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O pszczołach

Pierwsze pszczoły zamieszkały w Hevelianum 
w kwietniu 2019 roku. 

W każdym ulu mieszka inna rodzina 
składająca się z 50 tys. owadów. Osiem 
pszczelich rodzin, które zamieszkały na 
skarpie nad Prochownią Wojenną tworzy ok. 
400 tys. zbiorowość. Nie należy się ich bać -
to wyselekcjonowany pod względem 
łagodności gatunek, ale warto być ostrożnym. 
Zagrożone pszczoły potrafią bronić swoich 
domów. 

Całym rojem opiekuje się firma Pszczelarium
Krzysztofa Zdebika, która zakłada pasieki w 
całej Polsce.
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Miód Hevelianum

W sklepikach Hevelianum na Górze 
Gradowej i w Domu Zdrojowym można 
kupić miód, który pochodzi z pasieki 
znajdującej się właśnie na Górze Gradowej 
w Gdańsku.

Z miodobrania w 2020 roku udało się 
uzyskać ponad 100 kilogramów miodu, 
który trafił do sprzedaży.

Fot. Dorota Sobczak
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Jesień w Polsce jest bardzo zmienna. Bywają 
bardzo przyjemne dni, podczas których słońce 
nie żałuje nam swoich promieni, ale zdarzają 
się też całe tygodnie w towarzystwie deszczu i 
zimnych nocy. 

Gdy tych ciepłych dni jest sporo – sytuacja 
sprzyja pszczołom znosić pyłek z ostatnich 
kwitnących kwiatów – nawłoci, gorczycy czy 
wrzosów. Jednak jednocześnie ilość pszczół w 
ulach spada, odchodzą stare owady, mocno 
zmęczone po pracowitym okresie letnim. 
Coraz krótsze dni powstrzymują czerwienie 
matek. Chłodne noce z temp. poniżej 10°C 
przygotowują rodziny do zimowli i skłaniają je 
do zawiązywania pierwszych kłębów. 

Fot. Aleksandra Żelazna i Dorota Sobczak

Pszczoły jesienią
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Pierwszy miesiąc jesieni w pszczelarstwie to 
okres, kiedy zbieranie miodu w pasiece już 
się kończy, a owady kończą swoją 
działalność. Od tego momentu powinny 
rozpocząć się przygotowania do zimy. 

Wielu początkujących pszczelarzy nie jest 
jeszcze w pełni świadomych, jakie 
manipulacje należy wykonywać z pszczołami 
i ulami w jesiennym okresie roku.

Fot. Aleksandra Żelazna i Dorota Sobczak

Pszczoły jesienią
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Jesienny okres dla pszczół trwa od 1 września do 
15 października. W tym czasie należy wykonać 

następujące procesy:

✓ Od 5 do 10 września wykonuj jesienny 
opatrunek. Dalsze stosowanie syropu cukrowego 
może niekorzystnie wpływać na zdolność pszczół 
do przetrwania zimy. Jeśli nie ma naturalnych 
pyłków, wymagany jest jesienny suplement 
białkowy;

✓ 10 września drony powinny być nieobecne w 
koloniach pszczół;

✓ 12 września jest uważany za czas, w którym 
pojawiają się ostatni wychowankowie rodziny;

✓ Od około 14 września kończy się kwitnienie 
upraw, za pomocą którego pszczoły mogą zrobić 
rezerwę na zimę;

✓ 15 września jest uważany za dzień, w którym 
potomstwo dobiega końca. W tym okresie 
wymagane jest przeprowadzenie jesiennej 
rewizji i podjęcie pracy nad montażem 
gniazda dla pszczół;

✓ W okresie od 16 września do 30 września 
rozpoczynają się prace nad leczeniem 
pszczół;

✓ Od 25 września pszczoły kontynuują zimowy 
tryb życia;

✓ Na początku października owady wykonują 
ostatnie okrążenie pasieki, a następnie 
pszczoły mają okres nielotny, który może 
trwać do sześciu miesięcy.
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Jesienna praca z pszczołami

