
W dniu 24.04 w Oddziale mikołowskim Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego miała miejsce 
konferencja pod patronatem pani Poseł na Sejm RP 
Izabeli Kloc, której myślą przewodnią była” Rola izb 
rolniczych w kształtowaniu polityki rolnej państwa”. 
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PSZCZOŁA MIODNA 
MA  POMOCNIKÓW

Na plonowanie roślin, a więc 
wydanie dobrej jakości i ilo-
ści owoców, a w końcu na-
sion, ogromny wpływ ma 

zapylanie kwiatów. W naszym klima-
cie zapylają w szczególności owady 
należące do nadrodziny pszczół, ro-
dziny pszczołowatych, a głównymi 
zapylaczami są pszczoły miodne. 
Są szeroko hodowane w Polsce, żyją 
przez cały rok, są aktywne od wcze-
snej wiosny do późnej jesieni. Dzię-
ki temu zapylają ponad 90% kwia-
tów roślin wymagających zapylania 
przez owady. 

Jednak pszczoły miodne nie są 
skuteczne w zapylaniu kwiatów 
o długiej rurce kwiatowej lub budowie 
utrudniającej dostęp do nektaru i pył-
ku (koniczyna łąkowa, wyka) i gwał-
townie otwierających się (lucerna). 
Takie kwiaty są zapylane przez dzikie 
zapylacze, najczęściej przez trzmie-
le. Trzmiele mają dłuższy języczek  
(ok. 24 mm) i dużo łatwiej radzą so-
bie z zapylaniem takich kwiatów 
w porównaniu z pszczołami miod-
nymi (języczek 6-7 mm). W upra-
wach pod osłonami, trzmiele są 
także bardziej skuteczne od pszczół 
miodnych. Pszczoły nie lubią ogra-
niczonych przestrzeni, a zamknięte 
próbują się wydostać zamiast zapy-
lać kwiaty. Trzmiele w szklarniach 
i tunelach skutecznie zapylają pomi-
dory, ogórki, oberżyny pod osłonami. 
Trzmiele radzą sobie także nieźle 
z zapylaniem sadów i jagodników. 

Do zapylania upraw sadowniczych 
wprowadzono gatunek samotnej 
pszczoły - murarkę ogrodową. Uda-
ło się to dzięki namnożeniu jej po-
pulacji w Zakładzie Pszczelnictwa 
Instytutu Ogrodnictwa. Murarka 
została wykorzystana na większą 
skalę dzięki wysokiej jej liczności  
w naturze, poznaniu jej biologii i me-
tod hodowli w gniazdach z trzciny. 
Hodowla i namnażanie populacji in-
nych pszczół samotnic jest trudniej-
sza.

Murarka ogrodowa (Osmia rufa) 
– zaczyna loty od I poł. kwietnia, 
kończy zwykle na początku czerw-
ca. Jest bardzo spokojną pszczołą. 
Mimo posiadanego żądła, nie jest 
agresywna. Nie produkuje miodu 
i nie żyje w koloniach, więc nie ma 
czego pilnować. Jest najpospolitszą 
z pszczół samotnic w naszym kra-
ju. Wystarczy wyłożyć jej materiał 
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gniazdowy, który z dużym prawdo-
podobieństwem zasiedli.

Kokony można też zakupić 
i wystawić w tekturowych pudełkach 
(na pocz. kwietnia) pod daszkiem 
z gniazdem lub wyłożyć pod gniaz-
dem. Gniazdo z 70 rurek trzcinowych 
starcza na 100 kokonów. Po wygry-
zieniu się pszczół, pudełko z resztka-
mi kokonów należy spalić.

Materiał gniazdowy – tniemy łody-
gi trzciny pospolitej na 10-15 cm od-
cinki, wewnętrzna średnica rurki wina 
wynosić 6-8 mm, miejsce kolanka 
trzciny nieważne (samice wchodzą 
z obu stron). Odcinki trzciny zwią-
zujemy na pęczki po ok. 70–80 szt. 
i umieszczamy ciasno w drewnia-
nych skrzynkach opatrzonych dasz-
kami, aby rurki nie zamokły. Dobrze 
zabezpieczyć gniazda z rurek przed 
ptakami, osłaniając front siatką stalo-
wą lub plastikową o 3-4 cm oczkach. 

