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Skąd zainteresowanie pszczołami?
Jak rozpoczęła się Pani przygoda z pszczelarstwem?
Pszczoły w naszej rodzinie były od zawsze. Mój ojciec i
dziadek byli pszczelarzami, niestety zabrakło męskiego
potomka żeby to kontynuował, dlatego ojciec bardzo
liczył na mnie.
Ojciec był wielkim miłośnikiem pszczół.
Przyjechał do Gdańska w 1945r. z centralnej Polski
szukał miejsca do założenia pasieki. Z poprzedniego
miejsca zamieszkania zabrał 2 rodziny pszczele
a resztę pasieki zostawił mojemu szwagrowi.
Zawodowo zaczął pracować w stoczni ,,Wisła”
ale po pracy zajmował się prowadzeniem pasieki,
która szybko się powiększała. Należał do związku
pszczelarzy i pełnił tam wiele funkcji m.in. był
rzeczoznawcą chorób pszczół i mistrzem pszczelarzem.
Współpracował z Instytutem Sadownictwa i
Pszczelarstwa w Skierniewicach.
Zbudował pawilon do przewozu pszczół na pożytki,
jego budowa została opisana w czasopiśmie
,,Pszczelarstwo” i wzbudziło to duże zainteresowanie
wśród pszczelarzy (pawilon przedstawiony na zdjęciu
obok z sierpnia 2020 roku) . Pamiętam,
że z różnych miejsc Polski napływała korespondencja z
pytaniami dotyczącymi jego konstrukcji. Mógł teraz
prowadzić tzw. Pasiekę wędrowną. Umieszczone w
tym pawilonie ule przy pomocy ciągnika były
przewożone najpierw na rzepak w okolice Ceder
i Błotnika, później na lipę w okolice Kolbud
a na wrzosy do lasu za Kościerzynę k/Kornego.
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Ojcu w pracach pasiecznych pomagała mama, a gdy jej zabrakło do pomocy zostałam ja.
Niestety początki nie były dla mnie łatwe. Po każdym użądleniu puchłam
ale oprócz bólu, który temu towarzyszył gorsze było pokazać się w takim stanie koleżankom.
Innym powodem mojej niechęci był brak czasu aby np. w słoneczny dzień spędzić czas na plaży.
Z czasem doszła potrzeba uczestniczenia w zebraniach pszczelarzy, ponieważ ojciec zaczął
chorować. Członkowie związku otrzymywali przydział cukru na zimowe karmienie pszczół
(w tym czasie cukier był na kartki) w związku z tym obecność była konieczna.

