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Białowieskie  pszczoły

Spośród wielu owadów, jakie spotykamy co dzień 
w naszym otoczeniu, pszczoły i pszczołowate są 
tymi wyjątkowymi. Na tę wyjątkowość składa 
się: ich wygląd, biologia i zachowanie. Równie 
ważna jest ich szczególna rola w środowisku 
i gospodarce człowieka.

Poświęćmy trochę czasu i przyjrzyjmy się im 
z bliska.



Pszczoły  –  co  to  za  stworzenia?

Nazwę „pszczoły” stosujemy do wszyst-
kich owadów z nadrodziny pszczół.

Pojęcie „nadrodzina” zostało wprowadzone 
przez człowieka dla uporządkowania systema-
tyki świata żywego. W przypadku owadów, 
najliczniejszej na świecie grupy zwierząt, wspo-
mniane „pszczoły” należą do rzędu błonko-
skrzydłych. Ten rząd i tworzące go nadrodziny 
mają olbrzymie znaczenie dla gospodarki czło-
wieka, bo wiele wchodzących w ich skład owa-
dów, odgrywa dużą rolę w zapylaniu roślin. 

Określenie „pszczoły” jest nazwą trochę 
myląca, ponieważ kojarzy się z powszech-
nie hodowaną pszczołą miodną. Precyzyjniej-
sze byłoby użycie pojęcia „dzikie pszczoły”, 
obejmującego wszystkich przedstawicieli tej 
nadrodziny, z wyjątkiem gatunków hodowa-
nych przez człowieka (głównie pszczoły 
miodnej i pszczoły wschodniej), choć i one 
potrafią żyć w stanie dzikim, np. w dziuplach 
drzew lub szczelinach skalnych. Do nadrodzi-
ny pszczół zalicza się wiele rodzin, a między 
innymi: pszczolinki, koczownice, zadrzech-
nie, miesierki, makatki, obrostki, kornutki 
oraz wspomniane pszczołowate (tu jedną 

Włoski  nade  wszystko

Pszczoły są owadami odwiedzającymi kwiaty 
w celu zbierania nektaru i pyłku. Te substancje to 
podstawowe źródło pokarmu, zarówno osobników 
dorosłych, jak i larw. W związku z tym w budowie 
i zachowaniu tych owadów widać różnorodne sposo-
by adaptacji do pobierania tego pokarmu. 

Większość pszczół charakteryzuje się obfitym owło-
sieniem ciała. Są wyposażone m.in. w specjalne włoski 
o rozgałęzieniach właściwych tylko tym owadom. Dzię-
ki nim możliwe jest przyczepianie się pyłku do ich cia-
ła, co równocześnie sprzyja zapylaniu odwiedzanych 
przez nie kwiatów. Aby zdobyć jak najwięcej pyłku, 
pszczoły energicznie poruszają się na kwiatowych pyl-
nikach – można rzec, że się w nich tarzają. Następnie 
pyłek zgarniany jest za pomocą specjalnych szczote-
czek, które najczęściej znajdują się na trzeciej parze 
nóg. Tam też mieszczą się tzw. koszyczki służące do 
jego przenoszenia. Niektóre pszczoły przenoszą go na 
sztywnych włoskach usytuowanych na spodniej stronie 
odwłoka lub w wolu.

Nektar  –  smak  zycia

Aparat gębowy pszczół jest typu ssąco-gryzącego. 
Dzięki niemu owady te mogą zbierać nektar, wysysając 
lub zlizując go z nektarników kwiatowych. Długość 
języczka jest różna u poszczególnych gatunków 
pszczół. U żyjących w Europie wynosi ona od 1 do po-
nad 20 mm. U pszczoły miodnej osiąga 6 do ponad 

z podrodzin są pszczoły właściwe, do których 
należą trzmiele i nasza pszczoła miodna). 

Pszczoły to dzikie zwierzęta, a ich ewolucja 
jest ściśle związana z ewolucją roślin  kwiato-
wych wydzielających nektar i wytwarzających 
pyłek. W ich budowie charakterystycznymi 
cechami są: głowa z mocno rozbudowanym 
aparatem gębowym ssąco-liżącym, tułów, na 
którym umieszczone są dwie pary błonia-
stych skrzydeł i trzy pary nóg, przy czym na 
tylnej parze nóg samic umieszczone są ko-
szyczki, w które zbierany jest pyłek, i odwłok, 
który u samic w części końcowej zaopatrzony 
jest w aparat żądłowy. Wielkość pszczół jest 
zróżnicowana: od 7 mm do 18 mm. Równie 
rozmaita jest kolorystyka tych zwierząt.

