąć pomysł i wkrótce do redakcji 

dołączą nasi Forumowicze.  

 

W trosce o przyszłość polskiego 

pszczelarstwa i zdrowie pszczół, 

Redakcja Portalu Pasiecznego  

 

Co znajduje się w tym numerze? 

 Pożegnaliśmy Forumowego Malona 

 Nasze projekty i materiały 

dydaktyczne 

 Relacja z Pszczelej Woli 

 Facebook dla pszczelarzy 

 Wyrok za wytrucie pszczół 

 Jak dobierać matki pszczele na 

swój teren? 

 Karmić czy nie karmić? 

 Miejskie hotele dla owadów 

 Warroza wiosną 

 Zaproszenie do Bałtowa 

 Zbiórka na odbudowę pasieki  

 Przepis na amerykańskie naleśniki z 

miodem 
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„CZŁOWIEK ODCHODZI, LECZ MIŁOŚĆ 

POZOSTAJE MIMO WSZELKIEJ 

ROZPACZY POZWALA ŻYĆ DALEJ”  

„Panie Adamie, paś na niebiańskich 

łąkach pszczółki Pańskie”  

 „Pilnuj te pszczółki na niebiańskich 

łąkach.” 

"Umiera się nie po to, by przestać żyć, 

lecz po to, by żyć inaczej"  

„Mój mistrzu Adamie! Dziś musiałeś 

odejść, bo Bóg tak chciał” 

„Widocznie Bóg ma tam względem 

Ciebie inne plany.”   

„Ziemiański odcinek swojej drogi już 

przeszedłeś. Teraz druga - lepsza droga 

przed Tobą. . .” 

„Teraz już opiekujesz się Pasieką, gdzie 

wszystkie ule są niebieskie. Oby 

pomagał nam z góry w naszych 

pasiekach.”  

„Niech patrzy na zmagania pszczół z 

błędami które popełniamy. I z góry nas 

wszystkich wspiera.” 

„Tylko proszę, doglądaj i naszych 

pasiek, szepnij czasem do ucha jakąś 

podpowiedź...” 

„Mam nadzieję, że tam na niebiańskiej 

łące w wiecznej szczęśliwości nie 

zabraknie pszczół i kwiatów. Pamiętaj 

tam o nas i pilnuj nas.” 

„Pani rojów grających jak pieśń 

różańcowa, Pani majowej łąki, pola 

kwitnącego, Pani lipca i rzepaku, 

Maryjo, doprowadź syna swojego 

Adama do niebiańskiej pasieki 

Naszego Ojca.” 

„Do zobaczenia w niebiańskich 

pasiekach.”  

„Tak samo mnie wprowadzał w świat 

pszczelarski, pamiętam jak dziś kiedy 

jechaliśmy kupić pierwsze 2 rodzinki 

pszczele. Super człowiek których mało 

na świecie, szczery i umiejący 

przekazać swoją wiedzę.” 

„Adamie opiekuj się Boskimi 

pszczołami która Pan nasz przygotował 

dla Ciebie” 

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, 

gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”  

„Całe życie nam oddałeś, każdą 

chwilę nam poświęciłeś. Byłeś jak 

latarnia, która kierunek wyznacza w 

ciemnościach wzburzonego oceanu 

życia. Tobie tak wiele zawdzięczamy, 

każde dobre słowo, każdy uśmiech 

darowany. Już inaczej wygląda świat 

dziś, teraz sami musimy dalej przez 

życie iść. Byłeś naszego życia ozdobą 

a teraz rozłączył nas Bóg z Tobą, módl 

się za nami do Pana w niebie abyśmy 

godni dołączyli do Ciebie”  

„Widać Przedwiecznemu miodu się 

zachciało!” 
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Z końcem 2013 roku dotarła do nas 

informacja o ciężkiej chorobie jednego 

z naszych Użytkowników. Nie był to 

byle kto. Pan Adam od momentu 

założenia naszego forum, stale nam 

pomagał, stale udzielał porad, stale 

pisał i wymieniał się doświadczeniami. 

Wstawił bardzo dużo zdjęć, pomógł 

wielu osobom, które do dzisiaj wysyłają 

nam podziękowania za poradę 

„Malona”. W momencie, kiedy 

pojawiały się problemy, konflikty, nasze 

znaki zapytania i kiedy radziliśmy się 

forumowiczów o zdanie, zawsze 

mogliśmy liczyć na opinię Adama, 

udzielał nam porad także tych 

technicznych co do działania stron, 

ukierunkował naszą działalność w 

sieci. Wiele razy występował w roli 

mediatora. Pomógł nam prężnie 

rozbudować forum w 2008 roku, 

staliśmy się bardzo poważną witryną i 

wiarygodnym źródłem informacji w 

sieci. Nasza strona i forum jest w 

czołówce rankingów portali 

pszczelarskich. Tego sukcesu nie 

osiągnęlibyśmy bez stałej aktywności 

Adama. Niektórzy mieli go okazję 

spotkać, porozmawiać, my mogliśmy 

go posłuchać na kilku 

wideokonferencjach na Skypie. Jak 

przemawiał, wszyscy uważnie go 

słuchali, nikt mu nie przerywał, Kolega 

Adam cierpliwie i merytorycznie 

odpowiadał na każde zadane 

pytanie. Dzięki niemu do naszej 

społeczności przystąpili kolejni 

pszczelarze nie tylko z Polski ale także z 

zagranicy. Jego wypowiedziami 

zainteresowali się początkujący 

pszczelarze, którzy w niesamowitych 

ilościach rejestrowali się na forum, by 

zadać pytanie, przeważnie do Pana 

Adama. Do końca mieliśmy nadzieję, 

że stan zdrowia się poprawi. Napisał 

2373 postów na forum, był Honorowym 

Użytkownikiem numer 1. Kiedy dotarła 

do nas informacja 13 stycznia b.r. całe 

forum zamarło. Umieściliśmy 

wiadomość o tym tragicznym 

wydarzeniu, zmieniliśmy szatę graficzną 

na żałobne barwy. Pod tą 

wiadomością, pojawiło się aż 80 

kolejnych wiadomości z kondolencjami 

dla Rodziny i Najbliższych zmarłego 

Adama. Drugie tyle dostaliśmy na 

skrzynkę, na którą były przesyłane 

kondolencje, po tym jak wysłaliśmy 

wiadomość do wszystkich 

użytkowników. O czymś to świadczy, 

tak wiele osób zapamiętało ‘Malona’ i 

chciało się odwdzięczyć zaznaczając 

się na takiej karcie kondolencyjnej. 

Nasz przyjaciel Adam zmarł w wieku 62 

lat. Jego posty, porady, zdjęcia i całe 

opisane przez niego doświadczenie 

pszczelarskie będzie cały czas na 

forum, nowi pszczelarze będą mogli 

korzystać z jego wiedzy, którą zapisał 

na naszej stronie. 

Rodzinie i Najbliższym jeszcze raz 

składamy głębokie wyrazy 

współczucia. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, 

Amen.    
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Nasze projekty i materiały 

dydaktyczne 

Chcąc minimalnie podratować 

upadające pszczelarstwo, ale także 

zrzeszyć pszczelarzy i zbudować 

sympatię do pszczół w młodych 

ludziach postanowiliśmy założyć kilka 

projektów.  

W pierwszej kolejności, by ułatwić 

początkującym pszczelarzom start w 

ich przygodzie z pszczołami założyliśmy 

trzy kategorie mapek. 

Do pierwszej z nich wpisywaliśmy 

pszczelarzy, którzy na telefoniczne 

wezwanie zbieraliby rójki pszczele w 

swojej okolicy. Jest to na wzór 

Pszczelarskiego Pogotowia Rojowego. 

Rojącymi się pszczołami muszą 

zajmować się pszczelarze, gdyż straż 

pożarna nie zdejmuje już takich gniazd 

z prywatnych posesji, natomiast firmy 

dezynsekcyjne są nastawione tylko na 

wytrucie takich owadów. Dzięki takiej 

mapce, pszczoły są ocalone i są pod 

dobrą, fachową opieką. Zawsze jest to 

też jakaś zdobycz, zysk.  

Druga kategoria mapek zrzesza 

pszczelarzy, którzy są gotowi udzielić 

praktycznych lekcji na pasieczysku 

początkującemu adeptowi 

pszczelarstwa. Pełnią oni niejako rolę 

trenerów-korepetytorów. Mapka ma 

pomóc szukającej osobie znaleźć 

pszczelarza- nauczyciela w okolicy. 

