
 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA  

„OBECNOŚĆ PSZCZOŁY MIODNEJ W EKOSYSTEMIE” 

Publikacja opracowana na podstawie wniosków z konferencji naukowo-przyrodniczej 

„Pszczoła miodna a środowisko naturalne” z dnia 8 sierpnia 2022 roku zorganizowanej przez 

Fundację Neli Małej Reporterki – The Adventure starts Here Foundation na Uniwersytecie w 

Białymstoku 

Konferencja została zrealizowana jako zadanie publiczne pn. Kampania edukacyjna „Rola 

pszczoły miodnej” i współfinansowana z budżetu Województwa Podlaskiego 

 

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) wraz z Komisją Europejską w 

Czerwonej Księdze dokonują oceny, że na terenie Europy blisko jednemu na dziesięć gatunków 

pszczół grozi wyginięcie. Dodatkowo liczebność populacji ponad 37% gatunków z roku na rok maleje. 

Warto podkreślić, że statystyka ta nie uwzględnia ponad 56% gatunków, gdyż brakuje na ich temat 

danych szczegółowych. Najnowsze doniesienia naukowców z całego świata podkreślają, że problem 

zmniejszania liczebności dotyczy wszelkich gatunków owadów na całym świecie.  

Pierwsze symptomy tego problemu zaczęto badać już w latach 60. ubiegłego wieku. Naukowcy 

przyglądając się życiu pszczelich rodzin, zaobserwowali, że pszczoły wylatujące na pożytek nie 

wracają masowo do ula. Badacze są zdania, że przyczyna leży po stronie wielu czynników, które 

wpływają na funkcjonowanie rodzin pszczoły miodnej, takich jak np.: 

 choroby i pasożyty pszczół, 

 brak wystarczającej ilości pokarmu (monokultura upraw oraz deforestacja), 

 niedobory składników odżywczych, 

 intensywnie postępujący rozwój rolnictwa (powszechne i globalne używanie pestycydów), 

 zmiany w strukturze przestrzennej wsi i miast, 

 zmniejszenie ilości pszczelich schronień oraz przestrzeni do budowy gniazd czy nor do 

składania jaj dla pszczół samotnic i trzmieli, 

 szybko postępująca zmiana klimatu (wpływająca na zmianę terminów kwitnienia roślin, co 

wpływa na utrudnioną dostępność pokarmu dla pszczół),  

 zwiększone działanie fal elektromagnetycznych, które pogarszają mechanizm nawigacji. 



Powyższe czynniki powodują drastyczne zmniejszenie populacji pszczołowatych. Od działalności 

zapylaczy zależą nie tylko zyski ekonomiczne, wynikające z wytwarzania produktów pszczelich, 

zwiększanie plonów roślin uprawnych, ale przede wszystkim byt gatunkowy większości roślin 

kwiatowych. 

Wyróżnia się ponad 20 000 owadów w światowej populacji pszczołowatych, z czego około 470 

gatunków zamieszkuje Polskę. Tylko jedna z nich, dobrze wszystkim znana – pszczoła miodna, daje 

miód i pozostaje pod opieką pszczelarzy. Pośród pozostałych gatunków, które zwykło się nazywać 

pszczołami dziko żyjącymi, znajdziemy gatunki żyjące zarówno samotnie, jak i społecznie. W 

odróżnieniu od pszczoły miodnej nie mają one swoich opiekunów, dlatego też tak ważne jest, aby 

stale podejmować działania, które przyczynią się do ich ochrony. Należy pamiętać, że wszystkie 

gatunki pszczół odgrywają istotną rolę w równowadze biologicznej ziemskich ekosystemów. 

 

Budowa pszczoły (źródło: www.windowbee.com) 

Pszczoły od zawsze były ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Miliony lat ewolucji pokazały, że 

wzajemne uzależnienie istnienia wszelkich roślin owadopylnych oraz pszczół zupełnie wyklucza brak 

choćby jednego z nich w ekosystemie. Jak możemy zauważyć, większość kwiatów swoją budową oraz 

wielkością przystosowało się do zapylania właśnie przez pszczoły. Podobną symbiozę możemy 

zaobserwować w odwrotnym przypadku. Pszczoły w świetny sposób potrafią wykorzystać zasoby 

pokarmu, który znajdują w kwiatach. Działania te sprawiły, że w ekosystemie powstał cykl biologiczny 

pszczelich rodzin, który był świetnie dostosowany do rocznego rytmu kwitnienia kwiatów. Cykl ten 

najłatwiej nam zaobserwować w naszym klimacie wczesną wiosną, kiedy to pszczoły ruszają do pracy.  

