
Wydawca: Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich "Polanka" 23-1 09 Pszczela Wola 9 NIP: 71 3-28-93-955 KRS: 0000236267
Konto: PKO BP O/ Sandomierz 96 1 020 4926 0000 1 502 0036 7094 mail : spp_polanka@wp.pl www.spp-polanka.org Strona 1

"Polanka" jest periodykiem nieregularnym.

Wydajemy ją, gdy mamy dość materiału.

Numer 1 /201 4 (2)

Data wydania:

22.01 .201 4

Chcesz pomóc kolegom? Wydrukuj biuletyn i rozdaj potrzebującym. Niech Ci oddadzą za tusz ;-)

Artykuł wstępny
Piotr Skorupa

piotr. skorupa@spp-polanka. org

Kolejna „dziwna” zima nas rozpieszcza. Czy pszczoły
oblatując się w Wigilię (! ) coś do Was mówiły ludzkim
głosem? Moje powiedziały, że chyba dadzą sobie radę…

Zapraszam Was na szkolenie najprawdopodobniej 21 lutego –
porozmawiamy w przerwach o tym, co nasze pszczoły
niepokoi. Ostateczny termin i program szkolenia będzie
ogłoszony w Internecie w najbliższych dniach, w momencie
zamykania tego pisma może nawet już jest.

Co więcej? Mamy już kilka umów z ARR na tegoroczne
programy wsparcia. Znając rzeczywistość i wiedząc, że ktoś
na pewno wycofa się z planów zakupienia lawety do
przewozu uli, zapraszam do zgłaszania się na listę rezerwową.
Obecnie mam podejrzenie graniczące z pewnością, że kilka
osób może jeszcze w bieżącym roku ubiegać się o zakup
refundowanej lawety. Także w programie badania jakości
miodu mamy jeszcze rezerwy. Uczestnictwo w obydwu tych
programach nie wymaga przynależności do Polanki. O
warunkach można się dowiedzieć na forum lub przez telefon.

Dzięki nieocenionemu Atenie będziemy starali się
zainteresować problemami pszczelarzy więcej lokalnych i
wojewódzkich samorządów i urzędów. Znajdziecie w
numerze więcej informacji o jego inicjatywie i jej realizacji.

Ciągle też staramy się o usunięcie wad obecnego programu
KPWP powstałego niestety bez uwzględnienia kluczowych
uwag przekazywanych przez organizacje pszczelarskie w toku
„konsultacj i”.

W numerze znajdziecie też informację jak tanio podłączyć się
do darmowego Internetu. Za kilkadziesiąt do
stukilkudziesięciu złotych możecie mieć dostęp do sieci, który
dalej już bezpłatnie pozwoli Wam z niej korzystać jeszcze
przez prawie 3 lata. Idźcie z artykułem ze strony 10 do kogoś,
kto się trochę zna na sieci i poproście o pomoc. Jeśli macie
jakiś tablet/laptop/stary komputer, możecie mieć dostęp do
ogromnej masy wiedzy pszczelarskiej . To są strony
internetowe, fora dyskusyjne i filmy - bardzo dużo z nich to
rzeczy wartościowe.

Znajdziecie też bardzo ciekawe zestawienie pyłków prawie
wszystkich kwiatów uporzędkowane według kolorów no i
bardzo ważne, bo bardzo osobiste teksty autorów, którzy
wkładają w nie tyle serca ile w pracę w pasiekach.

Czytajcie, póki jeszcze mamy długie, zimowe wieczory.
Zacznijcie od tekstu obok, bo gorący i odnosi się do bardzo
świeżego wydarzenia, które trochę nami wstrząsnęło. No i
piszcie do nas. Piszcie teksty do następnego numeru i sugestie
o czym należałoby napisać w kolejnych.

Dobrej wiosny wszystkim życzę.

Doszły nas słuchy
Pierwsza refleksja - Elżbieta Kowalczyk Dyrektor

SPP POLANKA

Doszły mnie słuchy, że prezydent Sabat przechwalał się w
Sielinku jak to załatwił, że przy rejestracj i środków
chemicznych obowiązuje od niedawna język polski i dzięki
jego niebotycznym zasługom udało się wprowadzić do
Komisj i przedstawiciela pszczelarzy i ekologów.