Trzecia i ostatnia mapka, choć słabo 

rozwinięta, jest z pożytkiem dla 

wszystkich pszczelarzy, gdyż na niej 

zapisani są hodowcy matek pszczelich. 

Takie źródło z namiarami pozwala 

szybko skontaktować się z hodowcą i 

zamówić królową. Chcesz dołączyć 

do mapek? Napisz do nas maila! 

Kolejnym projektem będzie 

przysposobienie pszczelarstwa 

najmłodszym obywatelom czyli 

organizowanie prelekcji o pszczołach 

w przedszkolach i szkołach. A może 

odwrotnie? Wycieczka do pasieki 

jakiegoś pszczelarza? 

 

Źródło: https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-

ash3/t1/1688167_193149970895379_847582329_n.jpg 

Na czym miałoby to polegać? Projekt 

będzie polegał na udzielaniu się 

pszczelarzy i organizowaniu przez nich 

lekcji w przedszkolach i szkołach, którzy 

pokazaliby dzieciom na czym polega 

praca pszczelarza. Będziemy 

podpowiadali, aby pszczelarze zabrali 

dmuchawę, którą dzieci uwielbiają się 

bawić, kapelusze, żeby mogły 

https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1688167_193149970895379_847582329_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1688167_193149970895379_847582329_n.jpg
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przymierzyć, uliki i oszklone ramki 

pokazowe, by pokazać jak pszczoły 

pracują na plastrze. Zabierzcie ze sobą 

jak najwięcej sprzętu pasiecznego! 

Pokażcie królową, klateczki, ramki, 

węzę, woszczyznę, świeczki, co tylko się 

da. 

 

Źródło: https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-

ash3/t1/1510814_185896791620697_1862119852_n.jpg 

Oczywiście ważna będzie degustacja z 

miodem i ulotki dla rodziców, 

promujące rolę i ochronę pszczół 

miodnych (z hasłami przeciwko 

chemizacji rolnictwa, propagowaniem 

pomysłu siania w okolicy roślin pyłko i 

miododajnych dla owadów 

zapylających). Można przygotować 

też szablony do wycięcia i sklejenia i 

zrobić duży plaster miodu z papieru. 

Sklejanie pszczółek z plasteliny czy 

konkurs rysunkowy (pszczół, uli, miodu) 

może na pewno ucieszyć dzieciaki! 

Weź ze sobą wydrukowane 

kolorowanki o pszczelej tematyce, 

krzyżówki, puzzle i wierszyki, które dzieci 

mogłyby się nauczyć. Trzeba być 

podejściowym, nauka przede 

wszystkim zabawą! W miarę czasu 

można też pokusić się o wspólne 

gotowanie, np. słodkie wypieki z 

miodem. Projekt, powinien być 

realizowany także na różnych 

piknikach i festynach przyrodniczych z 

udziałem najmłodszych. Taka 

kampania przyzwyczai najmłodszych 

do pożytecznych owadów, jakimi są 

pszczoły i zawiąże się wśród nich 

sympatia i bardzo możliwe, że w 

późniejszym wieku - zainteresowanie 

pszczelarstwem. Zatem, zgłaszajcie się 

od wiosny do dyrektorów przedszkoli i  

godnie reprezentujcie brać 

pszczelarską, udzielając się społecznie. 

Musimy zyskać poparcie i sympatię w 

społeczeństwie, jeśli chcemy chronić i 

stwarzać jak najlepsze warunki dla 

wszystkich zapylaczy. Ci, którzy już 

prowadzili taką lekcję proszeni są o 

wysłanie nam sprawozdania, a może 

nawet jakichś filmików czy zdjęć, 

chętnie wszystko opublikujemy. 

Wkrótce stworzymy czwartą mapkę, w 

której będziemy zapisywali chętnych 

pszczelarzy – prelegentów. 

 

Źródło: Beekeeping Photography on Facebook 

https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1510814_185896791620697_1862119852_n.jpg
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1510814_185896791620697_1862119852_n.jpg
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Od niedawna, nasza witryna 

internetowa pełni honorowy patronat 

nad projektem „Mały Działkowiec”. 

Zwrócono się do nas z kulturalną 

prośbą, abyśmy wsparli przepiękną 

inicjatywę, polegającą na „zajęciach 

łączących ogrodnictwo, wiedzę o 

zdrowym odżywianiu i ochronie 

środowiska z praktyką dobrej 

współpracy w zespole” wśród małych 

dzieci. Dziecięca Akademia 

Umiejętności prowadzi zajęcia dla 

uczniów przedszkoli i szkół 

podstawowych, którzy poznają świat 

przyrody i jego mieszkańców. 

Zakładane są ogródki, grządki, 

sadzone są kwiaty jesienią, a także 

segregowane są śmieci. 

  

Źródło: 

http://www.dzieciecaakademiaumiejetnosci.pl/#!SADZENIE-

CEBUL-NARCYZW/zoom/c21sc/imagefk6 

Dzieci wykonują prace artystyczne na 

świąteczne kiermasze a od niedawna 

zapoznają się z tematyką owadów 

zapylających. Mali Działkowcy tak 

samo jak organizacje mogą ratować i 

polepszać otaczający je świat. Jak 

pisze Koordynatorka Projektu, Pani 

Aldona „Mali Działkowcy dowiedzą się 

jakie zagrożenia czyhają na pszczoły i 

jakie działania muszą podjąć, żeby 

aktywnie włączyć się w ich ochronę.” 

Przeglądając stronę internetową 

Akademii 

(www.dzieciecaakademiaumiejetnosc

i.pl) dostrzegliśmy już pierwsze owoce, 

choćby budowanie przez uczniów 

schronień i ulików dla owadów 

zapylających, które nazywane są 

hotelami.  Wiosną zostaną zasiedlone 

pszczołami murarkami.

 

Źródło: 

http://www.dzieciecaakademiaumiejetnosci.pl/#!Budowa-

hoteli-dla-owadw-/zoom/c21sc/image1zly 

Dzieci stale nabywają wiedzę o 

pszczołach i ich roli w przyrodzie. Mali 

Działkowcy założyli nawet Klub 

Przyjaciół Pszczół, co nas pszczelarzy 

niesamowicie cieszy i niezmiernie 

buduje. Akademia działa na terenie 

Krakowa, jednak bardzo możliwe, że 

powstaną oddziały w innych miastach. 

Nasze centrum pasieczne zapewnia 

wsparcie merytoryczne projektowi, 

pełnimy funkcję konsultacyjną w 

charakterze doradców. 

http://www.dzieciecaakademiaumiejetnosci.pl/#!SADZENIE-CEBUL-NARCYZW/zoom/c21sc/imagefk6
http://www.dzieciecaakademiaumiejetnosci.pl/#!SADZENIE-CEBUL-NARCYZW/zoom/c21sc/imagefk6
http://www.dzieciecaakademiaumiejetnosci.pl/
http://www.dzieciecaakademiaumiejetnosci.pl/
http://www.dzieciecaakademiaumiejetnosci.pl/#!Budowa-hoteli-dla-owadw-/zoom/c21sc/image1zly
http://www.dzieciecaakademiaumiejetnosci.pl/#!Budowa-hoteli-dla-owadw-/zoom/c21sc/image1zly
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Proponowaliśmy również prelekcję na 

pasieczysku SGGW w Warszawie. 

Wkrótce nadeślemy Małym 

Działkowcom ciekawe materiały 

dydaktyczne. Wierzymy w to, że 

niedługo spotkamy się z dziećmi i 

jeszcze bardziej rozbudujemy w nich 

sympatię do przyrody a zwłaszcza do 

upadającego pszczelarstwa. 

Kampanię jak najbardziej popieramy, 

będziemy ją promować i zachęcać 

innych do rozmaitej pomocy na rzecz 

tej wspaniałej inicjatywy. Jesteśmy 

pełni podziwu i wyrażamy głęboki 

szacunek do Założycieli takiej 

Akademii. Budujące jest to, że coraz 

więcej organizacji interesuje się 

ratowaniem tych owadów. Temat ten 

poruszymy na naszych zebraniach w 

kołach, szkoleniach i konferencjach. Z 

takich Małych Działkowców 

powinniśmy brać przykład. Uprzejmie 

prosimy Czytelników o wklejenie na 

swoich stronach bannera 

reklamowego promowanej przez nas 

Akademii. Niech dzieci i ich rodzice 

zobaczą, że my pszczelarze stoimy za 

nimi i przed nimi i wspieramy ich 

działania.  