7 mm. Dla porównania, u niektó-
rych gatunków motyli, z aparatem 
gębowym typu ssącego przystoso-
wanym do pobierania nektaru 
z kwiatu, długość ssawki może 
przekraczać długość ciała.

Długość języczka decyduje 
o tym, jakie kwiaty są przez dane 
pszczoły odwiedzane. Gatunki 
o języczkach krótkich (czyli 
o długości do ok. 6 mm) mogą 
zainteresować się tylko kwiatami 
otwartymi, te o języczkach dłu-
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Do spopularyzowania pszczoły miodnej na świecie przyczynili się Europejczycy. W cza-
sach nowożytnych, podczas podboju i kolonizacji kolejnych kontynentów, osadnikom to-
warzyszyły pszczoły przywiezione ze Starego Świata. W taki sposób trafiły do obu Ameryk 
i Australii. 

Podobnie jak niektóre mrówki i termity, są one owadami społecznymi, czyli dzielą się 
pracą wykonywaną przez poszczególne osobniki dla dobra grupy. 

Oto ich najbardziej charakterystyczne cechy:
 
 rodziny pszczół miodnych są liczne,

 królowa (matka) i robotnica znacznie różnią się wielkością,

 samce pojawiają się w rodzinie sezonowo, 

 pszczoły porozumiewają się za pomocą wytwarzanych przez ich organizm substancji 
chemicznych, tzw. feromonów,

 mają zdolność do termoregulacji wewnątrz gniazda.

Szczególną zdolnością pszczół miodnych jest umiejętność przekazywania informacji 
o znalezionych zasobach pokarmowych za pośrednictwem regularnych ruchów ciała, tzw. 
„tańca”. 

gich korzystają również z kwiatów o bardziej skomplikowanej budowie i trudno dostępnych 
nektarnikach. Jednak od tej zasady jest pewien wyjątek. Pszczoły, aby dostać się do nektar-
ników, potrafią przegryźć ochraniające je płatki. Omijają wówczas całą skomplikowaną 
i trudną drogę służącą temu, by owad odwiedzający kwiat przy okazji go zapylił.

Nektar zebrany przez pszczołę i przyniesiony w wolu do ula, gromadzony jest w komór-
kach plastra, gdzie za pomocą enzymów podlega przetworzeniu w miód. Po odparowaniu 
wody i zamknięciu woskowym „wieczkiem” stanowi zapas pokarmu węglowodanowego dla 
całej pszczelej rodziny.

Pyłek kwiatowy przyniesiony do ula jest przez pszczoły przeżuwany. Następuje wów-
czas wymieszanie go ze śliną zawierającą enzymy. Po dodaniu miodu ubijany jest nogami 
w komórce plastra. Stanowi zapas pokarmu białkowego, pozwalający przetrwać owadom 
zimę.

Niektóre gatunki pszczół mieszają nektar z pyłkiem, uzyskując substancję o konsystencji 
mniej lub bardziej mazistej, którą gromadzą w specjalnych komórkach jako zasoby pokarmo-
we, lub w komórkach, w których po złożeniu jajka rozwija się nowy osobnik. 

Najbardziej  znana 

Pszczoła miodna to najbardziej znany i rozpowszechniony gatunek pszczół. Przez tysiące 
lat relacja między nimi a człowiekiem radykalnie się zmieniła. Niszczenie pszczelich rodzin 
i grabież miodu zostały zastąpione hodowlą i umiejętnym jego pozyskiwaniem bez szkody 
dla owadów. 
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Ciepło,  ciepło…

Gniazdo pszczoły miodnej jest prze-
strzenią mieszkalną, magazynową, miej-
scem wychowu młodego pokolenia. Plastry 
i użyty do ich budowy wosk pszczoły w ca-
łości wytwarzają same. W czasie ich budo-
wania posługują się zmysłem równowagi, 
wykorzystując kierunek działania siły cięż-
kości. Dzięki temu plastry zwisają idealnie 
pionowo i są ułożone równolegle względem 
siebie. Odległości między nimi zależą od 

wielkości owadów, które muszą się między 
plastrami swobodnie poruszać.

Kształt komórki plastra pszczelego, wzór 
idealnie przez pszczoły każdorazowo powta-
rzany, wynika ze specyficznych właściwości 
wosku i temperatury gniazda.

W czasie konstruowania plastra pszczoły 
wydzielają dodatkowe ciepło pozwalające na 
przekształcenie się rurkowatej, świeżo wybu-
dowanej komórki w sześciokątną komórkę.