Po śmierci ojca podjęłam decyzję o sprzedaży uli. Z 40 rodzin
pszczelich zostawiłam 10.
Praca w pasiece była ,,odskocznią” od pracy zawodowej i zajęć
domowych. W tym czasie zaczęłam dorastać do pszczelarzenia.
Doskonaliłam swoją wiedzę będąc członkiem związku, który
organizował kursy. Zdobyłam dyplom czeladnika później mistrza
i hodowcy matek pszczelich. Będąc członkiem związku poznałam
wielu ciekawych ludzi, którzy na zebraniach dzielili się swoimi
pszczelarskimi doświadczeniami. Z czasem zaczęłam udzielać się
społecznie: byłam m.in. członkiem komisji rewizyjnej oraz
sekretarzem w redakcji ,,Bartnika Gdańskiego”. Uczestniczyłam w
organizacji XII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza ,,Gdynia 95” oraz
Światowych Dni Pszczelarza ,,Apimondia 87” w Warszawie. Za
działalność związkową zostałam odznaczona brązową i srebrną
odznaką Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, dyplomami oraz
medalami
okolicznościami
ze
światowych
Dni
Pszczelarza
,,Apimondia” oraz Krajowych Dni Pszczelarza ,,Gdynia’95”.
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Jak wygląda
utrzymanie pasieki?
Wiosną dokonujemy przeglądu rodzin pszczelich żeby
ocenić ich stan po zimie. Jeszcze wcześniej pszczelarze
obserwują pierwszy oblot pszczół, który następuje
w wiosenny, słoneczny dzień. Po zachowaniu wylatujących
z ula pszczół można określić ich kondycję. Loty mało
intensywne, połączone z pełzaniem przed wylotkami
świadczą o tym, że pszczoły są chore.
Aby określić czy pszczoły żyjące w ulu są zdrowe, z dennicy
czyli dan ula zbierane są martwe pszczoły, które oddawane
są do badania weterynaryjnego (swoje pszczoły woziłam
do weterynarza, który zajmuje się leczeniem małych
zwierząt na ul. Kaprów w Gdańsku-Oliwie). W przypadku
zbyt małych zapasów pszczelarz musi dokarmić pszczoły
ciastem cukrowo-miodowym lub syropem rzadszym
niż na zimę. Na wiosnę pszczoły potrzebują dużo wody.
Pszczelarze ustawiają poidełka z wodą. Mój ojciec
do zbiorniczków z wodą kładł trzcinę, na której siadały
pszczoły.
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W późniejszym czasie gdy pogoda sprzyja, dostawia się puste ramki z węzą
żeby pszczoły ją budowały.
Latem pracowite pszczoły napełniją komórki w plastrach nektarem
przerabiając go na miód (odparowują wodę machając skrzydełkami). Jak
W późniejszym
gdy pogodagęstość
sprzyja dostawia
się ramki
z węzą żeby
pszczoływoskiem.
ją budowały.
osiągnieczasie
odpowiednią
przystępują
dopuste
zamykania
komórek
Latem pracowite pszczoły napełniją komórki w plastrach nektarem przerabiając go na miód
Miód jest gotowy do odwirowania gdy zasklepiona ramka zapełniona jest na
(odparowują wodę machając skrzydełkami). Jak osiągnie odpowiednią gęstość przystępują do
¾ powierzchni.
zamykania
komórek woskiem. Miód jest gotowy do odwirowania gdy ramka zapełniona jest ¾
powierzchni.
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Przed ułożeniem do wirówki plastry z miodem należy
odsklepić specjalnym widelcem lub nożem. Spływający
do podstawionych pod wirówkę naczyń miód tworzy
charakterystyczny stożek. Aby oddzielić ewentualne
zanieczyszczenia np. wosk pyłek, czasem larwy pszczół –
między wirówkę a naczyniem umieszcza się sita.
Uzyskany miód po pewnym czasie przechowywania zmienia
się w konsystencję z płynnej na stałą czyli krystalizuje się,
co jest zjawiskiem naturalnym.
Różne gatunki miodu mają różny czas krystalizacji szybko
krystalizuje się miód rzepakowy dłużej akacjowy.
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Lato to okres szybkiego rozmnażanie się pszczół. Powstają
nowe roje. Stara matka zostawia w ulu matecznik (larwy
matki) a sama z częścią pszczół i trutni wylatuje z ula szukając
dla siebie dogodnego miejsca. Gdy pasieka ustawiona jest
w sadzie (tak jak moja) często roje siadają na gałęziach drzew.
Jak matka jest stara to roje siadają nisko a jak młoda
to wysoko. Ostatni raz wybieramy miód w sierpniu.

Jesienią oprócz dokarmiania pszczół
syropem (pszczelarze przewidują na 1 ul
syrop
z 8-10 kg cukru). Stosuje się
preparaty
do
zwalczania
warrozy
(choroba pszczół) gdyż nie leczone
pasieki giną. Przed zimą pszczelarze
zabezpieczają np. matami słomianymi ule
przed
niskimi
temperaturami.
Zimą pszczelarz czyści ramki, topi wosk,
który wykorzystuje do produkcji węzy.
Naprawia sprzęt pasieczny. Może też
wytwarzać świece. Zima to również pora,
w
której
pszczelarze
uczestniczą
w różnego rodzaju kursach, szkoleniach.
Czytają również literaturę fachową.
Wiemy już co przczelarz robi zimą,
a w
jaki sposób zimują pszczoły?
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stara prasa do produkcji węzy

W okresie zimowym pszczoły tworzą tzw.
„kłąb” w postaci zwartej kuli wewnątrz
której znajduje się matka. Pszczoły, które
ją otaczają są w ciągłym ruchu,
przemieszczają
się
z
zewnątrz
do wewnątrz i odwrotnie. Pobierając
pokarm przerabiają go na energię cieplną
aby uzyskać temperaturę około 24°C
nawet wtedy gdy na zewnątrz jest -40°C.
Kłąb uwiązany na początku zimy na dole
ramki przesuwa się w miarę zużywania
zapasów

Z czego są zbudowane pszczele plastry?
Pszczele plastry zbudowane są z wosku, który jest naturalną wydzieliną
młodych pszczół -/woszczarek/Po dwóch stronach plastra znajdują się sześciokątne komórki, które
ułożone są pod pewnym kątem – co zapobiega wypływaniu miodu.
Pszczoły mogą budować plastry same np. dzikie pszczoły ale trudno
z nich odwirować miód -ulegają zniszczeniu.
Hodowcy stosują tzw. ramki. Jest to drewniana konstrukcja zwykle
w kształcie prostokąta, kształt ramki zależy od typu ula. Wewnątrz
ramki przykleja się węzę. Po wstawieniu do ula w krótkim czasie młode
pszczoły wybudują komórki.
Komórki, w których będą larwy trutni są nieco większe niż pszczół
robotnic. Dla matek pszczoły budują ,,matecznik’’Ramki znajdujące się
w ulu oprócz miodu zawierają czerw oraz pyłek. W okresie letnim
na ulu ustawia się nadstawki, w których ramki są mniejsze i tutaj
pszczoły gromadzą miód. Nadstawek na ulu może być więcej, 2 lub 3,
w zależności od pożytków w danym miejscu i siły rodzin pszczelich.