Otóż prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy łże i jawi mi
się ze swoją nikczemnością niegodnym zawodu pszczelarza i
pełnienia swojej funkcji.

Nie było go na żadnym z posiedzeń Senatu, gdzie wałkowano
poprawki zgłoszone przez POLANKĘ (przy poparciu innych
organizacji spoza struktur PZP takich jak Sląski Związek
Pszczelarzy, Karpacki Związek Pszczelarzy, Opolski Związek
Pszczelarzy, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych,
Stowarzyszenie Eko-Bieszczady, Warszawski Klub
Dyskusyjny Pszczelarzy, plus inne - bodajże było ich 9),
które w końcu w odniesieniu do języka polskiego znalazły
poparcie i strony rządowej , szczegóły w transmisjach z
posiedzeń ma pewno nadal dostępne, lub dostępne
niewątpliwie gdyby ktoś zechciał zaznajomić się z debatą, a
także udowodnić inne niż przedstawione tu racje.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania w imieniu
pszczelarzy Związkowi Zawodowemu Rolników "Ojczyzna",
bez pomocy którego nic nie wskóralibyśmy, także Panu prof.
Władysławowi Huszczy, Panu Jackowi Graczowi wtedy
jeszcze w trakcie boju członkowi Stowarzyszenia, obecnie
wchodzi w skład Zarządu POLANKI, jak również
prawnikom, którzy przyszli nam z pomocą.

Jedyną zasługą prezydenta Sabata jest, że przeszła
kandydatura dr hab. Pawła Chorbińskiego zgłoszona przez
Polski Związek Pszczelarski.

Inne organizacje pszczelarskie też zgłosiły kandydatów np.
Sląski Związek dr Londzina (plus poparcie Karpackiego
Związku), Polanka lojalnie wobec "sojusznika w boju o
poprawki do ustawy" prof. Huszczę.

Jestem nieco rozczarowana zapisem o ograniczeniu strefy
ochronnej przy opryskach, ale mam nadzieje, że
przedstawiciel środowiska pszczelarskiego będzie stawał na
wysokości zadania i godnie reprezentował nasze interesy.
Czego mu życzę w dobrej wierze i z głębi serca.

Druga refleksja - Jacek Gracz Sekretarz SPP Polanka

No cóż Prezydent PZP robi to co zwykle - tylko PR. W
swoim wystąpieniu pominął niewygodne dla siebie fakty,
strojąc się w szaty jedynego rzecznika pszczelarzy
przedstawił rzeczywistość niepełną, więc nieprawdziwą.

c.d. na str. 9
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Kawałki z forum internetowego Polanki - topienie wosku
Jeśli nie masz jeszcze Internetu, daj się przekonać, że warto mieć

Wszystko zaczęło się na forum internetowym od wpisu

użytkownika MARBERT:

„Czy i gdzie można zakupić topiarkę słoneczną na
kilkanaście ramek?”

Jak to często bywa, temat doprowadził do ciekawej

dyskusji, której istotne fragmenty postaram się streścić,

ale żeby znalazły się w niej wszystkie głosy, warto

przytoczyć jeszcze obszerny fragment (właściwie

większość) artykułu Czesława Junga, który już od dawna

umieszczony jest w naszej witrynie internetowej:

„Szukając tańszego sposobu wytapiania, po wielu próbach
wykorzystałem do tego celu tzw. taboret gazowy oraz gaz
propan-butan w butli 11 kg, taki jak do kuchenek domowych.
Wycięte z ramek plastry ugniatam w worku jutowym który
wielkością swoją pasuje do 50 litrowego garnka
aluminiowego. Na spód tego garnka kładzie się kratkę zbitą z
listewek drewnianych niewielkiej grubości (ok.1 cm),
następnie wkładamy worek z suszem. Na ten worek druga
taka sama kratka z listewek, aby nacisk obciążenia był
równomierny i na to obciążnik. Może to być płaski kamień.
Ja użyłem odpowiednio do kształtu garnka obrobioną płytkę
chodnikową. Jej wysokość powoduje, że zanurza się ona w
trakcie wytopu na tyle głęboko, że zastygająca na wierzchu
bryła wosku nie przywiera do kamienia. Oczywiście całość
wraz z obciążnikiem zalewa się czystą wodą i zapala palnik.
Cały wytop trwa w zależności od koloru plastrów trzy do
czterech godzin w czasie których nie musimy pilnować
wytopu, tak jak było by to potrzebne gdybyśmy chcieli coś
takiego robić na piecu.

