
PSZCZOŁY

Co im zawdzięczamy
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APES- PSZCZOŁA

Owad z grupy żądłówek – czyli grupy 

owadów gdzie samice posiadają żądło. 



2020-04-22

Co otrzymujemy dzięki pszczołom?

Eksperci uważają, że 1/3 pożywienia, które spożywamy, zależy właśnie od pszczół.

Wiele owoców, warzyw, ale i produktów z nich wytwarzanych, stosowanych na co dzień, jak chociażby bawełna czy oleje, jest 

efektem zapylania. Nasiona roślin ozdobnych, które sadzimy w ogrodach i na balkonach, a także warzyw, takich jak marchew i 

kapusta również pochodzą z zapylania. 

Dzięki pszczołom możemy korzystać z wielu produktów będących efektem zapylania (lub przetwarzania jego owoców), a także 

z produktów prosto z ula.

Owoce i warzywa – porzeczki, jabłka, gruszki, pomidory, wiśnie, agrest, śliwki, dynie, fasola, morele, brzoskwinie, maliny, 

żurawina. Dzięki zapylaniu fasoli czy owoców kiwi, powstaje więcej nasion, większe są strąki i owoce. Również wiele ziół i 

przypraw potrzebuje zapylania do wydania owoców – kolendra, ziele angielskie, kardamon, papryka.

Produkty stosowane w kosmetyce – olej z orzechów makadamia, olej arganowy czy lawendowy, to znane składniki. 

Zawdzięczamy je właśnie zapylaczom.

Zboża i uprawy – gorczyca, rzepak, uprawa migdałów, kawy czy bawełny – wszystkie są zależne od zapylania.

Produkty pszczele – najlepiej znany jest oczywiście miód. Ale człowiek korzysta również z wosku, pyłku, pierzgi

(zakonserwowanego przez pszczoły pyłku) czy mleczka pszczelego. Produkty te mają wiele właściwości korzystnych dla 

zdrowia.

Wybierając się na zakupy, sprawdź, jak wiele produktów w koszyku zawdzięczasz tym niewielkim owadom.
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Pszczoły przerabiają nektar kwiatów na miód i, chcąc napełnić nimi komórki plastra w ulu, muszą wykonać

tysiące lotów na łąkę i z powrotem. W wolu pszczoły może mieścić się tylko 40-60 miligramów nektaru. Aby

więc zebrać taką ilość, każda z nich musi odwiedzić 1000-1500 kwiatów. Wiosną i latem przy ładnej pogodzie

pszczoły gromadzą w komórkach plastra kilogramy miodu, którymi karmią larwy. Chętnie także same się nimi

odżywiają. Część miodu zabiera człowiek.

Taniec – pszczela mowa

1. Taniec okręcany, dla oznaczenia pożywienia znajdującego się

w otoczeniu ula;

2. Taniec wywijany, dla odległości powyżej 100 m. Dokładna

odległość określana jest tempem tańca;

3. Kąt między osią tańca a pionem odpowiada kątowi między

linią kierunku lotu do źródła pokarmu, a linią przeprowadzoną

od ula do słońca.
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PASIEKA – DOM PSZCZÓŁ

PSZCZELARZE – DZIEKI ICH PRACY MAMY 

MIÓD
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WYPOSAŻENIE ULA

RAMKI PSZCZELE 

DREWNIANE
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RAMKI PSZCZELE 

PLASTIKOWE
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Miodarka (wirówka) – urządzenie do odwirowywania miodu z plastrów pszczelich. Jest to 

wykonany ze stali nierdzewnej cylindryczny bęben. W środku znajduje się wirnik (kosz), połączony 

z mechanizmem napędowym. Do wirnika wkłada się ramki i pod wpływem siły odśrodkowej miód 

wylatuje z komórek plastra. Przy dnie miodarki znajduje się zawór, którym ścieka miód. 

Miodarki dzieli się na: 

•Miodarka hordialna – siła odśrodkowa działa prostopadle do płaszczyzny plastra i prawie 

jednakowo na całą jego powierzchnię. Wirowanie plastrów wymaga tu przynajmniej dwukrotnego 

ich obracania. Najczęściej spotyka się miodarki hordialne, jednorazowo mieszczące na 3–6 

plastrów.

•Miodarka radialna – siła odśrodkowa działa równolegle do powierzchni plastrów i odwirowywanie 

miodu następuje jednocześnie z obu stron plastra. Pojemność kosza miodarki radialnej wynosi od 

kilkunastu do kilkudziesięciu plastrów.

•Miodarka semiradialna – plastry ustawiane są w kasetach pod kątem mniejszym niż 90° do 

promienia wirnika. Podczas obracania się wirnika w jednym kierunku odwirowywana jest jedna 

strona plastra. Po zmianie kierunków obrotów, wahadłowo zamocowane kasety samoczynnie 

ustawiają się pod tym samym kątem, po przeciwnej stronie promieni i odwirowuje się druga strona 

plastra. Miodarka semiradialna może pomieścić do 50 plastrów i więcej.

Mniejsze miodarki są napędzane ręcznie, większe mają napęd elektryczny. 