Jesienią zasiedlone gniazda prze-
nosimy do chłodnego i suchego po-
mieszczenia. Należy rozłupać trzci-
nowe gniazda i wydobyć kokony. Po-
zostawia się tylko dobrze rozwinięte, 
bez pasożytów. Jeśli między koko-
nami znajdują się spasożytowane 
komórki, trzeba wyjmować ostrożnie 
kokony, aby na ich powierzchnie nie 
dostały się roztocza. Usuwamy tak-
że inne pasożyty. Może to być mu-
chówka i pasożytnicza osa. 

Kokony murarki umieszczamy 
w tekturowych pudełkach (warstwa 
kilka cm) i przechowujemy w chłod-
nych pomieszczeniach (do +10°C). 
Naturalne kolonie murarek znoszą 
temperaturę poniżej -20°C.

Pszczoła miodna, trzmiel i murar-
ka nie stanowią dla siebie konkuren-
cji. Pracują często w różnych warun-
kach, o innych porach i na innych ob-
szarach, dzięki temu istnieje większa 
pewność zapylania kwiatów. Pszczo-
ła miodna pracuje w temp. 12°C,  
ale aktywniej w temp. 14-16°C. Murar-
ka wylatuje dopiero przy temp.15°C, 
a aktywnie przy najcieplejszych go-
dzinach dnia. Wtedy maleje aktyw-
ność pszczoły miodnej i trzmiela. 
Trzmiel potrafi pracować w trudniej-
szych warunkach atmosferycznych 
- przy wietrze do 70 km/ha i mżawce, 
już w temperaturze 6-8°C wtedy, kie-
dy pszczoła miodna i dzikie pszczoło-
wate ograniczają aktywność.

Pszczoła miodna w czasie jedne-
go lotu po pokarm odwiedza tylko 
jeden gatunek kwiatów, nawet kiedy 

inne równie cenne są na jej drodze 
lotu dostępne. Robotnice pszczo-
ły miodnej porozumieją się tańcem 
informacjami na temat miejsca 
i atrakcyjności kwiatów. Dlatego 
też ule pszczoły miodnej przywozi 
się na odpowiednie plantacje, gdy  
10% kwiatów już kwitnie. Gdyby przy-
wieziono je wcześniej, znalazłyby so-
bie inne kwiaty i byłyby im wierne. 
Pszczoły samotne i trzmiele nie wy-
mieniają informacji, penetrują teren 
we wszystkich kierunkach. Nie są 
uznawane za wybredne. Mogą zna-
leźć się na plantacji przed zakwit-
nięciem rośliny uprawnej. Murarka 
preferuje jednak rośliny, które wytwa-
rzają dużo pyłku. Aby była efektywna 
w zapylaniu, gniada murarki należy 
umieścić co najmniej 350 m od ro-
ślin wiatropylnych (orzech włoski, 
dąb, topola). 

Czas pracy na kwiatach trzmie-
la, pszczoły miodnej i murarki jest 
różny. Trzmiel pracuje najdłużej  
(2-3 godz. dłużej niż pszczoła miod-
na). Mimo, że najkrócej pracuje mu-
rarka, to jej efektywność zapylania 
jest podobna do pszczoły miodnej.

Dzikie zapylacze są niezwykle po-
żyteczne, bo chociaż nie otrzyma-
my od nich miodu, to w zapylaniu 

roślin uprawnych są równie ważne, 
co pszczoły miodne. Te ostatnie są 
chętnie hodowane i są chronione 
przez pszczelarzy. Dzikie zapylają-
ce owady muszą liczyć na siebie. 
A w ostatnich latach ich liczebność 
drastycznie spada. Dlatego właśnie 
coraz częściej stawia się dla nich 
w ogrodach i nawet na balkonach 
domki, w których mogą się bezpiecz-
nie rozwijać. Domki można wykonać 
samodzielnie lub kupić w sklepie. 

Udostępnijmy im nasze ogrody, 
siejmy rośliny kwitnące (miododajne, 
zioła, warzywa dyniowate), w różnych 
terminach, twórzmy na rabatach ko-
lorowe łączki kwiatowe. Same iglaki 
i trawniki w ogrodach to nie wszyst-
ko. Kwitnące kwiaty o różnych bar-
wach oprócz swojego piękna, roz-
taczają wokół siebie cudowną woń, 
pozytywnie wpływają na samopo-
czucie, dodają energii. 

KARINA KRASOŃ 
Dział Technologii Produkcji 

Rolniczej i Doświadczalnictwa

Fot. TERESA GIEL 