Ustalamy pokrętłem taki płomień aby wosk spokojnie się
topił a nie bulgotał i pryskał. Wosk wypływający w trakcie
wytopu wypływa na powierzchnię wody a płytka ciśnie na
worek ze suszem i zanurza się w miarę postępu wytopu.
Kiedy stwierdzimy przy pomocy listewki, że kamień jest już
na tyle blisko dna że dalej się nie obniży zamykamy dopływ
gazu do palnika i pozwalamy spokojnie zastygnąć wytopionej
ilości wosku na powierzchni wody. Z reguły zostawiam to do
dnia następnego, kiedy wyjmuję wytopiony wosk, następnie
obciążnik, w kolejności worek ze zboinami i wylewam zimną
już wtedy wodę, w której zostaje wiele zanieczyszczeń a do
następnej partii wytopu woda idzie świeża a więc czysta.
Żywotność worka jest bardzo duża. Do wytopu używałem
dwóch, ze względów czasowych, aby nie trzeba było szybko
czyścić jednego przed następnym załadowaniem go. Po
wytopieniu około 100 kg wosku, worki są w dobrym stanie.

Taka forma wytopu jest bardzo bezpieczna i czysta. Praca
może być wykonywana w pomieszczeniu czystym i które
takim pozostanie. Także nasz ubiór i otoczenie nie ucierpi
przy tej czynności.

A teraz jak to wygląda ekonomicznie? Próba na małej ilości
była by nieprecyzyjna ze względu na różnorodność surowca
woskowego (plastry ciemne, plastry jasne, dzika zabudowa
czy odsklepiny) Wyliczenie wykonałem więc po wytopieniu
wszystkiego co miałem do wytopienia. Łącznie pozyskałem z
wytopu około 100 kg wosku i na to zostało zużyte trzy butle
gazu. Cena jednej butli wahała się w tym czasie 55-60 zł za
butlę. Biorąc pod uwagę jeszcze drobne koszty można

stwierdzić że przy tym sposobie koszt wytopu 1 kg wosku
mieści się w cenie około 2 zł za kilogram. Biorąc pod uwagę,
że praca przy pomocy tego urządzenia jest łatwa i
nieuciążliwa dla otoczenia można przyjąć, że nawet przy tak
niskich cenach wosku jakie są obecnie warto go wytapiać i
nie dopuszczać do jego marnowania się - Czesław Jung”

Ale wracamy do topiarki słonecznej, choć nie na długo

bo użytkownik e_klemens pisze:

Co jakiś czas wraca temat topiarki słonecznej , aż dziw bierze,
że trudno co niektórym zauważyć, iż w całorocznej
gospodarce pasiecznej powinno się wymieniać od jednej
trzeciej do jednej drugiej ilości wszystkich plastrów w
każdym ulu. Takie czynności są nieodzowne do
przeprowadzenia, gdyż każdemu winno zależeć na wysokiej
higienie pasiecznej - zapobieganiu chorób pszczelich. Jest to
jeden z warunków przygotowania rodzin na przyszły sezon w
dobrej kondycji, z plastrami dobrej jakości, umożliwiającej
właściwy rozwój rodziny pszczelej . Zatem przygotowanie
rodzin pszczelich do zimowli mamy do wykonania w
miesiącu koniec sierpnia początek września. Biorąc pod
uwagę ilość plastrów, które należy przetopić na wosk, a także
już słabą operację słoneczną w tym czasie, korzystanie z
topiarki słonecznej jest nieefektywne. Można postawić tezę,
że w gospodarce pasiecznej topiarka słoneczna jest
nieprzydatna.

