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- Kilka słów o sobie -

Jestem:

• pszczelarzem praktykiem i właścicielem szkółki 

wyspecjalizowanej w produkcji roślin miododajnych.

• twórcą portalu pszczelarskiego www.pozytki.pl od 2005 r.• twórcą portalu pszczelarskiego www.pozytki.pl od 2005 r.

• autorem książki „Rośliny miododajne”, rok wydania 2006, 

• współautorem uaktualnienia IV wydania książki M. Lipińskiego 

„Pożytki pszczele zapylanie i miododajność roślin” – 2010.

• od 2005 roku współpracuję z miesięcznikiem Pszczelarstwo.



Czym można zastąpić robinię akacjową, 
żeby pszczelarze nie byli stratni ?

- Wstęp -

Robinia to królowa pożytków pszczelich.
• dzienne przybytki na wadze  8-9 kg, maks. 10 dni

• nektar może zawierać 80 % cukru, miód szybko dojrzewa 



Straty w przypadku podjęcia walki z robinią

• pszczelarz (przy 40 ulach rocznie 15-20 tys. zł)

• konsument straci miód o łagodny w smaku, 
długo nie krystalizujący, który może być 
spożywany przez alergików. spożywany przez alergików. 

Jedna z moich klientek stwierdziła, że dzięki temu miodowi jej dziecko pierwszy sezon 
udało się obronić przed szpitalem.



Wydając przepisy warto się zastanowić:

• komu one mają służyć,

• czy ktoś je będzie egzekwował, 

czy pozostaną one martwym 
prawem. 
czy pozostaną one martwym 
prawem. 

Brak konsultacji społecznych przy ustalaniu listy gatunków roślin uznanych w Rozp. MŚ za 
inwazyjne z organizacjami zrzeszającymi pszczelarzy spowodował, że na wspomnianej 
liście znalazła się wyjątkowo cenna roślina miododajna – trojeść amerykańska. 



Dlaczego nawłoć kanadyjska nie została przez 
MŚ zakwalifikowana do gatunków zagrażających 

naszej przyrodzie ?



Zanim zaczniemy poszukiwać kolejnych 
hipotetycznych wrogów, powinniśmy podjąć 

walkę z tymi roślinami, które już dziś powodują 
nieodwracalne szkody w przyrodzie. 

Jeśli jej nie podejmiemy  kolejne wartościowe gatunki roślin miododajnych 
trafią do czerwonej księgi.

Niecierpek drobnokwiatowy – otulina 
Puszczy Gorzowsko-Barlineckiej

Nawłoć w Rezerwacie 
„Murawy Gorzowskie”



Szaty roślinna okolicy pasieki, a ilość i jakość 
pozyskiwanego miodu. 

Pszczelarze sadzą więc rośliny miododajne.

Zamiast roślin obcego pochodzenia niech sadzą rodzime gatunki chronione ?



Niektóre gatunki znajdujące się w czerwonej 
księdze są łatwe w uprawie

• ich obecność na liście to wynik małej liczby stanowisk,
• podejmowane próby posadzenia ich w nowych miejscach są nieliczne i 

wymagają finansowania z budżetu,
• pszczelarze zrobiliby to za darmo.

czarcikęs kluka ożota zwyczajna



Drzewa rodzime i zadomowione stanowią 
ważne źródło pożytku dla pszczół

- stan obecny, zagrożenia -



Wierzba (Salix)

• ważne źródło pożytku wiosną (pyłek),
• gatunki rodzime tworzą liczne krzyżówki,
• wprowadzanie gatunków obcych oznacza powstanie kolejnych krzyżówek,
• nasiona mogą się rozsiewać na bardzo odległych stanowiskach



Klon (Acer)

• klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 100 kg/ha, kwitnie zbyt wcześnie,
• klon jawor (A. pseudoplatanus L.) - 50 kg/ha, daje miód towarowy,
• klon polny (A. campestre L) – 50 kg/ha,
• klon tatarski, klon Ginnala i klon jesionolistny są roślinami obcego pochodzenia.
Ten ostatni gatunek łatwo się rozmnaża z samosiewu i, moim zdaniem, powinien być zaliczony do gatunków 
inwazyjnych. Jak na razie problem krzyżowania się gatunków nie występuje, ale nie można tego wykluczyć.



Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.)

• pochodzi z Ameryki Północnej,
• wyd. miod. 65 kg/ha, dz. przybytki na wadze  8-9 kg, 20-30 kg miodu z ula,
• w reg. o klimacie chłodniejszym znaczenie robinii jako pożytku jest mniejsze,
Ewentualne ograniczenia w uprawie robinii oznaczałyby poważny cios dla pszczelarstwa. Lokalne populacje 
znacznie różnią się pod względem miododajności. Pszczelarze nie mają dostępu do dobrego materiału , 
prawdopodobnie w Polsce nikt nie prowadzi się selekcji robinii pod kątem jej miododajności.



Lipa (Tilia)

Najważniejsze drzewo miododajne w Polsce, źródło cenionego miodu 
Rodzime gatunki (wydajność 200 kg/ha) : 
• lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Scop.), 
• lipa drobnolistna (Tilia cordata P. Mill.). 