Zewnętrzna część gniazda jest magazy-
nem pokarmu i jednocześnie stanowi osło-
nę części wewnętrznej, w której znajdują się 

Liczna  rodzina

W pełni lata, silna rodzina pszczela składa się z:

 1 królowej (matki), 

 300 trutni, 

 25 tys. robotnic-zbieraczek (zbierających pyłek i nektar), 

 25 tys. robotnic, które wykonują najróżniejsze czynności w ulu służące całej rodzinie, 
takie jak: czyszczenie komórek, pielęgnacja larw, zasklepianie komórek z czerwiem, 
utrzymywanie stałej temperatury gniazda, wentylowanie gniazda, usuwanie zanieczysz-
czeń, wypacanie wosku i budowa plastrów, odbieranie od pszczół-zbieraczek nektaru 
i pyłku oraz zagospodarowywanie go, obrona ula, 

 20 tys. poczwarek, którym należy zapewnić odpowiednią temperaturę (ciepło), 

 9 tys. larw wymagających pielęgnacji i karmienia, 

 6 tys. jaj.

W ciągu roku rodzina pszczela wychowuje łącznie od 100 tys. do 200 tys. osobników.

Pracowite  zycie

Aby właściwie się rozwijać i funkcjonować, rodzina pszczela w ciągu roku zjada około 90 kg 
miodu i 30 kg pyłku. Żeby zapewnić taką ilość pokarmu, każda robotnica-zbieraczka musi 
w ciągu dnia wylecieć z ula średnio dziesięciokrotnie, za każdym razem odwiedzając od 
kilkudziesięciu do kilkuset kwiatów. 

plastry przeznaczone do wychowu potom-
stwa. Taka lokalizacja podyktowana jest 
względami bezpieczeństwa i koniecznością 
utrzymania właściwej temperatury oraz mi-
kroklimatu, niezbędnego do rozwoju larw. 

W plastrze wyodrębnić można trzy obsza-
ry: (a) komórki na środku, w których znaj-
dują się jaja, larwy i poczwarki, (b) pierścień 
sąsiadujących z nimi komórek wypełnionych 
pyłkiem i (c) pozostające na ich obrzeżu ko-
mórki, gdzie zmagazynowany jest miód. 

Pszczoły mają zdolność regulowania tem-
peratury w gnieździe. Jej podwyższenie uzy-
skują dzięki pracy mięśni skrzydeł (same 
skrzydła w tym czasie nie pracują, są jakby 
„wysprzęglone”). Obniżenie temperatury na-
tomiast uzyskują poprzez powlekanie po-
wierzchni gniazda wodą i wachlowanie. 
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dzi w skład Parku Narodowego, zapewniona 
jest ciągłość następujących po sobie proce-
sów, umożliwiająca przemieszczanie się du-
żych i małych zwierząt wraz ze zmieniającą 
się w przestrzeni strukturą lasu. 

Lasy Białowieskiego Parku Narodowego 
występujące w naturalnej, niezaburzonej 
przez człowieka mozaice siedlisk, dzięki bo-
gactwu gatunków drzew i rozmaitości wystę-
pujących tu procesów, są ostoją bogactwa 
gatunkowego przyrody. 

Białowieskie  bartnictwo

Puszcza Białowieska, mimo że przez stu-
lecia była chroniona jako las królewski i mo-
narsze łowisko, podlegała różnorakiemu 
użytkowaniu. Zachowane w archiwach do-
kumenty wymieniają: bartnictwo, wyrób sia-
na, wypas zwierząt domowych, darcie łyka 
i łubów, wypalanie węgla i popiołów na potaż, 
pędzenie dziegciu i smoły, zbiór grzybów 
i owoców leśnych, rybołówstwo, a także wy-
korzystywanie drzew leżących i suchych na 
lokalne potrzeby (opał, budulec, drewno użyt-
kowe). Ze względu na znaczenie ekonomiczne 
bartnictwo odgrywało tu wiodącą rolę. Do-
starczało wosku, będącego w tych czasach 
bardzo ważnym, wręcz luksusowym (w po-
równaniu z tłuszczem) surowcem służącym 
uzyskiwaniu źródła światła. Miód natomiast 

W celu efektywnego wykorzystania ciepła do wychowu młodego pokolenia, w plastrach po-
zostawiane są puste komórki. Wchodzą do nich pszczoły, rozgrzewają swoje ciało pracą mię-
śni, a uzyskane ciepło rozchodzi się do sąsiednich komórek.

Temperatura otoczenia wymagana dla poczwarek wynosi od 33 do 36°C. Jej wysokość jest 
przez pszczoły kontrolowana. Te, które będą zimować i mają przeżyć ponad pół roku, przepo-
czwarzają się w temperaturze od 32 do 33°C, a pszczoły sezonu późnowiosennego i letniego, 
żyjące ponad miesiąc – w temperaturze 35°C. Ta zdolność wytwarzania ciepła umożliwia prze-
trwanie srogich zim w klimacie umiarkowanym. Pszczoły tworzą ze swoich ciał zwarty tzw.: 
kłąb zimowy, którego temperatura w zewnętrznej warstwie utworzonej przez te owady nie spa-
da poniżej 10°C. Przy niższych wartościach tracą one zdolność poruszania się. Wewnątrz kłębu, 
pod koniec zimy, pszczela matka składa pierwsze jajeczka.