Może ktoś zarzucić, iż wycięta zabudowa z ramek pracy
doskonale nadaje się do topiarki słonecznej (zresztą u
niektórych jest to podstawowe narzędzie do przetopu
woszczyny). Jednak gdy niezbędne staje się wycinanie
zakrytego czerwiu trutowego (szeroko tu opisywane jako
efektywny sposób ograniczenia populacji warrozy – patrz
kalkulacja wg dr P. Rosenkranza) to danie takiej zabudowy do
topiarki, gdy nie ma słońca, jest równoznaczne z hodowaniem
zarazy - będzie jeden wielki smród z rozkładu larw trutowych
w topiarce – plus do tego mrówki no i nieszczęście gotowe.

Pragmatyczna, prosta, efektywna i tym samym właściwa jest
przeróbka woszczyny przy wykorzystywaniu pary, zresztą też
tu opisywana na forum. Ja mam parownicę […] 5,8l, 50
g/min, 2000 W. Po trzech minutach wytwarza parę. Trzeba
tylko zmienić wąż na silikonowy, po wyłączeniu urządzenia
natychmiast odpiąć wąż żeby nie zaciągnął płynnego wosku
do środka i okresowo usuwać nagar octem.

Oczywiście wszystko zawsze zależy od podejścia do
rozwiązania problemu. Otóż przy amatorskiej pasiece, jak się
oczywiście ma ule wielokorpusowe, to wymiana gniazda – do
przetopu po sezonie (dolny korpus) – daje się wcześniej kratę
odgrodową, lokalizuje matkę do korpusu środkowego, po
wygryzieniu czerwu z korpusu dolnego, korpus ten idzie
całkiem na górę, pod niego przegonka i na drugi dzień można
go zabrać do przetopu (jest to dobry sposób na zapobieganie
rabunkom). Co do plastrów, też podejście pragmatyczne,
wystarczy je potraktować parą, odpada wtedy wycinanie
woszczyny i pozostaje odrutowanie, więc mniej roboty. Co do
technologii dla amatora, to po takim usunięciu woszczyny z
ramek, gromadzę ja w beczce do kiszenia kapusty (z
tworzywa sztucznego zamykana szczelnie). Nie czekam aż
wosk się wytopi, jak już mam wsad do mojego 70 litrowego
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Jeśli nie masz jeszcze Internetu, daj się przekonać, że warto mieć

baniaka z nierdzewki, doprowadzam to do wrzenia i potem
metodą Kazimierza Radomskiego – przepuszczam przez
maszynkę do wyciskania soków (ręczna na korbę). Patent
Radomskiego jest znakomity! Podgrzanie zboin to 2-3 godzin,
a potem za ca 3 godziny mam wykręcony – wyciśnięty wosk
ze zboin. To co wychodzi po wyciśnięciu, jest prawie suche, a
w woszczynie nie może być drutu! Tanie proste i genialne (a
ramki po dezynfekcji są jak nowe). Gorące zboiny nakłada się
chochlą do rosołu (popycham kawałkiem okrągłego drewna) a
uprzednio maszynkę trzeba podgrzać i śrubą regulacyjną
wyregulować suchość wychodzących zboin. Kto nie wierzy
niech wypróbuje, a wtedy inne urządzenia porzuci.

W uzupełnieniu, tak z ciekawości zajrzałem do „80 lat wśród
pszczół“ i tam Pan Kazimierz Radomski podaje, że można w
ciągu godziny, stosując maszynkę do wyciskania soków,
pozyskać wosk z 60 - ciu ramek dadanta lub warszawskich
poszerzonych! W wyciśniętych zboinach pozostaje tylko parę
procent wosku !

Ramki do przechowania na następny sezon, tylko
odbudowane dziewicze (ca 5 szt na rodzinę) – motylica je nie
weźmie Co do zabudowy trutowej to ląduje do sokownika a
moja wytwornica pary raz dwa wytapia wosk i po zabawie.

Pozdrawiam – Eryk

W podobnym tonie odpowiada POLBART:

Tak się składa, że żadnej topiarki słonecznej nigdy nie
mieliśmy ani pewnie nie będziemy mieli. Należy się starać
aby w każdym roku wymienić 100% plastrów gniazdowych
na nowe co w ulach korpusowych nie wymaga dużego
zachodu. Wycięte stare plastry można przetrzymać w
szczelnych beczkach aż nadejdzie pora wytapiania wosku.
Jeśli już wycinamy czerw trutowy to najlepiej zasilić nim od
ręki ptactwo domowe.