Jaki trzeba mieć sprzęt i ubranie aby wybierać
miód?
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1 - dłuto pasieczne
2 - odsklepiacze do usuwania wosku z ramek przed wirowaniem miodu

Sprzęt pszczelarski można podzielić na mały
i duży. Oddzielenie miejsce zajmuje odzież
robocza pszczelarza. Typowy strój składa się
z kapelusza, który zabezpiecza głowę przed
użądleniem oraz kombinezon lub bluzy albo
fartucha i spodni.
Większość pszczelarzy używa też rękawic.
Kolor ubrania powinien być jasny najlepiej biały.
Ciemne kolory drażnią pszczoły.
Do drobnego sprzętu można zaliczyć dłuto
pasieczne, które pozwala na łatwe rozsuwanie
ramek w ulu, podkurzacz, który pozwala
wytworzyć dym odstraszający pszczoły, miotełka
lub końcówka gęsiego skrzydła, służąca do
delikatnego zgarnięcia pszczół z ramek.

Do dużego sprzętu zaliczyć należy
wirówkę do miodu (elektryczne albo
ręczne). Pomieszczenie, w którym
wirujemy miód musi odpowiadać
określonym warunkom higienicznym.
Do
przenoszenia
ramek
z
ula
do wirowania muszą być użyte tzw.
Transporterki/ skrzynki odpowiadające
wielkości
ramek.
Odsklepiacze
do usuwania wosku z zasklepionych
komórek, w których znajduje się miód.
W małych pasiekach są podobne do
dużego widelca z kilkoma zębami lub
długie noże które mogą być też
elektryczne. W każdej pasiece musi
być płyn do dezynfekcji rąk i sprzętu.
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podkurzacz

Jakie są rodzaje miodu?

Ogólny podział miodów zależy od tego z czego zbierany jest nektar.
Dzielą się one na:
miody nektarowe czyli kwiatowe
miód akacjowy, gryczany, wrzosowy, lipowy, rzepakowy, koniczynowy,
z sadów, malinowy, mniszkowy, nostrzykowy z facelii – są to miody
gatunkowe czyli jednokwiatowe. Jednak najwięcej w handlu
występuje miodów wielokwiatowych.
miody spadziowe
ze spadzi występującej na drzewach iglastych lub liściastych,
miody nektarowo – spadziowe
Kolor miodu zależy od tego z czego pochodzi. Z miodów kwiatowych
najjaśniejszy jest miód akacjowy i rzepakowy
a najciemniejszy miód gryczany i wrzosowy. Miody spadziowe
są zazwyczaj ciemne, wyjątek stanowią pochodzące ze spadzi dębu
w okresie wiosny. W smaku bardzo delikatny jest miód rzepakowy,
przypomina woń kwiatów rzepaku.
Smak ostry, drapiący ma miód gryczany; miód lipowy jest przyjemny
w smaku ma zapach lipy; wrzosowy ma jasnobrunatne zabarwienie
o odcieniu czerwonkawym galaretowatą konsystencję, ma smak
przyjemny lekko gorzkawy smak.
Miód ze spadzi jodłowej charakteryzuje się lekko żywiczym
zapachem, ma zabarwienie ciemnozielone, jest kleisty i ciągliwy. Po
skrystalizowaniu ma barwę jaśniejszą. Miody te skutecznie leczą
schorzenia górnych dróg oddechowych.

Działanie miodów na nasz organizm:
-przy problemach z układem krążenia, wątrobą,
trawieniem / gryczany, rzepakowy,
- na przeziębienie/ akacjowy, lipowy,
- kłopoty z nerkami/ wrzosowy, spadziowy z drzew
liściastych.
Oprócz miodów pszczoły dostarczają:
- pyłek,
- propolis czyli kit pszczeli,
- mleko pszczele.
Pyłek działa przeciwmiażdżycowo. Wzmacnia układ
nerwowy, uzupełnia niedobór witamin
i mikroelementów. Jeżeli pyłek poddany jest pszczelej
obróbce (zawiera m.in. miód) to nosi nazwę pierzgi.
Propolis to naturalny antybiotyk. Łagodzi stany zapalne
dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, ułatwia
gojenie się ran i regeneruje skórę.
Mleczko pszczele wygląda jak perłowa śmietanka, obfituje
w składniki odżywcze. Uważane jest za najlepszą
multiwitaminę. Wzmacnia ciało i psychikę.
Wosk topi się w temperaturze 62°C. Uwalniane są wtedy
olejki eteryczne. Dezynfekują one powietrze i uspokajają
nerwy. Używany jest jako materiał do wyrobu świec oraz
jako izolator
w elektronice. Stosuje się go również do produkcji
lakierów i past.