Zadania pszczół w ulu1 

                                                             
1
 J. Jurgen Tautz w książce Fenomen pszczół miodnych 

https://pasiekasmakulskich.pl/fenomen-pszczol-miodnych/


Rodzinę pszczelą można porównać do świetnie funkcjonującej machiny. Podział pszczół wobec ról, 

jakie zajmują w ulu oraz poza nim, najlepiej pokazuje, jak doskonale zorganizowane są te owady i jaka 

jest geneza dobrze nam znanego powiedzenia „pracowity jak pszczoła”. Ilość pszczół w ulu zależy 

m.in. od czynnika, który wśród pszczelarzy nazywany jest siłą rodziny pszczelej. Im silniejsza dana 

rodzina pszczela, tym większa jest jej liczebność. Średnia liczba pszczół, jaką możemy znaleźć w ulu 

waha się od 50 tysięcy do 80 tysięcy.  

W skład rodziny pszczelej wchodzą: 

 królowa matka, 

 trutnie, 

 robotnice. 

 

Pszczela rodzina (źródło: www.zielonyzagajnik.pl) 

Zdecydowanie największą grupę stanowią robotnice, następnie samce zwane trutniami, zaś najmniej 

liczną – bo tylko jednoosobową – a równocześnie najistotniejszą stanowi królowa ula, nazywana 

również matką pszczelą.  

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na zmienność liczby pszczół w ulu, jest pora roku. Największą 

ich liczbę w ulu spotkamy latem, najmniejszą zaś zimą. Różnica w liczbie pszczół wynika wówczas z 

pozbywania się trutni z ula. Główną rolą trutni jest proces zapładniania królowej. Po zakończeniu 

tego procesu, kiedy matka pszczela przestaje czerwić – czyli składać jaja, robotnice pozbywają się 

trutni z ula, wypędzając je na zewnątrz. Zimą nie ma ich w ulu wcale lub pozostają w niewielkiej ilości.  

                                                                                                                                                                                              
 



Drugim czynnikiem wpływającym na liczebność ula jest liczba robotnic w nim mieszkających, która 

zależy od tego, kiedy robotnice przeistoczą się z larwy w imago – dorosłego osobnika. Wszystkie 

robotnice, które wyklują się wiosną, osiągają żywotność około 5–6 tygodni, natomiast robotnice, 

które wyklują się jesienią, są w stanie przeżyć nawet 5–6 miesięcy. Różnica wynika z zimowli – 

zimowania pszczół. Zimą wszystkie pszczoły zostają w ulu, a ich głównym zadaniem na ten czas jest 

wytworzenie w nim odpowiedniej temperatury (18–21 stopni), potrzebnej do przeżycia. Aby 

wytworzyć taką temperaturę, pszczoły tworzą coś na kształt „żywej kuli”, w której centrum zamykają 

królową i bez ustanku machają skrzydłami. Oprócz tego robotnice muszą odpowiednio gospodarować 

zapasami pożywienia, jakim jest miód, a w późniejszych etapach również pierzga. Mimo zimowej aury 

praca pszczół w ulu jest również bardzo intensywna – pozwala im to nie zapaść w sen zimowy.  

Królowa matka 

Najważniejsza w ulu jest królowa matka. Pełni ona jedną, najistotniejszą rolę w ulu – odbywa lot 

godowy, podczas którego składa jaja. Okres ten nazywany jest czerwieniem. Podczas czerwienia 

królowa jest w stanie złożyć dziennie nawet 1500 jaj! Pszczoły otaczają wielką opieką królową ula i 

bardzo o nią dbają. Sytuacja jednak ulega zmianie, gdy matka pszczela w jakiś sposób doznaje 

uszczerbku na zdrowiu, np. traci skrzydełko. Pszczele robotnice potrafią wtedy pozbyć się królowej, 

podobnie jak trutni. Następnie wybierają nową larwę i karmiąc ją mleczkiem pszczelim, tworzą 

kolejną królową. Królowa matka dzięki mleczku pszczelemu żyje nawet 5 lat. Zanim jednak stanie się 

nową królową, robotnice „wychowują” ją w specjalnie do tego przeznaczonej komórce w ulu, 

nazywanej matecznikiem.  