 

Innym projektem, o który bardzo się 

troszczymy jest współpraca z witrynami 

sadowniczymi i rolniczymi. A właściwie 

jej brak. Niestety nie układa się między 

nami za dobrze. Jesteśmy stale 

wyrzucani i blokowani na takich forach 

dyskusyjnych, nie mamy siły przebicia i 

wstawiane apele dot. ostrożnego 

wykonywania zabiegów chemicznych 

zazwyczaj są kasowane. Nasi 

moderatorzy są przekrzykiwani w 

dyskusjach a dalsza próba rejestracji 

kończy się groźbą przekazania sprawy 

„do działu prawnego”. Jest to istna 

wojna, nie możemy napisać, że 

wszyscy odmawiają współpracy, ale 

większość sadowników nie potrafi albo 

nie chce czytać i widzieć problemów 

związanych z wytruwaniem pszczół. Na 

jednym z portali sadowniczych 

powstał specjalny dział dot. 

wstawiania ogłoszeń zarówno 

pszczelarzy oferujących kolonie 

pszczele jak i plantatorów, którzy są 

gotowi wynająć ule na zapylenie 

danej uprawy. Jest to jakiś płomyk 

nadziei. Również u nas wstawiliśmy 

taką giełdę ogłoszeń, która jak na 

razie nie cieszy się popularnością. 

Zawsze zapewnialiśmy, że na naszym 

forum służymy wszelką poradą, jeśli 

jakiś ogrodnik miałby pytanie związane 

z pszczołami. Będziemy dalej 

organizowali petycje o zakazanie 

stosowania szkodliwych i 

niepotrzebnych środków ochrony 

roślin. To jest w naszych obowiązkach.  
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W dniach 24-26 stycznia br miała 

miejsce coroczna Lubelska 

Konferencja Pszczelarska w Pszczelej 

Woli. Organizatorem  tak dużego 

wydarzenia jest Pan Cezary Kruk. 

Materiały ze wszystkich Konferencji 

można pobrać na stronie http://apis-

polonia.eu/ Wstawiamy relację 

jednego z naszych Honorowych 

Uczestników Forum: 

Oprócz pszczelarzy z Polski, na 

konferencję przyjechali licznie również 

obcokrajowcy. Z tego co się 

zorientowałem byli to uczestnicy z 

Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Litwy. 

Wykłady prowadzili między innymi 

pszczelarz z Luksemburga i Belg 

mieszkający i prowadzący 

gospodarstwo agroturystyczne w 

Polsce. 

 

Prelegenci otworzyli niektórym z nas 

oczy i wskazali , że jesteśmy 

Europejczykami i nie ma 

przeciwwskazań , żebyśmy np. wywozili 

swoje pszczoły np. na spadź na 

Słowację , lub do Schwarzwaldu . 

U nas coraz częściej widzimy w 

marketach miód sprzedawany przez 

Polskich producentów po 10zł za słoik 

w detalu, a na konferencji 

dowiedzieliśmy się "z pierwszej ręki", że 

nasi zachodni Koledzy sprzedają miód 

w hurcie (w ilościach beczkowych) w 

cenach od 16 do ponad 40zł/kg. To 

daje do myślenia. Jedna Europa ! 

Jedna cena ! . . . powinna być ... ! 

Po całodziennych wykładach ... 

 

Oczywiście tradycyjnie już dużą 

frekwencją cieszyły się wieczorne 

dyskusje z P. Zdzisławem Zieniewiczem. 

 

http://apis-polonia.eu/
http://apis-polonia.eu/
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W każdej wolnej chwili do późnego 

wieczora miały miejsce "dyskusje 

korytarzowe". Niejednokrotnie Pan 

Cezary Kruk musiał interweniować i 

"ratować" prelegentów , bo ranek by 

ich zastał... 

 

Mimo "napiętego grafiku" znalazł czas 

na dyskusję z kolegami Pan Leszek 

Stępień (Polbart), Pan Michał 

Lewandowski (Miody Ponidzia), Pan 

Sławek Lewkowicz, Pan Piotr Różyński, i 

wielu, wielu innych mniej, lub bardziej 

znanych pszczelarzy . 

Niewątpliwie wielu z nich zapisze się na 

kartach Encyklopedii Polskiego 

Pszczelarstwa. Wymiana poglądów w 

takim gronie , to ogromna przyjemność 

i bardzo wartościowe doświadczenie. 

Jedyny minusik , to zorganizowanie tak 

dużej imprezy w tak małym obiekcie . 

Oficjalnie było na Konferencji ok. 400 

osób. A tak naprawdę pewnie jeszcze 

więcej. Tak więc było bardzo tłoczno . 

W stołówce było ok. 30szt. 4-

osobowych stolików. Więc po wejściu 

ok. 120 osób na stołówkę pozostałe 

280 osób musiało czekać na korytarzu , 

lub na schodach aż ktoś zje, żeby 

zająć jego miejsce w stołówce. Może 

za rok znajdą przestronniejszy obiekt na 

organizację tej imprezy. Osobiście 

znam osoby, którym organizacja do 

tego stopnia się nie podobała, że 

wyjechały w pierwszym, lub drugim 

dniu Konferencji. Jednym z nich był 

nasz forumowy kolega Adam777. Na 

szczęście drobne niedogodności-

minusy giną wśród całej masy plusów. 

 

Relację sporządził kol. Robi_Robson, za 

co składamy mu olbrzymie wyrazy 

wdzięczności.  

Wszystkie zdjęcia pochodzą z forum 

Pasieki Michałów.  
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Po co komu Facebook? 

Staraliśmy się uniknąć owczego pędu i 

nie widzieliśmy potrzeby zakładania 

strony na Facebooku. Podobno mówi 

się, że ten kto nie ma teraz „fejsa” to 

nie istnieje. Długo się wahaliśmy i za 

namową Forumowiczów założyliśmy 

FanPage Pasieki Michałów, która w 

niedługim czasie uzyskała popularność 

i dużą oglądalność. Ku naszemu 

zdziwieniu mnóstwo pszczelarzy w 

różnym wieku ma konto na 

Facebooku, mają swoje strony, na 

których publikują dziesiątki tysięcy               

- przepięknych, profesjonalnych, 

naturalnych i nieobrabianych w 

edytorach- zdjęć z pszczołami. Ujęcia 

są zdumiewające, przez co jeszcze 

bardziej wzrasta miłość do tych 

owadów. Jedną z najbardziej 

popularnych stron jest „Beekeeping 

Photography”, którą warto zalajkować. 

Prowadzi ją znany pszczelarz i fotograf, 

Pan Dariusz, który prowadzi także 

znany wszystkim PszczeliPark. My naszą 

stronę potraktowaliśmy w rozmaity 

sposób. W sezonie udzielamy na niej 

wskazówek i porad, dodaliśmy dużo 

naszych zdjęć, które jednak w 

porównaniu z udostępnianymi 

zdjęciami z zagranicznych pasiek są 

niczym. Udostępniamy różne artykuły, 

ciekawe strony i wydarzenia, a także 

przepisy kulinarne. Staramy się pytać 

Lajkowiczów i prowadzić dyskusję na 

różne tematy. Na pewno taki 

Facebook wbrew wielu opiniom może 

stanowić dodatkowe źródło wiedzy o 

pszczołach. Najbardziej cenimy sobie 

udostępniane przez pszczelarzy 

różnego pochodzenia zdjęć, które są 

naprawdę bezcenne, przedstawiają 

praktycznie wszystkie elementy z 

zakresu hodowli pszczół, są to już 

pewnego rodzaju artystyczne prace. 

Bardzo cenimy sobie również wymianę 

linków i dodawanie na naszej tablicy 

różnych odnośników, petycji, innych 

stron czy filmów. Cieszymy się, jak ktoś 

dodaje na naszej stronie swoje zdjęcia 

czy zapytania. Stronę prowadzą dwaj 

moderatorzy, którzy są oczywiście 

pszczelarzami. Podsumowując, warto 

mieć Facebooka, ale też pod ręką 

wszystkie inne pomoce dydaktyczne, 

zawsze coś tam się zapamięta i 

wykorzysta w praktyce.  