Pierwotna  ostoja

Białowieski Park Narodowy powstał z myślą o zachowaniu ostatniego na niżu europej-
skim lasu naturalnego, zawierającego wiele elementów lasu pierwotnego. Poprzez ochronę 
na tym obszarze naturalnych procesów zachodzących w środowisku leśnym, chronione są 
również środowiska życia różnych gatunków dzikich pszczół. Zamieszkują one najróżniej-
sze otwory i korytarze wydrążone przez inne owady w martwych drzewach, szczeliny i pęk-
nięcia w drewnie, próchnowiska w starych, potężnych pniach. Atrakcyjne dla nich są rów-
nież różnych rozmiarów otwory wykuwane w czasie żerowania przez dzięcioły. Wywracają-
ce się drzewa wynoszą na swoich korzeniach masy ziemi, stwarzając namiastkę odsłoniętych 
urwisk ziemnych, chętnie zasiedlanych przez pszczoły wygrzebujące w nich korytarze. Dzię-
ki tutejszej różnorodności gleb mają do dyspozycji podłoże gliniaste, żwirowe lub piaszczyste. 
Wiele gatunków dzikich pszczół wykorzystuje zeszłoroczne puste źdźbła, puste łodygi lub te 
z miękkim rdzeniem, do przygotowania komórek lęgowych, w których gromadzony jest po-
karm dla przyszłej rozwijającej się larwy i składane jest jajo. 

Obserwowane w Puszczy przemiany lasu związane z jego naturalnym rozwojem: doj-
rzewaniem, starzeniem się, rozpadem, powstawaniem nowego pokolenia, powodują po-
wstawanie na tym obszarze mozaiki lasów ze zróżnicowanymi warunkami bytowymi dla 
różnych zwierząt, w tym dzikich pszczół. Dzięki ochronie dość dużego obszaru, jaki wcho-

był nie tylko jedynym w tych czasach słod-
kim składnikiem spożywczym wykorzy-
stywanym w kuchni – na przykład do pie-
czenia pierników, lecz stanowił też jeden 
z podstawowych surowców do fermentacji 
alkoholowej i wytwarzania napoju o na-
zwie miód pitny. Napitek ten wyparty zo-
stał przez tańsze wina z importu, a na prze-
łomie XVIII i XIX w. – przez wódkę. 
Pierwsze informacje o bartnictwie na tym 
terenie pochodzą już z XVI w. Według 
Opisania Puszcz… z 1796 r., w 13 strażach 
Puszczy Białowieskiej było ogółem 632 bar-
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Współczesne  pszczelarstwo  w  Puszczy

Dzisiejsi pszczelarze z Puszczy Białowie-
skiej hodują pszczoły w ulach. Pasieki z ula-
mi ustawione są w lasach, na polanach, czę-
sto też w pobliżu domów. Pożytkiem dla 
pszczół są kwiaty na łąkach i ugorach, kwit-
nące i spadziujące drzewa w lasach. Spadź to 
słodka, lepka wydzielina mszyc żerujących 
na drzewach i krzewach. Tutejsi pszczelarze 
oraz osoby kupujące puszczańskie miody 
szczególnie cenią sobie walory smakowe 
miodu lipowego, zawierającego odrobinę 
spadzi pochodzącej z drzew liściastych i igla-
stych. Pod nazwą „Lipiec Białowieski” został 
on wpisany na listę produktów tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Dzisiejsze  barcie

Aby umożliwić obejrzenie barci osobom 
odwiedzającym Puszczę Białowieską, z ini-
cjatywy Białowieskiego Parku Narodowego 
i w ramach projektu społeczno-edukacyjnego 
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, fi-
nansowanego przez markę „Kujawski”, wy-
konano nowe egzemplarze barci. Przygoto-
wane barcie mają charakter edukacyjny. 
Zlokalizowane są przy „żółtym” szlaku pro-
wadzącym z Rezerwatu Pokazowego Żu-

ci z pszczołami i 6601 pustych. Po przejęciu Puszczy w roku 1888 przez dynastię Romanowów, 
z rozkazu cara Aleksandra III cały obszar przystosowano do polowań, a w Białowieży wybudo-
wano myśliwską rezydencję. Tradycyjne użytkowanie Puszczy zostało bardzo mocno ograni-
czone, a niektórych uprawianych tu dziedzin, jak na przykład właśnie bartnictwa, zakazano. 