Wynalazcą miodarki w 1865 r. był František Hruška. Wynalazek ten odegrał dużą rolę, gdyż 

znacznie poprawił efektywność zbierania miodu i zapoczątkował nowoczesne pszczelarstwo. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plaster_(pszczelarstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ramka_(pszczelarstwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82a_od%C5%9Brodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%99d_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hru%C5%A1ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Hru%C5%A1ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pszczelarstwo


2020-04-22

OD KWIATOWEGO PYŁKA  DO MIODU
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Pszczoła zbieraczka:
wylatuje z ula w zależności od pogody

i warunków kwitnienia od kilku do nawet

50 razy dziennie

czas trwania lotu to ok. 25-45 min

podczas lotu wykonuje ok. 250 ruchów

skrzydłami na sekundę

podczas jednego lotu odwiedza

50-100 kwiatów

w ciągu swojego życia pszczoła wykonuje

loty dające sumę ok. 800 km

I ta ilość pracy przekłada się na to,

że jedna pszczoła podczas swojego życia

dostarcza nektar, który przerobiony

przez inne pszczoły odpowiada
1/12 łyżeczki miodu!
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Pszczoły aby wytworzyć

1 kg miodu muszą 

odwiedzić

kilka milionów kwiatów,

przelatują w tym czasie

odległość równą
4 okrążeniom Ziemi

Pszczoły

jako nieliczne owady

nie zapadają w sen

zimowy, zwalniają tylko

swoje czynności
życiowe

Bez pomocy pszczół

wiele roślin nie mogłoby wydawać

nasion i owoców.

Pszczoły przenoszą pyłek z kwiatka

na kwiatek tym samym zapylając rośliny.

Dzięki pszczołom rodzą się jabłka, gruszki,

śliwki czy też ogórki i papryka.

Ok. 255 z 300 głównych roślin uprawnych

zapylanych jest przez owady. 85% zapyleń wykonuje

pszczoła miodna. Zatem brak pszczół to prawdziwa

klęska i brak pożywienia.

Pszczołom zawdzięczamy nie tylko zapylanie

i zdrowy miód, ale również pyłek kwiatowy, pierzgę

(czyli złożony w komórki plastra i zakiszony pyłek),

kit pszczeli czyli propolis, mleczko pszczele

oraz jad pszczeli.

Wszystkie te substancje są wykorzystywane

w różnych dziedzinach jak np. kosmetologii,
czy przy produkcji leków.
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CZAS NA ZABAWĘ!



2020-04-22



2020-04-22



2020-04-22

PSZCZELE ZŁOTO
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POMÓŻ PSZCZÓŁKĄ 

DOLECIEĆ DO MIODU
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Problem wymierania pszczół

Pierwsze masowe wymieranie pszczół zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych w latach 60. ubiegłego wieku.

W latach 2006–2007 w Ameryce Północnej wyginęła 1/3 wszystkich pszczół.

W 2008 roku kryzys dotarł do Europy.

W Polsce, w niektórych regionach kraju nie przeżywa zimy nawet 30% rodzin pszczelich. Dlaczego tak się dzieje?

Jak dotąd nikt nie potrafił wskazać jednej przyczyny, choć problem wymierających pszczół badają naukowcy z całego świata.

Jest wiele teorii dotyczących wymierania pszczół, jednak żadna z nich nie została jednoznacznie potwierdzona.

Najczęściej wymieniane czynniki wpływające na wymieranie pszczół to:

skażenie środowiska prowadzące do obniżenia odporności pszczół;

nieumiejętne stosowanie w rolnictwie środków ochrony roślin,;

warroza i inne choroby pszczół – zarówno grzybicze, jak i wirusowe;

zmiana klimat (podczas ciepłych zim pszczoły zaczynają obloty w czasie, gdy nie kwitną jeszcze żadne rośliny);

transport pszczół na odległość tysięcy kilometrów w celu zapylania.

Istotnym czynnikiem jest intensyfikacja rolnictwa i zmiany w strukturze przestrzennej wsi oraz miast. Likwidacja nieużytków, miedz, kwitnących łąk, 

jak również ogródków przydomowych, powoduje, że pszczołom brakuje pożywienia (pyłku i nektaru). Zbyt mało jest także schronień i przestrzeni do 

budowy gniazd czy składania jaj dla pszczół samotnic i trzmieli.

Wspomina się także o przyczynach, takich jak promieniowanie emitowane przez telefonię komórkową, które zakłóca system nawigacyjny 

pszczół, sprawiając, że nie mogą trafić z powrotem do ula.
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Możemy pomóc w przetrwaniu

wszystkich pszczół, których w Polsce

żyje ok. 470 gatunków, w tym trzmiele

i pszczoły samotnice, siejąc rośliny,

które wytwarzają spore ilości nektaru.

Są to rośliny miododajne.

Mogą to być drzewa jak lipa i akacja albo rośliny

uprawne jak rzepak czy gryka.

W naszych przydomowych ogródkach możemy

sadzić: fiołki, łubin, orliki, kosmosy, cynie,

rozchodniki, lilie, róże, astry, dalie czy wrzosy.

Apetyczne zioła używane przez mamy w kuchni,

zasadzone na przydomowych rabatkach również

zwabią pszczoły i zapewnią im dużo pożywienia.

Pszczoły szczególnie doceniają: tymianek,

bazylię, kolendrę, melisę, szałwię czy oregano.

Na balkonach też możemy zasadzić smakowite

kwiaty dla pszczół takie jak:
pelargonie, surfinie, niecierpki,lobelię czy lawendę.
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POŁĄCZ KROPKI ORAZ SAMODZIELNIE ZRÓB 

PSZCZÓŁKĘ- rolka po papierze toaletowym , kolorowa 

kartka, kredki i klej
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PSZCZ\ELE SUDOKU- NARYSUJ BRAKUJACE OBRAZKI, TAK ABY SIĘ NIE 

POWTARZAŁY W ŻADNYM WIERSZU I KOLUMNIE