 

Żródło: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

ash3/t1/400655_633140420065338_1086955029_n.jpg 

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/400655_633140420065338_1086955029_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/400655_633140420065338_1086955029_n.jpg
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W ostatnim czasie wstrząsnęła albo 

ucieszyła pszczelarzy informacja o 

wydaniu wyroku sądowego za 

masowe wytrucie pszczół. Sąd 

Rejonowy w Gorlicach skazał Joannę 

S. na 4 miesiące więzienia w 

zawieszeniu za doprowadzenie do 

wytrucia ok. 2 mln pszczół w 

miejscowości Biecz w 2010 roku. 

Zatrucie doszło na skutek 

nieumyślnego i nieprawidłowego 

wykonania oprysku przeciwko 

komarom. Joanna S. została uznana 

winną, oprysk zlecił zastępca 

burmistrza Biecza. Straty oszacowano 

na 262 tys. zł. O wyroku, który zapadł 3 

lutego, poinformował rzecznik Sądu 

Okręgowego w Nowym Sączu Bogdan 

Kijak. Wyrok jest jeszcze 

nieprawomocny. Prezes Koła 

Pszczelarzy w Bieczu, Pan Lucjan 

Furmanek komentuje: „po trzech 

latach batalii, i dwukrotnym umarzaniu 

śledztwa przez prokuraturę, uzyskaliśmy 

korzystny wyrok. Nie jesteśmy ludźmi 

zemsty, ale to skandaliczne działanie 

mogło doprowadzić nawet do zatruć 

ludzi. Mam nadzieje, że wyrok sądu 

zapobiegnie dalszej bezmyślnej 

dewastacji środowiska” 

Plaga komarów w tym rejonie pojawiła 

się po powodzi. Po wykonanych 

opryskach okoliczni pszczelarze 

odnajdywali martwe pszczoły na 

polach i wokół uli. Rzeczoznawca 

chorób pszczelich stwierdził masowe 

zatrucie. Pszczoły konały. Koło 

Pszczelarzy w Bieczu złożyło 

zawiadomienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa. Z 

przeprowadzonych badań wynikało, 

że do oprysków użyto m.in. bisentryny, 

na co wymagana jest zgoda Ministra 

Zdrowia. Firma wykonująca oprysk nie 

miała takiej licencji. Na działanie 

prokuratury, która dwukrotnie 

umarzała śledztwo, zażalenia 

nieustannie składał prezes Koła 

Pszczelarzy w Bieczu. Pan Furmanek 

zwrócił uwagę, że w wyniku oprysków 

wyginęło 358 rodzin pszczelich, a 

dodatkowo wyginęły dziko żyjące 

owady zapylające, których nawet nie 

oszacowano. Korzystny wyrok w 

sprawie otworzył drogę pszczelarzom 

do ubiegania się o odszkodowanie 

przed sądem cywilnym. Pszczelarze z 

Biecza domagają się 

zadośćuczynienia w kwocie 262 tys. zł. 

Jak najbardziej jesteśmy solidarni z 

pszczelarzami z miejscowości Biecz i 

stoimy oraz powinniśmy stać za nimi 

przysłowiowym murem. Często pasieki 

są głównym źródłem utrzymania 

rodziny. I nie jest to pierwszy przypadek 

masowego wytrucia pszczół. Do dziś 

pamiętamy przerażające sceny 

męczących się, zatrutych pszczół z 

Dąbrowy i Małopolski. Tam do zatrucia 

doszło na rzepaku. Wiele rolników 

pryska herbicydami rzepak, by szybciej 

usechł i by szbyciej można było 

wjchać kombajnami. Jest to nie do 

pomyślenia, a my pszczelarze 

będziemy dalej protestować i zgłaszać 

takie sprawy do prokuratury. Będziemy 
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bronili tych owadów aż do ostatniej 

robotnicy. 

Źródło informacji:  http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-

wyrok-za-masowe-zatrucie-

pszczol,nId,1104459?utm_source=paste&utm_medium=paste

&utm_campaign=firefox 

 

Źródło: Zatrucie w Limanowej 

http://limanowa.in/img/big_dzi/00/42/46_1.jpg 

Musimy stale uświadamiać rolników, 

klepać, że pryskać wolno tylko po 

zachodzie słońca, po zakończonych 

lotach zbieraczek, o oprysku powinno 

się informować pszczelarza kilka dni 

wstecz. Procedury i spokojne 

zgłaszanie przypadków zatrucia 

opracowaliśmy na naszym portalu w 

zakładce „Porady”. 

 

Źródło: http://www.wisa.pl/a/pszczelipark_rzepak_005.jpg 

 

Jaką wybrać królową?  

Jest to bardzo długi proces. Nie jest 

tak, że podda się jedną matkę i rój 

będzie idealny. Czasami są to lata 

poszukiwań, lata obserwacji i wiele lat 

poddawania coraz to nowszych i 

kolejnych matek, zanim wybierze się tą 

jedną jedyną linię sprawdzającą się 

najlepiej w naszej pasiece. Główną, 

podstawową i najlogiczniejszą metodą 

doboru królowej do swojego terenu 

jest pobranie takiej matki z najbliższej 

pasieki zarodowej, od lokalnego 

hodowcy matek pszczelich. Od tego 

właśnie spróbujcie zacząć, on wam 

doradzi najlepiej. Istnieje pewnego 

rodzaju logiczna teoria, że będą to 

matki przystosowane do "tutejszych" 

warunków, odpowiednio 

wyselekcjonowane na dany teren. 

Warunki doboru pszczoły dla siebie, 

podobnie jak we wcześniejszych 

latach realizowano w oparciu o 

rzetelne charakterystyki i równie 

rzetelne próby terenowe. Zanim taka 

pasieka z matkami zacznie prowadzić 

działalność gospodarczą, musi przejść 

szereg badań i prób terenowych, aby 

te matki przyjęły się w terenie i 

wykazywały pozytywne wyniki 

przerzucające się na stan, miodność 

rodzin pszczelich w określonych 

warunkach. W końcu, po licznych 

zgodach i zatwierdzeniach, a także 

pozytywnych efektach danej linii 

pszczół, pasieka hodowlana może 

rozpocząć działalność wysyłkową 

swoich matek. Jest to więc 

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyrok-za-masowe-zatrucie-pszczol,nId,1104459?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyrok-za-masowe-zatrucie-pszczol,nId,1104459?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyrok-za-masowe-zatrucie-pszczol,nId,1104459?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-wyrok-za-masowe-zatrucie-pszczol,nId,1104459?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://limanowa.in/img/big_dzi/00/42/46_1.jpg
http://www.wisa.pl/a/pszczelipark_rzepak_005.jpg
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najpewniejsza droga, przekonująca do 

tego, że wyselekcjonowane matki z 

tego zasięgu (najbliższej pasieki 

hodowlanej) powinny i w naszych 

pasiekach zdać egzamin. Oczywiście 

nie jest to jedyna reguła, jaką 

powinniśmy się kierować. Choć 

wiadomo, że pszczelarze nie będą 

ściągać na Pomorze matek z 

Podkarpacia o przysposobieniu 

typowo górskim, bo takie pszczoły 

mogłyby się nie przyjąć i nie wydać 

oczekiwanego rezultatu, to jednak 

wędrówki i kupowanie matek na duże 

odległości są szeroko 

rozpowszechnione. Początkującym 

pszczelarzom radzilibyśmy nie ulegać 

naciskom, owczemu pędowi i modzie i 

nie importować żadnych matek z 

zagranicy. Egzotyczne -jak my to 

określamy- linie pszczół opierających 

się na mieszance pszczół Buckwast, 

rasy Cypryjskiej, Elgonów, Primorskich, 

Bałkańskich, Duńskich, Niemieckich i 

nie wiadomo jeszcze jakich są 

przeznaczone do pasieki typowo 

produkcyjnej dla zaawansowanych 

pszczelarzy. Istnieje bardzo wysokie 

ryzyko przywleczenia przez taką matkę 

jakichś chorób (wirusy, warroza, 

chroniczny paraliż pszczół, bakterie 

zgnilca). Królowe mogą przyjść 

osłabione, zestresowane a czasami 

martwe po długiej i wyczerpującej 

podróży bez kropli wody. W ich 

zaletach figurują argumenty, że takie 

pszczoły są odporne na różne 

choroby. Nic bardziej mylnego. Jak 

choroba ma zaatakować rój to 

zaatakuje. Pszczoły innego 

pochodzenia (nieznanego) mogą 

wykazywać co najwyżej większą 

skłonność do higienizacji ula i 

samooczyszczania, ale żadne pszczoły 

nie uchronią czerwia przed inwazją 

bakterii zgnilca amerykańskiego. 