Lipa – selekcja odmian

• lipy krzyżują się samoistnie,
• ze względu na znaczenie tych drzew 

dla pszczelarstwa lipy były obiektem dla pszczelarstwa lipy były obiektem 
szczegółowych badań i selekcji, 

• szczególnie atrakcyjne odmiany są 
rozmnażane wegetatywnie przez 
kilka wyspecjalizowanych szkółek,

• prawdopodobnie najbogatsza kolekcja lip w Polsce należąca do 
Tadeusza Sikory liczy 100 gatunków i odmian.

• lipy są drzewami długowiecznymi, więc zagrożenie w postaci 
niekontrolowanego krzyżowania się jest mniejsze niż w przypadku 
innych roślin. Za 50 lat prawdopodobnie badanie DNA będzie 
można przeprowadzić bez noszenia próbki do laboratorium.



- lipa Moltkego (Tilia x moltkei Spaeth.) 
600 kg/ha, 2-3 tyg., kwitną już niewielkie drzewka

- lipa Lipińskiego III (Tilia x hybryda III Lip.) 
350 kg/ha, 1-2 tyg. , kwitną już niewielkie drzewka

- lipa krymska (Tilia x euchlora K.Koch.) 
300 kg/ha, wyd. pyłkowa 90 kg/ha

Szczególnie wartościowe lipy (w kolejności kwitnienia)

300 kg/ha, wyd. pyłkowa 90 kg/ha

- lipa kwietna (Tilia x floribunda A.Br.) 
250 kg/ha, wyd. pyłkowa 85 kg/ha (zakwita po lipie srebrzystej)

- lipa japońska (Tilia japonica Simonk.) 
280 kg/ha, 2 tyg.

- lipa wonna (Tilia insularsis Nakai) 
200 kg/ha, do 3 tyg.

- lipa Henry’ego (Tilia henryana Szyszył)



- lipa długoogonkowa (Tilia petiolaris DC),

Gatunki lip o nektarze szkodliwym dla pszczół i 
trzmieli :

- lipa srebrzysta (Tilia tomentosa Moench) 
tylko niektóre odmiany



Dwa gatunki obce, stanowiące potencjalne 
zagrożenie

Sadziec purpurowy Werbena hastata



Sadziec purpurowy (Eupatorium purpureum L.) 

Okazała bylina pochodząca z Ameryki Północnej, dorastająca do 2,5m wysokości. 
Walory ozdobne: duże purpurowo-różowe kwiatostany, sztywne czerwone pędy, 
liście ciemnozielone, szorstkie, zebrane w okółkach po 4-5.
Kwitnie: lipiec – wrzesień. Wytwarza ogromną liczbę nasion wyposażonych w 
aparat lotny. Nasiona kiełkują nawet na w miejscach porośniętych trawą. 



Werbena hastata (Verbena hastata L.)

Bylina pochodzącą z amerykańskich prerii.
Dorasta do około 70-120 cm wysokości. Ma spore walory ozdobne. Bardzo łatwo 
rozmnaża się z samosiewu, kwitnie już w pierwszym roku uprawy. Mimo niewielkich 
rozmiarów dość dobrze znosi konkurencję popularnych chwastów.



Rożnik przerośnięty (Silphium perfoliatum L.) 
tej rośliny nie powinniśmy się obawiać

Bylina pochodzącą z amerykańskich prerii, 
osiągająca 2,5 m wysokości. 

Nasiona są przysmakiem dla ptactwa, Nasiona są przysmakiem dla ptactwa, 
głównie sikorek. 
Daje obfity samosiew, ale nasiona opadają 
blisko roślin. 

Wartość opałowa biomasy 11 000 kJ/kg. 

Wydajność miodowa 550 kg/ha, pyłkowa 
200-300 kg/ha.



Uwagi końcowe

• Rynek producentów roślin miododajnych składa się z kilku szkółek, 
prowadzonych przez osoby związane z pszczelarstwem. 
Prawdopodobnie żaden z tych podmiotów nie udźwignąłby ciężaru 
wprowadzania systemu zarządzania jakością ISO.

• W  mojej opinii tworzenie kolejnych aktów prawnych mających 
służyć ochronie przyrody jest zbędne. służyć ochronie przyrody jest zbędne. 

• Instytucje pracujące na rzecz ochrony naturalnego środowiska 
powinny znaleźć skuteczniejsze metody komunikacji ze 
społeczeństwem i szukać partnerów, dzięki którym walka z 
inwazyjnymi przybyszami będzie możliwa i skuteczna. 
„Dzień Ziemi” lub „Sprzątanie Świata” eliminacji niecierpka drobnokwiatowego 
zagrażającego różnorodności przyrodniczej runa leśnego. 



Na koniec apel do osób zarządzających 
zielenią miejską. 

Na terenach rozbudowujących się miast znajdują się małe enklawy zajmowane 
przez zbiorowiska roślin rodzimych. 
Dla pszczół i trzmieli stanowią one czasami jedyne bezpieczne od pestycydów i 
herbicydów źródło nektaru. 
Dają też społeczeństwu możliwość poznania ciekawych gatunków roślin. 

Zamienianie takich skupisk w regularnie przycinane trawniki prowadzi do zubożenia 
występujących tam gatunków, a w przypadku zaniechania regularnego koszenia 
otwiera możliwość zdominowania takiego terenu przez rośliny obcego 
pochodzenia.



Przykład z Gorzowa Wielkopolskiego, skarpa w pobliżu ulicy 11 listopada.

KiedyśTeraz