Etap I
Plastry do przetopienia wycinamy z ramek. Podczas procesu
wytopu wosku nie mogą w nim uczestniczyć beleczki ramek
ani druty. Woda miękka, deszczówka (nie z dachu) lub ze
świeżego śniegu na każdym etapie wytopu. Namoczone przez
około 24 godziny plastry woszczyny podgrzewamy w wodzie
w zbiorniku aluminiowym, obudowanym cegłą ogniotrwałą z
paleniskiem podłączonym do przewodu kominowego.

Roztopiony wosk wraz z oprzędami oczyszczamy wstępnie w
elektrycznej aluminiowej prasie, w której znajduje się worek
jutowy. Do niego wlewamy zbierany z aluminiowego
zbiornika wosk a kiedy już worek jest pełny wyciskamy z
niego ciekły wosk prasą, ile się da. Oprzędy zostają w worku.

Wstępne klarowanie wosku odbywa się w garnkach
emaliowanych, które przez 3 doby przebywają w
styropianowych pudłach. W ciągu jednego dnia, dwie osoby
wytapiają 20 beczek 200 litrowych, ubitej w nich w średnim
stopniu woszczyny.

Etap II
Po sklarowaniu się wosku i jego oczyszczeniu, sterylizujemy
go dwukrotnie, raz za razem w autoklawie nierdzewnym w
temperaturze 142 stopnie przy ciśnieniu 4,2 Atm

odpuszczając jednorazowo ciśnienie na 3,5 Atm. Ostateczne
klarowanie przebiega w identyczny sposób jak wstępne z ta
róznicą, że w innych emaliowanych garnkach i pudłach
styropianowych przeznaczonych wyłącznie do klarowania
wosku wolnego od patogenów.

Obydwa etapy pozyskiwania wosku przeprowadzane są w
innych budynkach odległych od siebie o 20 km.

Bardzo ważne – garnki nie mogą być obite i muszą być
emaliowane. W czasie wytopu wosku nie może on wchodzić
w reakcję z żadną stalą, nawet z drutów z ramek, z
propolisem, również z drewnem z ramek, które zawiera Bóg
wie co i wszystkim tym czego w naturalnych plastrach nie
było. W autoklawie – związków powstałych pomiędzy
woskiem a innymi zanieczyszczeniami – podobno się już nie
usunie.

Szanowny Eryku, […] nie wytapia się wosku wprost z ramek.
Biorąc pod uwagę skład drewna i drutu w ramkach a także
propolis pokrywający ramki, nie wolno wytapiać woszczyny
wprost z ramek jakimkolwiek sposobem. Niestety, jeśli
chcemy dać pszczołom jak najlepszy wosk w węzie, musimy
zacisnąć zęby i wyciąć woszczynę z ramek. Czy to w topiarce
słonecznej , czy parowo, czy w wodzie - możemy już
spokojnie sobie ją przetapiać. Z tym, że w wodzie miękkiej .
Na pewno nie z sieci wodociągowej . Jest to jeden ze
szczegółów całego zespołu czynników prawidłowego
podejścia do pszczół umożliwiających im życie w stopniu jak
najbardziej zbliżonym do natury. Bardzo ważny szczegół.

Pozdrawiam, polbart

No i tylko jeden wpis dotyczył wywołanej na początku

topiarki słonecznej. Jarek_D napisał:

Kupiłem ją kilka lat temu. Pomysł dobry ale użyte materiały
nie wytrzymują próby czasu. Zewnętrzne powierzchnie
styropianowych ścianek pokryte są masą klejową która
odpada, styropian w ściankach jest kiepskiej jakości i łatwo
poddaje się mrówkom. Uszczelki pod pokrywą nie
wytrzymują temperatury pracy, kruszą się i udostępniają
pszczołom dostęp do wnętrza co jest szczególnie uciążliwe w
okresie bezpożytkowym. Dużo pszczół ginie w takiej pułapce.
Wewnętrzne ekrany z czarnej blachy już w drugim sezonie
odpadły.