Zazwyczaj kiedy dostajemy matki nie 

ma w przesyłce zaświadczenia od 

lekarza weterynarii, w którym 

poświadczałby, że hodowla matek jest 

pod kontrolą weterynarii i że ta właśnie 

królowa wolna jest od zarazków. 

Prawda? ;-) Ponadto powinniśmy 

chronić rodzime, lokalne gatunki 

pszczół w Polsce. Ściągnięte matki z 

zagranicy mogą wydać pokolenia, 

nieprzystosowane do naszych 

warunków, do naszych zim, w końcu to 

pszczoły wyselekcjonowane na terenie 

np. Cypru czy Chorwacji, gdzie panują 

zupełnie odmienne warunki 

klimatyczno-roślinne. Wskutek czego 

takie pszczoły mogą mieć problem z 

adaptacją i przyzwyczajeniem się do 

naszych polskich warunków. Sens w 

importowaniu matek z dalekiej Europy 

ma tylko wtedy gdy pasieka jest 

zawodowa, gdzie prowadzą ją 

profesjonaliści, którzy będą potrafili 

sobie poradzić w skrajnych sytuacjach. 

Dla początkujących radzimy kupować 

krajowe matki, od polskich hodowców, 

najlepiej rasy kraińskiej, takie które są 

przystosowane od wielu lat w 

krajowych warunkach. Chociaż na 

próbę 2-3 lat, póki się sami nie 
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zorientujecie o co w tym wszystkim 

chodzi. Później już „róbta co chceta” 

jak to pisał jeden z naszych byłych 

Forumowiczów. Jest to optymalna, 

standardowa rasa pszczół. 

Odradzamy Buckwasty i pszczoły rasy 

Kaukaskiej, przynajmniej wstrzymać się 

z tymi gatunkami przez pierwsze 2-3 

lata, kiedy będziemy nabierać 

doświadczenie i wiedzę praktyczną. 

Pszczoły Buckwast są pszczołami 

bardzo wymagającymi, o wysokich 

warunkach, szybko się namnażają, 

rodziny są bardzo duże, nieraz pojawia 

się tzw. przerost formy nad treścią, są 

to typowo rodziny "mięsne" nadające 

się do rozmnażania bądź tworzenia 

odkładów. Oczywiście opinii jest tyle ilu 

jest pszczelarzy, jednak my 

przedstawimy to z realistycznego, 

praktycznego punktu widzenia biorąc 

pod uwagę Wasze początki i 

zdolności. Pszczoły Buckwast muszą 

dostawać więcej pokarmu na zimę, 

wcześniej ruszają i wymagają bardzo 

dużych i częstych pożytków. Pszczoły 

te, nie mogą się nudzić, muszą mieć 

non stop jakiś pożytek, stąd nadają się 

na pasieki wędrowne. Gdy w bazie 

pożytkowej nie będzie kwitnącego 

źródła pokarmu pszczoły te może 

dopaść głód, trzeba będzie 

dokarmiać. Muszą mieć silne pożytki i 

duże, pojemne ule korpusowe. Źle się 

przyjmują w leżakach. Z kolei pszczoły 

kaukaskie znane są z agresji, 

niechlujstwa, podatności na paskudne 

choroby (nosemoza, grzybica), tworzą 

średnie rodziny, wykazują chęci do 

rojenia, znoszą niewiele miodu, skłonne 

do rabowania innych uli. Ich zaletą jest 

to, że w swojej budowie anatomicznej 

mają dłuższe języczki (wężyki) i mogą 

spijać nektar z roślin o długich 

kielichach, czego Buckwasty czy 

krainki robić nie mogą (np. koniczyna, 

tytoń). Istniał przez pewien czas 

przesąd, że obce gatunkowo pszczoły, 

krzyżówki sprowadzane z dalekiej 

Europy były bardziej skłonne do 

CCD/symptomu pustych uli bądź 

potocznie mówiąc - znikania jesienią. 

Były podatne na nasze choroby, 

niezdolne do obrony gniazd przy 

rabunkach, nie zaaklimatyzowane do 

naszych warunków i pożytków. Nie 

zawsze to jednak się sprawdza, jest 

wielu hodowców, którzy mają rozmaite 

rasy i linie pszczół w Polsce i 

wypowiadają się o nich dość 

pozytywnie. Reasumując - 

początkujący pszczelarze powinni 

rozglądać się za matkami rasy 

kraińskiej (CAR). Jest to pszczoła 

bardzo dobra, bardzo miodna, mało 

rojliwa, łagodna, różne linie mają różne 

charakterystyki, część linii jest 

przystosowana do wcześniejszego 

rozwoju, jeszcze inne są wybitnie 

spadziowe, przeznaczone na pożytki 

leśne i górskie. Dokładnych opisów 

poszczególnych linii należy doszukiwać 

się na stronach hodowców matek.  

Jak wspomnieliśmy, najlepiej będzie 

zrobić rozeznanie w terenie, tzn. 

podpytać okolicznych pszczelarzy 
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jakie mają linie i od kogo, jeśli są krótko 

mówiąc dobre, pszczelarze nie 

narzekają to nie czekać, podjechać 

czy zamówić u hodowcy i kupić taką 

samą matkę. Najlepiej jakby była z jak 

najbliższego zasięgu, z lokalnej pasieki. 

Taki wywiad z okolicznymi 

pszczelarzami i zapytanie, jakie matki 

polecają wiąże się ściśle z zapisaniem 

się do koła pszczelarskiego, tam 

wskażą hodowców matek, z którymi 

mają kontrakt na refundację oraz 

wskażą pszczelarzy, których jeszcze 

można podpytać. Ważna rzecz, żeby 

kupować tylko matki unasienione 

(zapłodnione)! Choć to może 

oczywiste, to nie wszyscy o tym 

wiedzą. Są droższe, ale takie matki po 

przyjęciu w ulu od razu czerwią 

sprawdzonym, zmodyfikowanym 

nasieniem, (materiałem), który wyda 

właśnie te ulotkowe, opisowe pszczoły 

tj. łagodne, miodne, nierojliwe, 

doskonałe etc. Matka nieunasieniona 

zapłodni się nasieniem byle jakich 

trutni z okolicy, od rodzin tzw. kundelek, 

co może -choć nie zawsze musi- 

wydać rojliwe i agresywne pszczoły. 

Krok drugi, jeżeli w okolicy nie ma 

lokalnej pasieki hodowlanej z matkami, 

a wywiad z pszczelarzami wykaże duży 

rozrzut między liniami matek, musimy 

sami dobrać sobie pszczoły do 

postawionych sobie kryteriów. Kryteria, 

które musimy uwzględnić przy 

poszukiwaniu matki w ofertach 

hodowców matek (zakładając, że 

matki idą do pasieki stacjonarnej): 

1. Pożytki w okolicy - należy spisać 

wszystkie gatunki roślin, które występują 

w dużej ilości, spisać ich ilość i nazwy, 

czyli np. od wiosny - rzepak, mniszek, 

sady owocowe, akacje, lipy, łąki, 

koniczyna, gryka, nawłoć, wrzos, 

facelia, pożytki spadziowe - las; 

2. Teren - należy spisać czy mamy do 

czynienia z nizinami, górami, wyżynami, 

czy są dookoła pola uprawne, a może 

łąki, pastwiska; jaki to jest obszar, czy 

zimna północ Polski, czy później 

budzące się do życia góry, albo może 

miasto (to bardzo ważne, bo wtedy 

potrzebne są najłagodniejsze, 

sprawdzone pszczoły); 

3. Siła - chodzi tu o siłę rodzin 

pszczelich, czy w kontekście ilości 

pożytków i wybranego rodzaju ula 

potrzebujesz bardzo silnych rodzin, czy 

wystarczą średnie rodziny, niezbyt 

wymagające (duże rodziny potrzebują 

więcej miejsca, wskazane są korpusy); 

4. Ul - czy zamierzasz operować na 

ulach leżakach czy stojakach 

korpusowych, czy zamierzasz używać 

nadstawek czy wystarczy Ci tradycyjny 

podział kratą na miodnię i rodnię (to 

ważne, bo są linie, które w 

nadstawkach pracować nie chcą); 

5. Cel - kryterium, którego nie 

wymyśliliśmy bez większego 

zastanowienia. Chodzi o rozwój 

pasieczyska, czy planujesz postawić 

sobie kilka uli hobbystycznie, czy może 

zamierzasz zacząć większą przygodę z 
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pszczołami, stawiając kilkadziesiąt albo 

i kilkaset uli. Chcąc szybko namnożyć 

rodziny będziesz potrzebował bardzo 

wydajnych matek, przydadzą się także 

te o większej skłonności do rójek. Kiedy 

zbierzecie na kartce praktycznie wasze 

już wymagania i kryteria, trzeba usiąść 

do internetu i przepatrzeć strony, oferty 

hodowców matek, poczytać opisy 

hodowanych linii matek i dopasować 

swoje zebrane informacje do 

przedstawionych linii w tych ofertach. 