Ważnym etapem pracy z owadami w 
pasiece jesienią jest ubój rodziny pszczół. 
Liczba kolonii, które pozostają do zimy, 
bezpośrednio wpływa na ilość paszy 
potrzebnej do rozprowadzenia do pszczół. 
Niepożądane jest pomijanie jesiennego 
uboju, ponieważ owady przygotowują 
jedzenie na zimę, a jeśli rodzina jest słaba, 
pszczołom będzie trudniej zapewnić cały 
rój. 
Jeśli jesienią musisz przeszczepić kolonię 
pszczół na inny ul, praca ta powinna zostać 
wykonana z wyprzedzeniem, ponieważ 
pszczoły muszą zająć nowe miejsce, a to 
będzie bardzo trudne do wykonania w 
krótkim czasie.

Fot. Aleksandra Żelazna i Dorota Sobczak
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Przygotowanie pasieki na jesień i zimę

Aby owady mogły przetrwać zimno, 
konieczne jest przygotowanie dla nich 
zimowego domu. Przede wszystkim należy 
starannie je osuszyć, a także dostosować 
system wentylacji. Nawet latem konieczne 
jest usunięcie drzwi z domu zimowego, 
otwarcie włazu i wszystkich rur 
wentylacyjnych. Wszystkie luki w tej 
strukturze muszą być starannie naprawione. 
Jeśli dom zimowy jest nad ziemią lub pół-
podziemny, konieczne jest wyposażenie 
zewnętrznej zasypki.

Kilka dni przed umieszczeniem uli 
w domu zimowym należy go ogrzać 
żelaznym piecem i wędzić siarką. W takim 
przypadku należy zastosować następujące 
obliczenia: 30 gramów na 1 metr 
sześcienny przestrzeni. Po zakończeniu tej 
pracy wagon zamyka się na jeden dzień. 
Po dniu, ściany i sufit muszą być 
szczotkowane sztywną szczotką.
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Ochrona pasieki przed szkodnikami i wiatrem

Myszy i inne małe gryzonie bywają 
prawdziwą zmorą uli jesienią i zimą. Potrafią 
zniszczyć całą pasiekę, jeśli nie jest 
odpowiednio zabezpieczona. W obliczu 
takiego zagrożenia pszczoły są bezradne. Nie 
można jednak zapobiegawczo całkowicie 
zatkać wylotków w ulach, ponieważ trzeba 
także zachować wentylację oraz możliwość 
wylatywania pszczół oraz oczyszczania 
gniazda. Warto więc użyć specjalnej zatyczki 
z zasuwką.

Również wiatr zagraża ulom. Jego 
porywiste podmuchy mogą nawet 
zepchnąć ule ze stojaków. Jeśli na domiar 
złego pszczele domy wylądują w śniegu
i nie zauważymy tego w porę – owady nie 
przetrwają w takim położeniu dłużej niż 
kilka godzin. Każdy pszczelarz na pewno 
znajdzie swój sposób na odpowiednie 
obciążenie daszków i umocowanie 
stojaków w podłożu.
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Porządek w pracowni

Jesienią i zimą w pracowni segregujemy 
plastry i wybieramy ramki do przetopienia. 
Wycinamy woszczynę przeznaczoną do 
wytopienia, następnie skrobiemy
i dezynfekujemy ramki przeznaczone do 
użytku w kolejnym roku. Ważne jest 
właściwe przechowywanie i składowanie 
ramek, co uchroni je także przed motylicą. 
Pozostały sprzęt po sezonie należy oczyścić, 
umyć i składować w suchym 
pomieszczeniu. 

Wysiłek włożony w te zimowe czynności na 
pewno opłaci się 
w trakcie kolejnego sezonu.

Fot. Aleksandra Żelazna i Dorota Sobczak



Dziękujemy za uwagę

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Hevelianum-Powieksza-sie-rodzina-
pszczol-w-Hevelianum-Pasieka-ma-juz-osiem-uli,a,168753
https://www.youtube.com/watch?v=hB14s-pV1Mo
Ponad 100 kilogramów miodu z miejskiej pasieki. "Zapasy powoli się kończą" 
(wyborcza.pl)
Pszczoły jesienią (punchalo.com)
Październik w pasiece – zaplanuj jesienne prace – Artykuły pszczelarskie 
(lyson.com.pl)
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