Unikatowe  zabytki

Zachowanie na terenie Puszczy Białowieskiej, a przede wszystkim w Białowieskim Parku 
Narodowym, dużej ilości drzew bartnych, jest fenomenem na skalę nie tylko Polski, ale i Eu-
ropy. To konsekwencja złożonego systemu ochrony i zagospodarowania tych terenów 
w XVIII i XIX w. Uchronienie fragmentu Puszczy przed eksploatacją w XX w. pozwoliło na 
powołanie Białowieskiego Parku Narodowego. W latach 30. XX w. J.J. Karpiński opisał szcze-
gółowo 68 drzew bartnych rosnących na tym obszarze. Obecnie jest ich jeszcze więcej: do tej 
pory zarejestrowano ponad 100 drzew ze śladami barci lub szczątków po nich. Brak jest 
szczegółowych danych dotyczących pozostałej, polskiej i białoruskiej części Puszczy, ale 
tam również można się spodziewać takich pojedynczych drzew.

J.J. Karpiński miał to szczęście, że mógł jeszcze rozmawiać z żyjącymi bartnikami. Wie-
dzę, jaką mu przekazali, zawarł w książce „Ślady dawnego bartnictwa puszczańskiego na 
terenie Białowieskiego Parku Narodowego”, w której prócz opisów odnalezionych drzew 
bartnych, zawarł informacje o rodach bartników i używanych przez nich znakach bartnych, 
kryteriach wyboru drzewa na barć, sposobach jej przygotowania, metodach zasiedlania 
w niej pszczół, szkodnikach bartnych i walce z nimi, rasach pszczół, opiece nad barcią 
w ciągu roku, stroju bartnika, jego narzędzi, przeróbce surowca na produkt handlowy, 
przechowywaniu miodu i wosku, sprzedaży i zużyciu na potrzeby własne oraz dane o drze-
wach bartnych znajdujących się na terenie Parku Narodowego. Unikatowy jest opis przygo-
towywania i użytkowania leziwa – sprzętu, który bartnik wykorzystywał do wchodzenia na 
drzewo. Ze względu na drobiazgowość opisu, szczegółową dokumentację fotograficzną 
i rozległość poruszanych zagadnień, książka ta stanowi dziś doskonałe źródło wiedzy dla 
językoznawców, muzealników, etnografów, pszczelarzy i filmowców. 

Bartnictwu puszczańskiemu poświęcony jest jeden z działów Muzeum Przyrodniczego 
Białowieskiego Parku Narodowego.

brów BPN do Białowieży (drzewo bartne 
położone najbliżej szlaku ma współrzędne 
N 52°41’ 52,7’’, E 23°48’ 24,9’’). Działanie to 
ma zwrócić uwagę na dawne sposoby go-
spodarowania w lasach, przedstawić „na 
żywo” funkcjonujące barcie, tak aby osoba, 
która znajdzie się w ich pobliżu, doświadcza-
ła tych samych wrażeń co dawny mieszka-
niec lasu. Można obejrzeć barć z jej ze-
wnętrznym wyposażeniem i znak własności 
bartnika, obserwować (w bezpieczny spo-
sób) pszczoły przylatujące i wylatujące z bar-
ci. Dzięki tablicy informacyjnej poznajemy 
historię bartnictwa w Puszczy Białowieskiej, 
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że odwiedzają kwiaty tego gatunku, który najliczniej 
i w największym skupieniu występuje na danym tere-
nie. Dlatego też, zwarty łan kwitnącego rzepaku jest 
intensywnie odwiedzany przez pszczoły, które wolą 
go od sporadycznie i mniej intensywnie kwitnących 
roślin łąk i nieużytków. Pozostałe dzikie pszczoły za-
chowują się odmiennie. Nie tworzą dużych rodzin, 
nie są „wierne” konkretnym kwiatom, jak pszczoła 
miodna, lecz odwiedzają wszystkie w swojej najbliż-
szej okolicy. Dzięki nim te pominięte, „nieatrakcyjne” 
kwiaty także są zapylane. 

Zagrozenia czyhajace na pszczoły

Związek między losem człowieka a tak niepozorne-
go stworzenia, jakim jest pszczoła, może wydawać się 
odległy. Jednak to właśnie pszczołom i ich pracy za-
wdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Spadek liczebno-
ści pszczół może doprowadzić do światowej klęski gło-
du. Albert Einstein stwierdził kiedyś: „Kiedy pszczoła 
zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną 
już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie 
będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem 
zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…”

Niestety w dzisiejszym świecie na pszczoły czyha 
wiele niebezpieczeństw, które przyczyniają się do wy-
stępowania coraz powszechniej zjawiska masowego 
ginięcia pszczół (Colony Collapse Disorder – CCD). 
Mimo, że problem badają naukowcy z całego świata, 
na razie nie udało się ustalić dokładnej przyczyny 
wymierania pszczół. 