W razie wątpliwości można zawsze 

zadzwonić do hodowcy i 

porozmawiać telefonicznie. Ułatwimy 

Wam zadanie podpowiadając, 

abyście zaczęli poszukiwania od linii 

„Sklenar”. Na stronie Pasieki „Rac” i 

Pana Tomasza Strzyża znajdziecie 

szerokie opisy tych pszczół.  

Karmić czy nie karmić? 

Wielu pszczelarzy, zwłaszcza tych 

młodych stażem niepokoi się i 

zastanawia czy nie trzeba pomóc 

jakoś rodzinie pszczelej. Na szczęście 

„ciepła zima” nie trwała długo, 

pszczoły ponownie wróciły do 

normalnej zimowli, zbijając się po 

oblotach w kłąb. Prawda jest taka, że 

jeśli ktoś sumiennie przygotował rodziny 

pszczele do zimowli to może spać 

spokojnie. Co mam na myśli pisząc 

„sumiennie”. Jako minimum skuteczne 

zwalczenie warrozy i odpowiednie 

zakarmienie pszczół, minimum 12-13 kg 

cukru/inwertu na ul. Wtedy jest żelazna 

gwarancja, że pszczołom starczy tego 

pokarmu do wiosny. Jeśli jednak ktoś 

obudził się z ręką w nocniku i dał mniej 

pokarmu, może wykonać kontrolę. Przy 

dodatniej temperaturze można szybko 

i bez wypuszczania ciepła z ula 

zerknąć od góry (po otworzeniu 

uliczek) czy jest jeszcze zasklepiony 

pokarm na górze plastrów. Gdy go 

brak, komórki świecą pustkami, 

pojawia się osyp, w którym pszczoły 

mają wysunięty języczek, a rój „buczy” 

trzeba podać pokarm. Zazwyczaj 

podaje się ramkę z zasklepionym 

syropem w pozycji poziomej, kładzie 

się ją na płask nad otwartymi 

uliczkami. Wcześniej trzeba ją ogrzać 

trzymając w domu. Można podać 

również ciasto miodowo-cukrowe, 

ręcznie zrobione bądź zakupione 

(Apifonda/FondaBee). Podaje się max 

1,5 kg na 2 otwarte uliczki, po czym 

przykrywa się folią by nie wyschło. 

Podajemy tak 3-4 razy. Taką formę 

dopuszcza się tylko i wyłącznie wtedy 

kiedy mamy pewność, że brakuje 

pokarmu i istnieje ryzyko głodu. 

Pamiętajmy, że każde podanie 

pokarmu wiąże się z wyczerpaniem 

energii u pszczół, które to przerabiają, 

zapotrzebowaniem na wodę oraz 

zwiększeniem czerwienia u matek, co 

może negatywnie zadziałać na cały 

rój. Ponadto pszczoła, która zetknie się 

z obróbką pokarmu już nigdy nie 

będzie karmicielką larw. Więc warto się 

zastanowić czy ma sens podawanie 

pokarmu w nieuzasadnionym 

przypadku. Bo na pobudzenie 
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czerwienia u matek i zwiększenie siły u 

pszczół są inne metody, np. 

upieczenie dwóch pieczeni na jednym 

ogniu – odsklepienie zimowego 

pokarmu z plastrów. Pobudzi 

czerwienie, zwiększy siłę pszczół a 

także zwolni się przez to miejsce na 

czerw i świeży nakrop. Pszczoły bardzo 

szybko zużywają taki pokarm i 

przenoszą nad czerw do rodni.  

Miejskie hotele dla owadów 

Piątego września 2013 r inaugurowano 

w Warszawie akcję „Adoptuj 

pszczołę”. Organizacje takie jak 

Greenpeace Polska i Against Gravity, 

a także Cafe Kulturalna urządziły w 

centrum miasta „pszczeli wieczór”. 

Niezwykłą kampanię otworzyła o 

godzinie 20 w kinie Atlantic polska 

premiera filmu pod tytułem „Więcej niż 

miód” reżyserii Markusa Imhoofa. W 

dalszej części programu znalazł się 

koncert zespołu RITA PAX Pauliny 

Przybysz a także utwór Niedźwiedź i 

Dzikie Zapylacze (pszczele wydanie 

Niedźwiedzia w Lesie) w wykonaniu 

znanego didżeja Envee (Maciej 

Goliński). Wydarzenie to, miało miejsce 

w Cafe Kulturalna w Pałacu Kultury i 

Nauki. Dochód z biletów na koncert 

oraz złotówka z każdego biletu na film, 

a także zysk z dodatkowych atrakcji w 

Pałacu Kultury i Nauki wesprze nowy 

projekt Greenpeace „Adoptuj 

pszczołę". Kampania, którą otwarto 

tego dnia, polega na zbudowaniu stu 

„hoteli” dla dzikich owadów 

zapylających w stu różnych miastach 

Polski. Kilkanaście 

czterogwiazdkowych hoteli powstanie 

w samej stolicy. Dzikie pszczoły i inne 

owady zapylające będą mogły 

znaleźć w nich schronienie oraz 

miejsce pod budowę gniazda. 

Organizatorzy kampanii, szacują, że 

jeden hotel będzie kosztował kilkaset 

złotych. Specjalnie zbudowane i 

ocieplone uliki zostaną postawione w 

miejskich parkach, ogródkach 

działkowych i ogrodach wiosną 2014 

roku. Jak twierdzą Opiekunowie akcji, 

korzyści z akcji będą dwustronne, 

owady znajdą schronienie przed 

niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi oraz miejsce do rozwoju i 

rozmnażania, będą mogły przetrwać 

zimę, a swoją obecnością będą 

zapylały pobliskie kwiaty, drzewa i 

ewentualne uprawy, ubogacając 

ekosystem. Zauważono, że jednym z 

problemów jest brak miejsca dla nich 

w aglomeracjach miejskich, w których 

mogłyby zakładać gniazda. 

Nieświadomie niszczymy ich naturalne 

siedliska, troszczymy się o profesjonalny 

wygląd ogrodów, tarasów a 

zapominamy o ich mieszkańcach. 

Przykładem są równo skoszone trawniki 

czy starannie zgrabione liście. Autorzy 

strony www.adoptujpszczole.pl 

zauważają, że ponad połowa rodzin 

pszczołowatych, zaliczana jest do 

gatunków zagrożonych. Populacje 

niektórych (w tym pszczoły miodnej) 

maleją od wielu lat. Większość 
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wszystkich parków i zielonych 

przestrzeni jest zbyt jałowa, by mogły w 

niej przetrwać różne gatunki „dzikich 

zapylaczy”. Obserwacje w ostatnich 

kilku latach pokazują, że liczba 

owadów zapylających drastycznie 

spada, a kiedy jest ich za mało, zostaje 

zaburzony cykl życiowy roślin i zwierząt. 

Owady zapylające są kluczowym 

składnikiem właściwie 

funkcjonujących ekosystemów, dzięki 

ich pracy inne zwierzęta mają 

dostateczne pożywienie. Takie hotele 

dla owadów zapylających są coraz 

bardziej popularne wśród sympatyków 

pięknych ogrodów i sadowników. 

Owady zapylają różne uprawy, w tym 

plantacje owoców, warzyw, drzew i 

roślin ozdobnych. Są więc szczególnie 

pożądane na terenie ogródków 

działkowych, ale także w parkach i 

innych zielonych strefach miasta. 