Pszczoły robotnice 

Żaden ul nie może prawidłowo funkcjonować bez tysięcy pszczelich robotnic, stanowiących 

największą grupę osobników w ulu. O ile rolą trutni i królowej matki było zapłodnienie i czerwienie, o 

tyle role pszczół robotnic są niezbędne do funkcjonowania całej pszczelej rodziny. Ich najważniejszym 

zadaniem jest zapewnienie dobrobytu całemu ulowi, głównie przez zbieranie i produkcję pokarmu. W 

przeciwieństwie do królowej i trutni cykl życia robotnic jest stosunkowo krótki, ponieważ wiosną i 

latem żyją około 5–6 tygodni, a zadania przypisane są robotnicom ściśle do cyklu życia. Możemy 

wyróżnić następujące ich role: 

– robotnice sprzątaczki – 1. –3. dzień życia pszczoły. Zaraz po wygryzieniu się z komórek pszczoły od 

razu biorą się do pracy. Jako najmłodsze osobniki robotnice sprzątaczki są odpowiedzialne za 

zapewnienie czystości w ulu. Oczyszczają one plastry z pozostałości i resztek kokonów, odchodów 

larw oraz pozbywają się martwych osobników z ula. Ich misją nie jest jedynie zapewnienie porządku 

w ulu, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz uniknięcie wielu chorób.  



– robotnice niańki – 4.–6. dzień życia pszczoły. Starsze pszczoły z roli sprzątaczki przechodzą do roli 

niańki dla potomstwa królowej matki. Niańki dbają o dostarczenie larwom pokarmu. Rodzaj 

pożywienia zmienia się w zależności od panującej pory roku, w okresie wiosennym i letnim niańki 

karmią larwy papką pyłku i miodu, w okresie jesienno-zimowym oraz wczesnowiosennym, gdy 

brakuje jeszcze pożywienia, za pokarm służy pierzga (wytwarzana z pyłku kwiatowego). 

– robotnice służące – 7.–14. dzień życia pszczoły. Rola służących jest kontynuacją roli niańki, z tym że 

dotyczy pszczół, u których wykształciły się gruczoły mleczne. Mleczko pszczele to prawdziwy rarytas 

w ulu, dlatego też niezwykle rzadko karmione nim są zwykłe robotnice. Najczęściej służy ono jako 

pokarm królowej matki, a robotnice służące dostarczają mleczko pszczele wprost do otworu 

gębowego królowej.  

– robotnice budownicze – 15.–18. dzień życia pszczoły. Budownicze inaczej zwane woszczarkami. 

Robotnice budownicze pełnią jedną z najważniejszych ról wśród pszczół, jaką jest budowa plastrów 

ula. Około 9. dnia życia pszczoły wykształca się gruczoł woskowy, blisko 12. dnia życia pracuje on 

najlepiej. To właśnie wosku używają pszczoły do budowy plastrów miodu oraz ula. 

– robotnice strażniczki – 19.–21. dzień życia pszczoły. Pszczoła zostaje strażniczką, gdy wykształci się 

u niej gruczoł jadowy wraz z żądłem, co najczęściej następuje około 3. tygodnia życia. Wtedy też jest 

gotowa do pełnienia ochrony ula przed wszelkimi niebezpieczeństwami, szczególnie przed innymi 

owadami nieprzyjacielami w postaci szerszeni, ciem czy pszczół pochodzących z innej rodziny.  

– robotnice zbieraczki – 22. –40. dzień życia pszczoły. Rola pszczół najbardziej znana człowiekowi, 

ponieważ to właśnie zbieraczki spotykamy najczęściej. To dzięki ich pracy powstają miód czy pierzga. 