Być może producent w międzyczasie udoskonalił konstrukcję,
tego nie wiem, ale jeżeli nie poprawił materiałów drugi raz
nie kupiłbym tej topiarki.

Na koniec moje własne zdanie też już w formie cytatu z

forum. Napisałem to po pierwszym wpisie e_klemensa

sugerującym wykonanie głównego wytapiania wosku na

okres po pożytkach miodowych:

No ale po pierwsze – wymianę starych plastrów można zrobić
na początku maja (w ulach typu 1 /2 dadanta jest to dość
wygodny termin) kiedy odbudowa węzy jest szybka a po
drugie – wycinanie czerwiu trutowego da się zwykle
zaplanować na dni słoneczne. Zgoda, że nie zawsze ale gdy
się da.. . Prawda, że para także obniża pracochłonność wytopu
do takiego samego poziomu jak słońce.
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Topienie wosku – dokończenie

Wnioski jak zwykle, każdy sam sobie wyciągnie. Mam

nadzieję, że przytoczenie tej dyskusji poszerzy nieco

horyzonty pokazując inne metody niż nasze własne, ale

uczciwie przyznaję – w wątku o topiarce było tego dużo

więcej i nawet nie dałbym rady przenieść tutaj wszystkich

głosów, które się pojawiły. Kto może – zapraszam do

Internetu na forum Polanki. Dzieci lub wnuki pomogą znaleźć

a dalej już poleci.
Piotr Skorupa

Jak umierają pszczoły?
Czesław Jung

Od dość dawna nosiłem się z zamiarem napisania na temat
umierania pszczół. Impulsem do podjęcia tego tematu były
różne zdarzenia wynikające zarówno z dyskusji na różnych
spotkaniach pszczelarzy, a także wpisy niektórych
użytkowników zabierających głos na forach pszczelarskich,
co w ostatnich latach stało się dość powszechną możliwością
wymiany poglądów dotyczących różnych aspektów
gospodarki pasiecznej . W środowisku pszczelarskim od
dawna można zauważyć, że niektórzy pszczelarze, z reguły
posiadający większe pasieki i związaną z tym większą ilość
pracy przy obsłudze tej pasieki, nie zawsze podczas tej pracy
zwracają baczną uwagę na każdą pojedynczą pszczołę.
Czasem w pośpiechu czy braku należytej uwagi przygniotą
kilka, które nie zdążą usunąć się z wręgów nakładanych
korpusów czy przy okazji różnych prac pasiecznych.
Pszczelarze posiadający mniejsze pasieki, którzy mogą
poświęcić więcej czasu na prace przy swoich ulach, częściej
dbają, aby przy wykonywanych pracach unikać tego typu
zdarzeń i uważają się za miłośników, dla których każda
pszczoła to obiekt, nad którym warto się pochylić, a nawet
nieraz pomóc wejść do ula, kiedy nie ma już siły
samodzielnie do niego wrócić.

Zdarza się, że ci miłośnicy, często z antypatią wyrażają się o
tych, którzy swoimi metodami i pośpiechem narażają część
pszczół na przedwczesną śmierć.

Ja jednak nie o tych przypadkach chciałbym pisać w tym
opracowaniu. Kiedy zdarza mi się przy okazji jakiegoś
wykładu, czy opisując w internecie jakiś fragment
stosowanej w mojej pasiece gospodarki, również często,
zanim zdąży się omówić go przez pryzmat biologii pszczoły,
już bywa się oskarżony o mordowanie pszczół, czy wręcz
nieludzkie ich traktowanie. Kiedy coś takiego ma miejsce na
sali, w gronie konkretnych ludzi, można od razu podjąć temat
i na gorąco wytłumaczyć jak się to ma do rzeczywistości i czy
takie oskarżenie jest uzasadnione? Pisząc na forum tej
możliwości nie ma, a ewentualna dyskusja mogła by się
rozciągnąć w czasie na tyle, że rzucający oskarżenie
najczęściej już udaje nieobecnego i takiego którego ta
dyskusja nie dotyczy.