Wymienianych jest wiele czynników zagrażających 
tym owadom. Zwraca się uwagę na zmiany zachodzą-
ce w środowisku, tj. ogólna zmiana klimatu, zmiana 
struktury upraw rolnych i przez to zmiana charakteru 
oraz ubożenie naturalnych siedlisk zajmowanych 
przez trzmiele i dzikie pszczoły i ich baz pokarmo-
wych. Często atrakcyjne miejsca karmowe pszczół, ja-
kimi są kwietne łąki, w pełni kwitnienia znikają, ścięte 
na siano czy kiszonki. Naukowcy wskazują także na  
zagrożenie jakie stanowi nieumiejętne stosowanie 
środków ochrony roślin w rolnictwie oraz neonikoty-
noidów, zwłaszcza w postaci zapraw nasiennych. 

Pszczoły nękane są także przez rozmaite choroby, 
zarówno grzybicze, jak i wirusowe. Często atakuje je 

budowę barci i jej wyposażenie, a także zyskujemy wie-
dzę na temat pszczół i pszczołowatych jako zapylaczy 
roślin, a także rasie pszczół, którą dawniej na tych tere-
nach użytkowano. Barcie zasiedlone zostały pszczoła-
mi rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowskiej, 
która wywodzi się z pszczół hodowanych niegdyś w re-
gionie północno- - wschodniej Polski. Są to tak zwane 
pszczoły „borówki”, objęte programem ochrony daw-
nych ras zwierząt w Polsce. 

Przygotowując barcie, posiłkowano się ich do-
skonałym opisem i fotografiami wykonanymi przez 
prof. J.J. Karpińskiego. Mamy nadzieję, że są to bar-
cie, w których pszczoły pod opieką współczesnego 
pszczelarza-bartnika będą mogły być przez długie 
lata podziwiane przez odwiedzających. 

Znaczenie  pszczół  w  przyrodzie  i  gospodarce 

Aby roślina wydała nasiona i owoce, niezbędne 
jest zapylenie jej kwiatów. Zjawisko to polega na prze-
niesieniu pyłku z pylników na słupek. Czynniki prze-
noszące pyłek mogą być różne: wiatr, woda, zwierzę-
ta. Niektóre rośliny wytwarzają mechanizm samoza-
pylenia.

Mechanizm zapylenia kwiatów przez owady kształ-
tował się przez około 130 milionów lat, tyle bowiem 
liczą sobie najstarsze rośliny okrytonasienne. Pszczoły 
w tym procesie uczestniczą od 30 milionów lat. Do-
szło do wytworzenia niezwykłych mechanizmów – od 
brutalnego, niszczącego zjadania pylników i pyłku 
przez owady, po delikatne korzystanie z pyłku i nekta-
ru, skutkujące zapyleniem kwiatu. Pszczoły dla kwia-
tów są zapylaczem idealnym. Blisko 80% wszystkich 
roślin kwiatowych na świecie zapylanych jest przez 
owady, z tej liczby 85% zapylają pszczoły miodne. Zja-
wisko to jest bardzo ważne dla zachowania różnorod-
ności gatunkowej roślin i stanowi główny pożytek 
„ofiarowany” ludziom przez pszczoły. 

Pszczoły uważane są za najlepsze owady zapylające 
nie tylko ze względu na ich liczebność (tworzą duże 
rodziny, którymi człowiek może zarządzać), lecz 
przede wszystkim na możliwość wykorzystania ich 
w zapylaniu wielkoobszarowych upraw rzepaku, gry-
ki, maliny oraz sadów owocowych. Owady te wyka-
zują się tzw. wiernością kwiatową. Polega ona na tym, 
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mi deszczu. Niektóre gatunki pszczół preferują szczeliny w drewnie i korytarze po owadach, 
które w tym drewnie się wylęgły. Dawniej, gdy do budowy używano drewna, gliny i słomy, 
przy okazji stwarzano istny raj dla pszczół samotnic. Gliniane ściany domów i budynków go-
spodarczych były namiastką naturalnych, stromych zboczy.

Stworzenie warunków dla pszczół samotnic, preferujących ten typ siedliska wymaga za-
chowania przynajmniej fragmentów konstrukcji tradycyjnych (drewnianych, gliniano- 
-słomianych) lub wzniesienia nowych. Do przygotowania nowych konstrukcji można użyć gli-
nianych bloków, drewnianych elementów, które zestawimy ze sobą w formie ścianki.