Zadanie zbieraczek nie należy do najłatwiejszych, pszczoły te wylatują z ula i wracają ze zbiorem 

nektaru, pyłu czy spadzi nawet kilkanaście razy dziennie! Przynoszą swoje dary wprost do ula, 

natomiast ich odbieraniem oraz rozmieszczaniem w ulu zajmują się już młodsze pszczoły2. 
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Cykl rozwoju pszczół ( źródło: www.krainadobrejwidawy.pl) 

Niestety szybki rozwój cywilizacji oraz gwałtowne zmiany w środowisku spowodowane obecnością 

człowieka wpłynęły na zaburzenie harmonijnej symbiozy życia pszczół. W ostatnich latach zmiany w 

środowisku naturalnym zaszły tak daleko, że zagrażają dalszemu istnieniu pszczół. Wymarcie pszczół 

pośrednio wpłynęłoby również na zachwianie stabilności populacji ludzkiej. Owady potrzebują naszej 

pomocy, aby przeżyć, dlatego tak ważna dla nich jest nasza pomoc. Do końca nie udało się 

sprecyzować przyczyn tej katastrofy. Na masowe wymieranie pszczół składa się wiele czynników, za 

które często odpowiada człowiek. 

 

Niewątpliwie bardzo ważnym aspektem pszczelarstwa jest zapylanie roślin uprawnych, które 

przyczynia się do zwiększenia produkcji żywności. W Polsce wśród owadów zapylających dominują 

pszczoły, które zapylają około 80% roślin, dlatego też część produkcji rolniczej byłaby niemożliwa bez 

ich udziału. Do rozwoju pszczelarstwa przyczynia się wiele czynników, np. tradycje rodzinne, czynniki 

środowiskowe, czynniki ekonomiczne, jak również zamiłowanie do pszczelarstwa, który każdy z nas 

może pielęgnować już od najmłodszych lat. W związku z ciągłą potrzebą ochrony pszczół w Polsce 

warto zastanowić się nad sposobami i działaniami mogącymi przyczynić się do zwiększenia ilości 

miejsc przyjaznych pszczołom. Działalność pszczelarska może przybierać zarówno charakter 

zawodowy, jak i amatorski, może być realizacją zamiłowania i hobby. Zauważalny jest związek 

pomiędzy poziomem produkcji miodu a lokalizacją danej pasieki oraz panującymi warunkami 

atmosferycznymi. Umiejscowienie pasieki na terenie, który umożliwia zebranie nektaru i pyłku 



kwiatowego wpłynie pozytywnie na rozwój pszczelej rodziny. Na przestrzeni ostatnich lat zauważamy 

systematyczny wzrost liczby pszczelarzy oraz liczby pni pszczelich. 

 
Liczba pni pszczelich oraz liczba pszczelarzy w Polsce [ w tys.] ( wg danych Instytutu Ogrodnictwa) 

 

 

Przyjrzyjmy się zatem analizie liczby rodzin pszczelich oraz napszczelenia w poszczególnych 

województwach.  

Liczba rodzin pszczelich w naszym kraju wynosi ok. 5,4 rodziny na 1 km2 powierzchni. Najmniejsze 

napszczelenie odnotowuje się w województwie podlaskim. Jest ono dwukrotnie mniejsze od średniej 

krajowej (2,2 rodziny/km2), natomiast największe występuje w województwie małopolskim. Z 

pewnością cieszy jednak fakt, że aż w 7 regionach w Polsce liczba rodzin pszczelich jest wyższa od tej 

przeciętnej. Analizując to zjawisko, warto zwrócić szczególną uwagę na pasieki zawodowe, czyli te 

liczące ponad 150 rodzin pszczelich. W Polsce jest ich ok. 300. Średnio na tak dużą pasiekę przypada 

prawie 280 rodzin pszczelich. W województwie podlaskim znajduje się najmniej tego typu pasiek, bo 

jest ich zaledwie 5. Najwięcej występuje ich w województwie warmińsko-mazurskim (aż 61). Z danych 

wynika również, że to właśnie w województwie podlaskim produkuje się najmniej miodu i że ten 

region znacząco odstaje pod tym względem od pozostałych. Odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie 

tak się dzieje, znajdziemy w badaniu BDL GUS dotyczącym upraw rolnych. Za przyczynę tego stanu 

rzeczy można uznać ubogą bazę pożytkową i niewielką ilość roślin miododajnych na obszarze tego 

województwa. Mimo że liczba pszczelarzy w całej Polsce stale rośnie, województwo podlaskie znów 

nie szczyci się wysokim miejscem w rankingu. Charakteryzuje się najmniejszą liczbą pszczelarzy – ich 

udział w ogólnej liczbie pszczelarzy w kraju wynosi ok. 3%. 