Chciałbym więc napisać, jak takie oskarżenia wyglądają w
zetknięciu z rzeczywistą biologią pszczoły i jej skutkami na
funkcjonowanie rodziny pszczelej .

Stawiam wtedy ogólne pytanie: Ile mniej więcej znajduje się
pszczół w dobrze rozwiniętej rodzinie pszczelej w pełni
sezonu pszczelarskiego? Odpowiedź, zgodna zresztą z
prawdą jest, że około 60 – 80 tysięcy osobników. Następne
moje pytanie brzmi wtedy: A ile jest pszczół w rodzinie, która

idzie do zimowania? I z reguły znów otrzymuję odpowiedź
zbliżoną do prawdy, tzn. 1 0 – 15 tysięcy osobników. Wtedy
zadaję pytanie zasadnicze i proszę o bardzo poważną
odpowiedź.

Co zatem stało się z tymi tysiącami pszczół, które były w ulu
jeszcze w lipcu, pracując skrzętnie na ramkach, które już
wiszą na regale w magazynie???

I wtedy bardzo często następuje konsternacja i często ktoś
odważniejszy mówi: no,no spracowały się.

Czyli mówiąc wprost, umarły śmiercią naturalną? Czy można
więc takiego właściciela pasieki oskarżyć o nieludzkie i
moralnie naganne traktowanie swoich pszczół?

Idąc dalej tym tokiem rozumowania rozróżniamy także u
pszczół śmierć naturalną, oraz śmierć, którą możemy nazwać
mordowaniem pszczół. W tym przypadku wymienimy
wspomniane już nieuzasadnione gniecenie, zatrucie, śmierć w
wyniku choroby, zagłodzenia, zjedzenia przez ptaka,
szerszenia, niedźwiedzia, zniszczonych w celach
doświadczalnych itp.

Wymieniłbym tu jeszcze pszczoły ginące z powodu rabunku
wywołanego niewłaściwym postępowaniem pszczelarza.

Kiedy już wszyscy obecni dojdą do zgody, co do tego, z
jakich przyczyn mogą ginąć pszczoły w sposób nienaturalny
zadane zostaje pytanie najważniejsze: To, który z tych
przypadków ma miejsce w mojej metodzie gospodarki, że
jestem oskarżony o mordowanie czy nieludzkie wobec nich
postępowanie? Po namyśle, czasem zdarza się, że ten
któremu takie oskarżenie się wyrwało powie: przepraszam.

Nie uważam jednak że na tym można by zakończyć moje
rozważania . W tej dziedzinie jak już wspomniałem w innym
miejscu, często mamy do czynienia ze zbyt małą wiedzą, a
jednocześnie szybkim ferowaniem wyroku bez uzasadnienia i
znajomości rzeczy.

Bo trzeba sobie zadać pytanie co tak naprawdę decyduje o
długowieczności pszczół ?

Naukowcy pracujący w pszczelarstwie, bez względu na kraj
pochodzenia, chcieli by aby określenie tego było bardzo
skomplikowane, przynajmniej tak, aby przeciętny człowiek
(bez stosownego wykształcenia) nie był w stanie tego pojąć.

Natomiast prawda nie jest aż tak skomplikowana. Mówiąc
dość skrótowo, długość życia pszczoły, zależy w naturze od
czasu, w jakim są sprawne jej skrzydła i pozwalają jej na
wykonywanie prac potrzebnych dla trwania rodziny. Tym też
tłumaczyć należy, że pszczoły, które intensywnie wykonują
loty w okresie poużytkowym żyją cztery – sześć tygodni.
Natomiast te, które lęgną się na jesieni i w swoim życiu
niewiele muszą wylatywać z ula, żyją nawet ponad pól roku.
Matka, która lata bardzo mało, bo tylko na lot godowy czy w
okresie wyjścia nowego roju, żyła by nawet 5 lat, ale z reguły
pszczelarz wcześniej ją wymienia. Trutnie z kolei
prawdopodobnie żyły by też o wiele dłużej , gdyby w
odpowiednim czasie, pszczoły nie wyrzuciły ich z uli. Można
stwierdzić, że ich naturalna śmierć też nie może być
przykładem „ludzkiego” traktowania.