Trzmielom natomiast można zafundować domek w formie małej, drewnianej skrzynecz-
ki (bok wnętrza o długości 13 cm) wypełnionej luźno rozdrobnionym sianem, liśćmi i su-
chym mchem. Wejściem do takiego domku jest otwór o średnicy 2 cm. To namiastka dziu-
pli, szczeliny, mysiej norki – miejsc, w których trzmiele chętnie zakładają swoje gniazda. 

Tak przygotowane miejsca dla pszczół czy trzmieli powinny czekać na swoich lokatorów 
już od pierwszych dni kwietnia. 

Samo założenie kolonii to nie wszystko. Trzeba zadbać o to, by owady miały co jeść. Za-
sadniczym pokarmem pszczół – zarówno dorosłych, jak i larw, jest nektar i pyłek. Naszym 
zadaniem jest więc zadbanie o obecność takich roślin, które dostarczyłyby pokarmu od 
wczesnej wiosny do późnego lata. Wiosna to czas istnej eksplozji kwiatów, ale w połowie 
lata większość roślin już przekwita i pszczoły muszą oblatywać coraz większy teren, aby 
znaleźć pożywienie. W przeciwieństwie do zadbanych, przystrzyżonych trawników z igla-
kami, kwitnące ogrody przydomowe to dla nich istne oazy. Odwiedzają je nie tylko pszczo-
ły. Zwabione kolorem i zapachem kwiatów motyle wprowadzają niezwykły ruch w otocze-
niu. Oczywiście w takim ogrodzie należy do minimum ograniczyć stosowanie chemii, 
a głównym nawozem powinien być kompost. 

Zamieszczona tu krótka lista roślin ozdobnych dostępnych w handlu to zestaw gatunków 
kwitnących po sobie od wiosny do jesieni. Przez cały ten czas są one źródłem pokarmu dla 

także warroza, wywoływana przez pajęczaka Varroa destructor. Nie bez znaczenia jest w tym 
przypadku malejąca różnorodność genetyczna wśród pszczół.

Wspomina się także o innych rzekomych przyczynach ginięcia pszczół, np. o promienio-
waniu emitowanym przez telefonię komórkową, która zakłóca system nawigacyjny pszczół, 
sprawiając, że nie mogą trafić z powrotem do ula.

Jedno jest pewne – istnieje wiele teorii na temat masowego ginięcia pszczół, ale żadna 
z nich nie została jeszcze jednoznacznie potwierdzona.

Co  Ty  mozesz  dla  nich  zrobic?

Cóż, nie każdy jest rolnikiem czy pszczelarzem. Nie każdy dysponuje kawałkiem ziemi i decy-
duje, co na nim zasiać. Jednak mając choćby najmniejszy skrawek przestrzeni (wystarczy balkon 
lub parapet okienny) i odrobinę cierpliwości, można założyć kolonię murarki ogrodowej. Jest to 
pszczoła samotna, nieskłonna do żądlenia, a przez to o wiele bezpieczniejsza w hodowli i obser-
wacji niż pszczoła miodna. Murarka, mimo że to owad samotny, potrafi gromadzić się w kolonie. 
Do założenia takiej kolonii potrzebny jest pęk rurek o średnicy ok. 8 mm i długości co najmniej 
kilkunastu centymetrów. Mogą to być łodygi roślin, które są puste w środku, jak np. trzcina, 
rdest, szczaw – wystarczy w czasie spaceru po łąkach i ugorach rozejrzeć się i sprawdzić, które 
rośliny do tego się nadają. Warto też przyjrzeć się roślinom ogrodowym (np. bambusowi czy du-
żym trawom, roślinom baldaszkowym), które po uschnięciu można wykorzystać do przygoto-
wania kolonii. Jeśli nie znalazło się surowca naturalnego, można zastąpić go skręconymi rurkami 
z papieru lub klockiem drewna z wywierconymi otworami. Jeżeli średnice przygotowanych 
rurek będą większe lub mniejsze, istnieje szansa, że wprowadzą się tam inne gatunki pszczół. 

Pęk rurek trzeba ściśle związać lub umieścić je w tulei zrobionej z obciętej butelki PET. Bę-
dzie to w przyszłości zabezpieczeniem przed rozsypaniem się kolonii. Tak przygotowane pa-
kiety najlepiej umieszczać w miejscach ciepłych, nasłonecznionych, osłoniętych przed opada-
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pszczołowatych i innych owadów (w kolejności zakwitania: śnieżyczka przebiśnieg, krokus 
wiosenny, sasanka zwyczajna, zawilec gajowy, miodunka ćma, smagliczka skalna, mak 
wschodni, pełniki – różne gatunki i odmiany, kuklik szkarłatny, przegorzan pospolity, 
lebiodka pospolita, trojeść amerykańska, astry „Marcinki”). 