Ankieta 

Podczas konferencji w Białymstoku 8 sierpnia 2022 roku przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą 

pszczół. Respondentami byli uczestnicy konferencji – mieszkańcy województwa podlaskiego, głównie 

rodziny z dziećmi. Przygotowaliśmy zbiór pytań na temat życia pszczół w ekosystemie i zadaliśmy je 

później ankietowanym. Z przedstawionych poniżej wyników można wyciągnąć dosadne wnioski, 

które przysłużą się refleksji o przyszłości miododajnych owadów na Podlasiu. 



Z danych dowiadujemy się, że prawie 21% ankietowanych boi się pszczoły, a 12,5% nie potrafi 

odróżnić jej od innych owadów. Wszyscy natomiast zgodnie potwierdzili, że są świadomi tego, jak 

pszczoła i zapylanie są ważne dla przyrody. Aż 95,5% ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że ich życie 

zależy od istnienia pszczół. Niestety prawie 17% używa środków owadobójczych i ten sam procent 

ankietowanych pozbył się kiedyś gniazda pszczół ze swojej posiadłości za pomocą chemii. 2/3 

obecnych zostało użądlonych przez pszczołę chociaż raz w swoim życiu, ale ponad 83% rozumie, że za 

tym atakiem stał jakiś ważny powód. Aż 80% uczestników ankiety często spożywa miód. Nie jest to 

jedyna optymistyczna informacja – blisko 90% zastanawiało się nad tym, jak chronić pszczoły i 75% 

budowało dla nich domki. Jeśli chodzi o wyniki pytania o ochronę pszczół w województwie 

podlaskim, rozłożyły się one bardzo proporcjonalnie – 1/3 nie wie, czy ich region wystarczająco 

chroni pszczoły, 1/3 uważa, że tak, ale 1/3 osób odpowiedziała negatywnie. Ostatnią częścią badania 

były dwa pytania otwarte, a uzyskane odpowiedzi okazały się bardzo zadowalające. Jedno z pytań 

brzmiało: „Co według Ciebie każdy z nas może zrobić, aby pomóc pszczołom?”. Odpowiedziała na nie 

zdecydowana większość ankietowanych. Najczęściej proponowano budowę poidełek i domków dla 

pszczół, sadzenie roślin miododajnych oraz unikanie korzystania ze środków chemicznych. 

Odpowiedzi na drugie pytanie – „Jakie działania mogłoby podjąć województwo lub inne urzędy, aby 

pomóc pszczołom?” – również okazały się bardzo inspirujące. Poza akcjami wspomnianymi już 

wcześniej, dodatkowo wyszczególniono rzadsze koszenie traw, tworzenie kampanii edukacyjnych czy 

nawet zapewnienie ochrony prawnej pszczołom. 

Wyniki ankiety 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prelegenci konferencji 

Podczas konferencji mogliśmy usłyszeć wystąpienia zaproszonych przez nas prelegentów. Byli to 

eksperci posiadający ogromną wiedzę na temat naszych pszczelich przyjaciół oraz ochrony 

środowiska, którego integralną częścią są zarówno ludzie, jak i owady. Swoimi przemyśleniami 

podzielili się z widownią. Pani Oliwia Pawłowska, która hobbystycznie prowadzi własną pasiekę 

„Słowianka” na Podlasiu, wygłosiła wykład pt. „Co możemy zrobić dla pszczół? Ochrona i ekologia 

pszczoły miodnej na terenie województwa podlaskiego”, który inspiruje i motywuje do działania. 

Prelegentka podkreśliła wagę wspólnego działania na rzecz pszczół. Zaproponowała organizację 

spotkań przedstawicieli różnych środowisk: naukowców, praktyków, dzieci i młodzieży, aby 

wypracować pomysły proekologiczne. Ponadto wymieniła przyczyny malejącej populacji pszczół, 

która mogłyby zostać ograniczone po objęciu zintegrowaną ochroną prawną owady zapylające oraz 

ich siedliska. Kwestie, które wymagają regulacji prawnej zapylaczy to:  

– ochrona pszczół miodnych oraz dziko żyjących, w tym ras miejscowych pszczół w ich naturalnych 

ostojach oraz zabezpieczenie siedlisk, 



– ochrona pszczół przed zatruciem środkami ochrony roślin, 

– ochrona pszczół przed wpływem roślin transgenicznych. 