Odpowiednio zapylone drzewa dają 

np. nasiona, którymi żywi się dzikie 

ptactwo. W budowanych hotelach 

znajdą schronienie różne gatunki 

zapylaczy, głównie pszczoły 

samotnice, m.in. murarki, samotki, 

porobnice i trzmiele. Będą mogły w 

nich zamieszkać także bzygi należące 

do rodziny muchówek. To także 

gniazda dla innych pożytecznych 

owadów: złotooków i biedronek. 

Założyciele kampanii stawiają na 

jakość w budowaniu ulików, będą to 

duże i stosunkowo skomplikowane 

struktury, o kubaturze nawet do 3 

metrów sześciennych. Każdy z hoteli 

będzie zadaszony. Taka konstrukcja 

zbudowana będzie z wielu starannie 

wyselekcjonowanych i przemyślanych 

materiałów: słomy, kory, drewna, gliny, 

potłuczonych doniczek glinianych, 

pokruszonych kawałków cegieł. 

Oprócz tego w hotelach znajdą się 

tyczki bambusowe, patyki, maty 

słomiane, suche liście i trawy, 

kamienie, dachówki. Dobór 

materiałów uzależniony będzie od 

danego gatunku owadów. 

Przykładem takiego postępowania jest 

przypadek pszczół murarek, które lubią 

zakładać gniazda w suchej trzcinie lub 

w bambusowych tyczkach, których 

wyloty zalepiają gliną. Domek dla 

trzmieli powinien być wyścielony np. 

suchymi liśćmi. W jednym hotelu będą 

mogły zamieszkać różne gatunki 

owadów. Całość będzie 

zabezpieczona ochronną siatką 

przeciwko np. szerszeniom. Postawienie 

hotelu to tylko pierwszy krok. Ulikami 

będzie się opiekowała specjalna 

grupa z ramienia organizacji 

Greenpeace Polska. Ich praca będzie 

polegała na doglądaniu owadów, 

ewentualnych naprawach i okresowej 

dezynfekcji hoteli, zapobiegającej 

różnym chorobom i pasożytom. 

Wymagane będzie stałe 

monitorowanie ich stanu oraz 

uzupełnianie materiałów. Ważnym 

aspektem jest bezpieczeństwo 

okolicznych mieszkańców. Pszczoły 

samotnice nie żądlą, podobnie jak 

owady z rodziny bzygowatych. Samice 
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trzmieli (królowe i robotnice) posiadają 

żądła i sprowokowane, w obronie 

gniazda, mogą zaatakować. Jednak z 

reguły nie są agresywne, przypadki 

użądleń pojawią się bardzo 

sporadycznie. Trzmiele w 

przeciwieństwie do pszczół miodnych 

nie umierają po użądleniu, a ich jad 

jest o wiele mniej toksyczny dla 

człowieka niż jad pszczoły miodnej. 

Taki hotelik „o niższym standardzie” 

można zbudować własnoręcznie, 

wystarczy pęczek trzciny lub tyczek 

bambusowych osłoniętych od wiatru i 

deszczu. Oprócz budowy hotelików, 

Fundacja Greenpeace Polska zajmie 

się także programami edukacyjnymi 

opartymi na ochronie pszczół. 

Kampania skierowana jest przede 

wszystkim do uczniów, a także do 

ogrodników, oddającym się swojej 

pasji w miastach. Członkowie 

omawianej organizacji walczą też o 

zakaz stosowania szkodliwych środków 

ochrony roślin, wspierają polskich 

pszczelarzy i pszczelnictwo. Kampania 

wzorowana jest na angielskiej akcji 

„Adoptuj ul”. Tamtejsza organizacja 

pszczelarska stawia ule z pszczołami na 

posesjach ogrodników, rolników, bądź 

chętnych początkujących pszczelarzy 

zapoznając ich wcześniej z „instrukcją” 

obchodzenia się z pszczołami. Koszt 

rójki wynosi 30 funtów. Cel jest jeden: 

namnożyć kolonie pszczół miodnych. 

Angielski związek pszczelarski deklaruje 

pomoc początkującym adeptom 

pszczelarstwa w formie praktyk oraz 

dostęp do materiałów, z których 

mogliby zapoznać się z teorią. Jest to 

świetny pomysł na rozpowszechnienie 

tematu wymierania owadów 

zapylających, a także na zachęcenie 

nowych osób do podjęcia hodowli 

pszczół i pozyskiwania własnego, 

ekologicznego miodu. „Pszczoły, 

biedronki i motyle już niedługo znajdą 

schronienie w centrach największych 

polskich miast. We Wrocławiu może 

powstać nawet 10 hotelików dla tych 

owadów. Akcja rusza wiosną. W 

miastach wojewódzkich stanie w sumie 

100 hoteli. Pierwszy udało się postawić 

jesienią na Polu Mokotowskim w 

Warszawie. Teraz przygotowujemy się 

do budowy kolejnych hotelików. W 

każdym z dużych miast może powstać 

do 10 takich owadzich domków. To 

coś, co w innych krajach od lat jest 

propagowane – mówi Urszula Siemion 

z "Adoptuj Pszczołę" fundacji 

Greenpeace Polska. Pierwszy hotel 

może powstać we Wrocławiu już pod 

koniec marca. Będzie wykonany z 

naturalnych materiałów: drewna, 

słomy, tyczek bambusowych i gliny. 

Gdy owadzi dom powstanie 

wolontariusze umieszczą w nim kokony 

pszczół murarek. Jednak w hoteliku 

zamieszkać mają także inne owady. 

Murarki nie są agresywne. Z łatwością 

przyjmą pod swój dach trzmiele, 

biedronki, motyle, złotooki i muchówki. 

Mamy nadzieję, że te chętnie się do 

nich dołączą -  przyznaje Siemion. 
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Organizatorzy akcji już szukają 

lokalizacji dla owadzich hoteli. Czekają 

na propozycje od mieszkańców. 

Ważne, by owady miały dostęp do 

wody i pożywienia, a we Wrocławiu 

jest dużo takich miejsc. Może to być 

park, skwer, ogródki działkowe albo 

trawnik należący do wspólnoty 

mieszkaniowej. Do opieki nad 

ochronnymi konstrukcjami mogą się 

zgłaszać szkoły, różne organizacje, czy 

po prostu ci, którym owadzi los nie jest 

obojętny – wyjaśnia Siemion. I dodaje, 

że mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska 

nie powinni obawiać się tych dzikich 

owadów. – One zazwyczaj nie żądlą i 

nie należą do agresywnych. 

Naprawdę nie ma się czego bać. 

Ekolodzy z Greenpeace zaczynają 

walkę o miejskie owady również w 

Trójmieście.” 

Źródło: Centrum Pasieki Michałów,  

http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/we-wroclawiu-powstana-

hotele-dla-owadow-trwa-szukanie-miejsc,397548.html 

 

Warroza wiosną  

Sprawę skomentujemy krótko. Co wam 

zaszkodzi wykonać kontrolne zabiegi? 

Mimo skutecznych i ciężkich zabiegów 

jesienią powinniśmy wiosną powtórzyć 

zabiegi przeciwko warrozie. Nigdy nie 

wytępi się 100% roztoczy, zawsze kilka 

zimuje w kłębie i to one wiosną 

zakładają kolonię roztoczy Varroa. 

Dobrze będzie, jeśli wykona się 2 

kontrolne odymienia Apiwarolem na 

przedwiośniu w okolicach marca, 

nawet jeśli będzie jakiś niewielki czerw 

to te roztocza zrzuci się z samych 

pszczół. Zauważcie, że w środku 

sezonu nie będziecie pewnie stosowali 

żadnej chemii ze względu na czystość 

miodu. Dlatego wiosną trzeba 

zredukować ewentualną ilość 

pajęczaków, by nie męczyły pszczół 

latem. Proponujemy albo Apiwarol 

albo oczyszczający Beevital Hive 

Clean. Polewać tym pszczoły co 

tydzień, każdą uliczkę, 25-30 ml (nawet 

dwukrotnie), podstawić kartkę papieru 

posmarowaną oliwą na dennicę. 

Dzięki temu zredukujecie ilość roztoczy 

i oczyścicie pszczoły z ew. pasożytów. 