Poznaliśmy już rodzaje miodów a jak można rozpoznać
dobry miód,
czy zna Pani jakiś sposób?
Ocena zafałszowań miodu jest trudna i wiąże się to ściśle
z uczciwością pszczelarza. Dobry miód po pewnym czasie
ulega krystalizacji co jest zjawiskiem naturalnym.
Najszybciej krystalizuje się miód rzepakowy. Jeżeli miód
w słoiku jest ciągle płynny można przypuszczać, że był
podgrzewany i stracił swoje właściwości. Radzę kupować
miód w sklepach prowadzonych przez Związek
Pszczelarzy /jest badany przy skupie/ lub od zaufanego
pszczelarza.

Czy w Pani pasiece była wytwarzana duża ilość miodu?
Kiedy żył mój tata i prowadził pasiekę wędrowną ilość miodu z ula wynosiła około 50 kilogramów. Ilość miodu
związana jest ściśle z bazą pożytkową. Moja pasieka była już stacjonarną pasieką
i tereny gdzie się znajdowała stały się przemysłowymi (budowa rafinerii, budowa Oczyszczalni Wschód) i ilość
miodu nie była zbyt duża, wynosiła około 10 kilogramów z 1 ula.
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Jak odnaleźć królową w ulu?
Pszczelarze stosują znakowanie matek specjalnymi naklejkami o
różnych kolorach (jest 5 kolorów, w każdym roku stosuje się inny
kolor). Są specjalne klateczki i szklane fajki do łapania matek. We
wzorowo prowadzonych pasiekach stosuje się wymianę starych
matek na młode kupowane od hodowców. W Lubaniu koło
Kościerzyny znajduje się jedno z najbliższych miejsc gdzie można
kupić matki. Można też wysyłać matki na dalsze odległości
w specjalnych klateczkach, gdzie oprócz matki daje się kilka
młodych pszczół, miód i watę nasączona wodą żeby pszczoły
przetrwały transport.

1
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Do łapania Matek:
1. klateczka
2. fajka

Ciekawostki:
1/3 żywności powstaje dzięki zapylaniu kwiatów przez
owady, dominują pszczoły.

Miód zawiera wszystkie
składniki odżywcze potrzebne
do podtrzymania życia
(zabierają go na wyprawy
himalaiści i stosują inni
sportowcy).

Kolonia pszczół składa się z 20-60 tysięcy pszczół
a czasami 80 tysięcy, tylko 10% pszczół wylatuje z ula.
Pszczoły w okresie letnim żyją około 6 tygodni a te,
które wylęgną się przed zimą żyją nawet do 9-ciu
miesięcy.
Z jednej rodziny pszczelej, przy dobrych pożytkach
i pogodzie można uzyskać do 60 kg miodu rocznie.

W ciągu życia (latem 6-8
tygodni życia) pszczoły
zbieraczki przelatują 1,5
krotności obrotu Ziemi.

Królowa może przeżyć 5
lat i jest jedyną pszczołą,
która składa jajeczka.

Niestety w ciągu ostatnich 15 lat
zauważono zjawisko znikania
pszczół. Opuszczają ule z
nieznanych powodów aby nigdy do
nich nie wrócić. Zdarza się, że
znikają całe pasieki. W niektórych
rejonach świata straty te wynoszą
nawet 90%.

Pszczoły nie śpią,
spędzają noce
nieruchomo oszczędzając
energię na następny
dzień.

Pszczoły umierają po użądleniu, matka pszczoła oraz
trutnie nie żądlą.

Maksymalna prędkość lotu
pszczół- 25km na godzinę
(200 razy na sekundę
uderzają skrzydełkami).

Pszczoły widzą
wszystkie kolory z
wyjątkiem
czerwonego.

W Pszczelej Woli koło
Lublina znajduje się
jedyne w Polsce
Technikum
Pszczelarskie.

Pszczoły w
temperaturze 8*C
tępieją i umierają.

Zmieniają skład chemiczny
mózgu przed podjęciem
nowego ,,zawodu”
(karmicielka, sprzątaczka,
zwiadowczyni, strażniczka,
zbieraczka)

Aby wytworzyć ½ kg miodu, pszczoła musi przelecieć
drogę równą trzem okrążeniom Ziemi.
Śląska Akademia Medyczna
prowadzi badania naukowe z
zakresu apiterapii -leczenie
miodem i innymi produktami
pszczelimi.

Mózg pszczoły jest zdolny do
uczenia się i zapamiętywania
(potrafią zapamiętać gdzie jest
pożytek/ kierunek, odległość).
Informują się o tym wykonując tzw.
Taniec pszczół, pokazując drogę do
tego miejsca.
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