Kolejna prelegentka, pani Urszula Żyłkiewicz, zaprezentowała historię powstania własnej pasieki, 

przedstawiła wykonywane przez pszczelarza zadania oraz pokazała sposoby pozyskiwania miodu. 

Poruszyła temat zapotrzebowania na wodę wśród pszczół na terenie województwa podlaskiego, a 

rozwiązaniem problemu niedoboru wystarczającej ilości pokarmu dla zapylaczy byłaby budowa 

poidełek przez samorządy oraz osoby prywatne. Pani Magdalena Korolczuk zajęła się natomiast 

komunikacją pszczół. Opowiedziała o ich języku, ruchach i dźwiękach, które wytwarzają. Wykład miał 

na celu zwrócenie uwagi uczestników na możliwość zrozumienia zachowania i potrzeb pszczół 

miodnych, co może pomóc we współistnieniu z nimi i ich ochronie w woj. podlaskim. Szczególnie 

ważne jest nasze zachowanie przy nich tak, aby nie było ono bezmyślne i nieadekwatne, co mogłoby 

mieć tragiczne konsekwencje dla nich i dla nas – ludzi. Trzeba pamiętać, żeby nie denerwować 

pszczół i nie im przeszkadzać w pracy, tak samo nie powinniśmy irracjonalnie reagować na ich widok 

krzykiem lub machaniem rękoma. 

Wnioski 

Pszczoły są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu oraz życia człowieka. 

Zapylają większość roślin na świecie i bez nich nie mielibyśmy dostępu do wielu produktów, którymi 

odżywiamy się na co dzień. Dlatego tak ważna jest ochrona pszczół i wspieranie sektora 

pszczelarskiego. Przeprowadzona wśród uczestników konferencji ankieta przyczyniła się do 

wyciągnięcia przez nas odpowiednich wniosków oraz zaplanowania akcji społecznych. Bardzo 

zachęcamy województwo podlaskie do podjęcia proponowanych przez nas działań. 

Największym zagrożeniem dla pszczół są owadobójcze środki chemiczne ochrony roślin. Mimo że 

prawie wszyscy ankietowani zgadzają się ze stwierdzeniem, że ich życie zależne jest od istnienia 

pszczół, blisko 17% z nich używa chemii, która mocno szkodzi owadom. W celu uniknięcia 

nieumyślnych zbrodni na pszczołach zaleca się stworzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej 

ludzi o tym problemie. Ponadto warto byłoby wprowadzić na rynek etykiety informujące o tym, czy 

dany produkt chemiczny szkodzi pszczołom. Dla laika pestycydów byłaby to cenna informacja. Jako że 

niestety pełno jest produktów szkodzących pszczołom w sklepach, proponuje się stworzenie listy 

alternatywnych środków owadobójczych, nieszkodliwych dla miododajnych owadów. Zapewnienie 

ochrony prawnej pszczołom jest szczególnie ważne. Wszystkie założenia mogłyby znaleźć się wtedy w 

prawie pszczelim, które oficjalnie chroniłoby ich życie. Województwo podlaskie jest ubogie w 

miododajne rośliny, postuluje się zatem o sadzenie łąk kwietnych, które są pożywieniem, siedliskiem 

oraz miejscem zapylania i zbierania pyłku. To samo tyczy się wody – Podlasie nie ma wystarczających 



zasobów wodnych, potrzebnych pszczołom do normalnego funkcjonowania, dlatego prosi się 

budowę poidełek. Dodatkowo zabrania się częstego koszenia traw. Z tego powodu namawiamy do 

umieszczania specjalnych tabliczek z informacją, dlaczego trawa nie została skoszona. W ten sposób 

uniknęłoby się ewentualnych zarzutów o zaniedbanie terenu. Kolejnym ważnym elementem jest 

tworzenie przestrzeni dialogu – np. kolejnych konferencji, skupiających przedstawicieli różnych 

środowisk tak, aby wspólnie poznawać rolę pszczół oraz ich zachowania. Takie spotkania pomogłyby 

wyciągnąć jak najlepsze wnioski na temat konieczności ochrony różnorodności biologicznej.  