Takie zabiegi wykonujcie do zakwitu 

pierwszych pożytków. Zamiast 

Beevitalu można wiosną oczywiście 

odparować jednokrotnie kwas 

mrówkowy bądź jako zamiennik – 

zastosować egipski środek, czyli sok z 

cytryn w połączeniu z rzadkim syropem 

cukrowym. W obu przypadkach 

substancją czynną jest kwas, który 

paraliżuje i parzy zlatujące na dennicę 

roztocza. Pamiętajcie o tym bo to 

bardzo ważne i może znacząco 

przyczynić się na kondycję pszczół, co 

zaowocuje obfitszym miodobraniem. 

Zróbcie taki oczyszczający zabieg, 

choćby z ciekawości czy wykonywane 

zabiegi jesienią były wystarczająco 

skuteczne.  

 

http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/we-wroclawiu-powstana-hotele-dla-owadow-trwa-szukanie-miejsc,397548.html
http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/we-wroclawiu-powstana-hotele-dla-owadow-trwa-szukanie-miejsc,397548.html
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IV Świętokrzyska Konferencja 

Pszczelarska w Bałtowie 

 

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, Świętokrzyski Związek 

Pszczelarzy w Kielcach, Stowarzyszenie 

Delta oraz Urząd Gminy Bałtów 

zapraszają do bezpłatnego udziału w 

konferencji pszczelarskiej pt. 

"Współczesna Gospodarka Pasieczna". 

 

Termin konferencji: 01.03.2014 r. 

 

Czas trwania konferencji: 9:00-17:00 

 

Miejsce konferencji: 

Zajazd Przystocze 

Bałtów 8a 

27-423 Bałtów (woj. świętokrzyskie) 

 

Przemówienia wygłoszą: 

- Pan Leszek Stępień (Polbart), 

- Pani dr Grażyna Topolska (SGGW), 

- Pan dr Henryk Wojtal (Nanotechnika), 

- Pan dr inż. Krzysztof Olszewski (UP w 

Lublinie). 

 

Koszt udziału w IV Świętokrzyskiej 

Konferencji Pszczelarskiej w Bałtowie: 

- Bezpłatnie (bez serwisu kawowego i 

obiadu), 

- 30 zł (z serwisem kawowym i obiadem 

na miejscu). 

 

W konferencji wezmą udział 

producenci sprzętu pszczelarskiego. 

Dla uczestników konferencji 

przewidziano duże zniżki na sprzęt 

pszczelarski. 

 

Odpowiedzi na pytania w sprawie 

konferencji udziela: 

Pan Józef Misiura: 605 622 227 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: www.portalpszczelarski.pl 

 

Zbiórka na odbudowę pasieki  

Niedawno zgłosiła się do nas Pani z 

dramatycznym apelem o wsparcie 

jednego z pszczelarzy. Publikujemy jej 

e-mail: 

„Witam serdecznie, piszę do Państwa z 

prośbą, o udostępnienie na Waszej 

stronie apelu o pomoc dla mojego 

teścia - mistrza pszczelarstwa 

Stanisława Flak z Łysomic. Wczoraj w 

pożarze budynku gospodarczego 

stracił cały sprzęt pszczelarski. Główne 

źródło dochodu jego rodziny. Nawet 

najmniejsza pomoc będzie dla niego 

zbawieniem. Mogą to być ramki, 

węza, rękawice... Cokolwiek... 

http://www.portalpszczelarski.pl/


              

22 

 

Kolegium Pszczelarzy Portalu Pasieki Michałów 

Data wydania: 14.02.2014 

 

Kontakt: pasiekamichalow@wp.pl 

 

 

Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam 

Małgorzata Flak.” Gdyby ktoś zechciał 

pomóc Panu Stanisławowi prosimy o 

kontakt mailowy, przekażemy adres, 

na który można kierować wysyłki. 

Pozwolimy sobie wstawić zdjęcia, które 

opublikował Administrator strony 

„Pszczelarstwo” na Facebooku:  

 

 

 

  

O pożarze można poczytać tutaj: 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll

/article?AID=%2F20140211%2FTORUN01

%2F140219819 

 

Kontakt do Pani Małgorzaty:  

509 961 333 

 

Prosimy o udostępnienie tej tragicznej 

informacji we wszystkich możliwych 

środowiskach pszczelarskich. Pokażmy, 

że istnieje coś takiego jak brać 

pszczelarska! 

 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20140211%2FTORUN01%2F140219819
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20140211%2FTORUN01%2F140219819
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20140211%2FTORUN01%2F140219819
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Fajny przepis na nietypowe naleśniki! 

 

Podesłała nam jedna z naszych 

Czytelniczek:  

 

Ilość: Ok. 8 - 10 szt. 

Składniki: 

    1 i 1/4 szklanki mąki 

    1 jajko 

    1 i 1/4 szklanki maślanki 

    1/4 szklanki cukru pudru 

    1 czubata łyżeczka proszku do 

pieczenia 

    1 łyżeczka sody 

    1/4 szklanki oliwy 

    szczypta soli 

W blenderze miksuję wszystkie składniki 

na gładką masę o konsystencji gęstej 

śmietany. Rozgrzewam patelnię i na 

średnim ogniu smażę naleśniki z dwóch 

stron (bez tłuszczu). Podaję z syropem 

klonowym, słodką śmietaną i 

owocami, cukrem pudrem, masłem 

lub najlepiej z płynnym miodem 

wielokwiatowym. Są to tzw. naleśniki 

amerykańskie. 

źródło: https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

prn2/t1/1743537_10152171597785428_336090966_n.jpg 

Zakończenie 

 

Mamy nadzieję, że pierwszy numer 

wszystkim się podobał. Wszelkie uwagi 

prosimy przesyłać na skrzynkę 

pasieczną.  

 

Szczególne wyrazy wdzięczności 

kierujemy do Zarządu SPP Polanki, 

którego działacze zainspirowali nas do 

stworzenia forumowej gazetki. 

 

W następnym numerze na pewno 

pojawią się :  

 Na co zwracać uwagę przy 

zakupie rodzin pszczelich? 

 Pierwszy przedwiosenny 

przegląd kontrolny  

 Lokalna pszczelizacja, czyli 

wykład o miodzie i ŚOR na 

SGGW na Wydziale Nauk o 

Żywności 

 Strategia na zbliżający się sezon 

pasieczny 

 Wasze artykuły i zdjęcia 

  

 

 

Tymczasowy Zespół Redakcyjny : 

Tomasz Jabłczyński 

Andrzej Potolczyk 

Mariusz Chochoł 

Maciej Ślusarczyk 

Piotr Nowotnik  

I inni  
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Takich ramek sobie jak i Wam życzymy 

w nowym sezonie: 

 
Źródło: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

prn2/t1/1660458_782734151744312_714694510_n.jpg 

 
Źródło: https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-

ash4/t1/1424311_375746442562995_795581835_n.jpg 

 

Takich pracowitych pszczół:  
 

 

Źródło: https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-

frc3/t1/1891218_743660325657889_820225881_n.jpg 

 

 

Jak już muszą być rójki to takich Wam 

życzymy: 

 

Źródło: https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-

prn2/t1/1536457_272871516203414_1919133514_n.jpg 

 

No a pszczelarzom takich „matek 

pszczelich”: 

 

Źródło: https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-

ash3/t1/1653971_627756293937084_1411586116_n.jpg 

 

Z poczuciem humoru,  

Administracja Portalu 

www.pasiekamichalow.weebly.com 

www.pasiekapszczelarska.fora.pl 

Polub nas na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Pasieka-

Micha%C5%82%C3%B3w-Forum-i-

Portal/585051991539170 

https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/t1/1424311_375746442562995_795581835_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/t1/1424311_375746442562995_795581835_n.jpg
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/1891218_743660325657889_820225881_n.jpg
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/1891218_743660325657889_820225881_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1536457_272871516203414_1919133514_n.jpg
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1536457_272871516203414_1919133514_n.jpg
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1653971_627756293937084_1411586116_n.jpg
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1653971_627756293937084_1411586116_n.jpg
http://www.pasiekamichalow.weebly.com/
http://www.pasiekapszczelarska.fora.pl/
https://www.facebook.com/pages/Pasieka-Micha%C5%82%C3%B3w-Forum-i-Portal/585051991539170
https://www.facebook.com/pages/Pasieka-Micha%C5%82%C3%B3w-Forum-i-Portal/585051991539170
https://www.facebook.com/pages/Pasieka-Micha%C5%82%C3%B3w-Forum-i-Portal/585051991539170