Wszystkie te byliny są łatwe w uprawie, kwitną obficie i stanowią prawdziwą ozdobę 
ogrodu. 

Dysponując większą przestrzenią, możemy pokusić się o posadzenie niewielkich drze-
wek i krzewów, których kwiaty będą dla owadów źródłem pokarmu. Mogą to być: dereń ja-
dalny, różne gatunki i odmiany wierzb, berberys Thunberga, głóg jednoszyjkowy, mahonia 
pospolita, robinia lepka, winobluszcz pięciolistkowy, ewodia koreańska, budleja Dawida. 

Ogród z posadzonymi bylinami, krzewami i drzewami nektaro- i pyłkodajnymi już w na-
stępnym roku może być miejscem sprzyjającym prowadzeniu obserwacji pszczół i innych 
owadów. 

Podgladajmy  je!

Do prowadzenia obserwacji należy wybrać dni ciepłe, bezwietrzne. Wykazując odrobinę 
spokoju i cierpliwości, ograniczając własną ruchliwość, możemy zobaczyć, jak owady korzy-
stają z pokarmu oferowanego im przez kwiaty oraz jak się przy tym zachowują. 

Możemy być świadkami przepychanek na kwiatach. Ten, kto większy i silniejszy, wy-
grywa. Tak postępują trzmiele. Lądując na kwiecie, rozpychają się, zmuszając do ucieczki 
pszczoły, bzygi i motyle. Ale same rejterują, kiedy z hałasem nadlatuje kruszczyca – duży 
chrząszcz ze złoto-zielonymi pokrywami skrzydeł.

Wizyta na kwiecie nie jest sielanką przy suto zastawionym stole. To miejsce może być 
śmiertelnie niebezpieczne, zwłaszcza kiedy czai się w nim pająk kwietnik. Jego zdolność 
dostosowania koloru ciała do otoczenia sprawia, że niczego niepodejrzewająca pszczoła 
ląduje wprost w jadowitych szczękach. 

W godzinach popołudniowych, przy odrobinie szczęścia, dostrzec możemy zawisaka – dużą 
ćmę zawisającą przy kwiecie jak koliber i długą trąbką spijającego nektar. Pszczoły i trzmiele, 
pozostające na kwiatach w pozornym bezruchu, zajęte mogą być sczesywaniem pyłku ze 
swojego owłosionego ciała i formowaniem go w kulkę umieszczaną w koszyczku na tylnej 
parze nóg (obnóży pyłkowych). Lub po prostu odpoczywają.
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Białowieski Park Narodowy (BPN) chroni ostatnie lasy naturalne o cechach pierwot-
nych, zachowane w strefie lasów liściastych i mieszanych na Niżu Europejskim. Są to 
lasy wielogatunkowe, w których drzewa mogą osiągnąć swój maksymalny naturalny 
wiek. Lasy charakteryzujące się ogromnym bogactwem świata roślin, grzybów i zwie-
rząt. Niektóre z występujących tu gatunków zostały wytępione na innych obszarach lub 
dziś są poważnie zagrożone, a BPN jest dla nich często ostatnią ostoją.
Symbolem parku jest żubr, gatunek uratowany od zagłady.
Dowodami wyjątkowych walorów BPN było wpisanie go w 1977 r. przez UNESCO na 
listę Rezerwatów Biosfery M&B, a w 1979 r. na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości.
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Projekt  „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
to akcja społeczno-edukacyjna mająca na celu
zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem

masowo ginących pszczół i jego konsekwencje
oraz edukacja w tym zakresie,

a także zachęcanie Polaków
do uczynienia swojego otoczenia przyjaznym pszczołom. 

Więcej o działaniach można dowiedzieć się,
odwiedzając stronę internetową:

www.pomagamypszczolom.pl
i zostać uczestnikiem akcji na Facebooku

www.facebook.com/zkujawskimpomagamypszczołom
Dyrekcja  BpN Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
 tel. 85 681 23 06, e-mail: bpn@bpn.com.pl, www.bpn.com.pl

MuzeuM  przyroDNiczo-LesNe  tel. 85 682 97 02, e-mail: muzeum@bpn.com.pl
 rezerwacja wejść na wystawę stałą:
 tel. 85 682 97 04. e-mail: infobpn@bpn.com.pl

rezerwat  pokazowy  zuBrów tel. 85 681 23 98, e-mail: rpz@bpn.com.pl

pokoje  GosciNNe  BpN tel. 85 682 97 29, e-mail: hotel@bpn.com.pl
 rezerwacja sal konferencyjnych i obsługa grup:
 tel. 85 6812033 wew. 729, e-mail: noclegi@bpn.com.pl