Pomysły na dalsze kierunki działań: 

1. Kampania „Dbajmy o każdą pszczołę” 

Mimo że prawie 100% respondentów zdaje sobie sprawę z tego, że życie ludzi zależy od 

istnienia pszczół, to około 17% i tak używała względem nich środków owadobójczych. 

Możliwe, że zachowania te wynikają z przeświadczenia, iż pojedyncza pszczoła nie jest istotna 

dla ekosystemu. Przekładając powyższy współczynnik na skalę kraju, należałoby wskazać, że 

na 37 500 000 osób mieszkających w Polsce środków owadobójczych względem pszczół użyło 

w Polsce aż 6 375 000 osób. W skali woj. podlaskiego, które według statystyk liczy 1 185 000 

osób, środków chemicznych w stosunku do pszczół użyło aż 201 450 osób z województwa 

podlaskiego.  

2. Głębsza edukacja społeczna w zakresie rozpoznawania poszczególnych owadów. Z wyników 

badań dowiadujemy się, że 12,5% ankietowanych nie potrafi odróżnić pszczoły od innych 

owadów, co oznacza, że statystycznie sytuacja ta dotyczy około 150 000 osób z województwa 

podlaskiego. Natomiast przekładając ten wynik statystycznie na skalę kraju może to 

oznaczać, że około 4 687 500 osób ma kłopoty z rozpoznaniem pszczoły. 

3. Uświadamianie, że pszczoły nie żądlą bez powodu. Strach przez zwierzęciem może 

generować negatywne reakcje. 21% ankietowanych zadeklarowało, że boi się pszczoły 

(statystycznie 248 850 z województwa podlaskiego/7 875 000 osób w skali kraju). 

4. Kampania informacyjna o działaniach, jakie należy podjąć, kiedy się znajdzie u siebie 

gniazdo pszczele, stworzenie strony www z podaniem wskazówek i numerów telefonów do 

służb, które zajmują się przenoszeniem pszczelich gniazd. 

Z danych ankiety wynika, że 17% ankietowanych pozbyło się gniazda pszczół ze swojej 

posiadłości za pomocą chemii. Podobnie, jak w punkcie pierwszym – była to grupa osób, 

która wie, że życie ludzi zależy od istnienia pszczół. Możliwe, że osoby te nie znały innej 

możliwości działania. Przydatna byłaby jasna kampania edukacyjna, która stanowiłaby 

odpowiednią instrukcję. 



5. Wyniki ankiety wskazały również, iż potrzebne są kampanie o większym zasięgu i dotarciu 

społecznym. Na pytania o ochronę pszczół w województwie podlaskim ankietowani 

odpowiedzieli bardzo proporcjonalnie – 1/3 nie wie, czy ich region wystarczająco chroni 

pszczoły, 1/3 uważa, że tak, ale 1/3 osób odpowiedziała negatywnie.  

6. W zakresie pytań otwartych:  

Na pytanie „Co według Ciebie każdy z nas może zrobić, aby pomóc pszczołom?” 

odpowiadano: 

 budowa poidełek, 

 budowa domków dla pszczół, 

 sadzenie roślin miododajnych, 

 unikanie korzystania ze środków chemicznych. 

Odpowiedzi na drugie pytanie – „Jakie działania mogłoby podjąć województwo lub inne 

urzędy, aby pomóc pszczołom?” – również okazały się bardzo inspirujące, ankietowani 

wskazali: 

 rzadsze koszenie traw (co powinno iść w parze ze znakiem informującym 

przechodniów, w jakim celu zostawia się nieskoszone miejsca), 

 tworzenie kampanii edukacyjnych, 

  zapewnienie ochrony prawnej pszczołom. 

Jako fundacja chcielibyśmy podziękować za udział w inspirującym projekcie, który również nam, jako 

organizacji pozarządowej, dał wskazówki odnośnie do potrzeb społecznych i dalszych kroków, aby 

wspierać ochronę pszczół.  

Fundacja The Adventure starts Here Foundation 

 