Można by określić to w sposób podobny do określenia
żywotności samochodu. Przy samochodach określa się to
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przybliżonym przebiegiem, a więc wytrzymałością silnika. U
pszczół tym przebiegiem będzie odległość, jaką pszczoła
potrafi przefrunąć, zanim skrzydła zbudowane z chityny,
zużyją się na tyle, że przestają już unosić jej ciężar. W tym
miejscu warto przypomnieć, że pszczoła, aby mogła frunąć z
szybkością około 40 km. na godzinę musi poruszać
skrzydełkami około 200 razy na sekundę. Jak ogromny jest to
wysiłek, może sobie uzmysłowić każdy, kto spróbował by z tą
szybkością pomachać rękami. Być może też by pofrunął.

Zrozumiałe, że trudno było by tu wymienić wszystkie
czynniki wpływające na zmniejszenie długości ich życia a
wynikające z warunków zdrowotnych i środowiskowych.
Mogą one występować na ograniczonych przestrzeniach i
wynikać z infrastruktury, w której działa oceniana rodzina
pszczela.

Jednak rodzinę pszczelą lepiej jest porównywać z rodziną
ludzką. Jeśli wśród ludzi mamy do czynienia z sytuacją, że
dzieci, żeniąc się lub wychodząc za mąż, tworzą nowe
rodziny i w konsekwencji zachowana zostaje ciągłość trwania
i nikt nie oskarża nikogo o nieludzkie postępowanie, kiedy
dziadkowie umierają z naturalnej przyczyny.

U pszczół po to tworzymy nowe rodziny lub dopuszczamy,
aby doszło do wyjścia roju, aby właśnie zachować ciągłość
gatunku. Jeśli w rodzinie macierzystej , na skutek ustania
wylęgania się nowych pszczół i naturalnego ubywania
starych, dochodzi do jej połączenia, oskarża się pszczelarza o
to że „trochę to nie ludzkie”.

Rzeczywiście, że nie ludzkie, bo nie człowiek zdecydował, w
jaki sposób odbywa się „normalna” śmierć pszczoły jako
osobnika. Ten sposób istnieje od wieków, i trzeba przyznać, w
żaden sposób, nie jest adekwatny do pozytywnej roli, jaką w
swoim życiu ta pszczoła spełniała wobec własnej rodziny,
przyrody i człowieka. Cóż, bowiem czeka taką pszczołę,
której w pewnym momencie skrzydła odmówią
posłuszeństwa?

Spada ona na ziemię i teraz dopiero zaczyna się dla niej
rzeczywisty problem. Korzystając ze swojej orientacji,
zaczyna na piechotę iść w kierunku ula. Po drodze czyhają na
nią różne niebezpieczeństwa. A to, polujące na owady ptaki,
żaby, jeże. Jeśli i tego uda jej się uniknąć to w perspektywie
jest głód lub śmierć z wyziębienia. W żadnym już przypadku
nie ma dla niej ratunku, wobec niemożliwości fruwania.

I czy nam się to podoba czy nie, jest to przewidziany przez
naturę sposób umierania pszczół. I dotyczy on w takiej samej
mierze tych pasiek, których właściciele z racji posiadania
dużych pasiek i braku czasu pomogą nieraz wcześniej niż by
należało opuścić świat żywych przez niewielką ilość pszczół,
a w taki sam sposób umierają pszczoły w pasiekach małych,
których właściciele chcą uchodzić za niesamowitych
miłośników tego owada.

Na pewno to opracowanie nie wyczerpuje do końca tematu,
jaki tutaj podjąłem. Mam nadzieję, że będzie ono
przyczynkiem do tego, aby zatrzymać się nad nim na pewną
chwilę. Przynajmniej na, tyle aby niepotrzebnie nie oskarżać
kogoś o odpowiedzialność za okoliczności, które przyroda już
od wieków ustaliła i nawet największy miłośnik tych owadów
na świecie, o ile taki istnieje, nie ma żadnego wpływu.

Pobudzanie krążenia miodem
Można się uśmiać, można przetestować, co kto woli :-)

Przed kilku laty, na którymś z jesiennych spotkań w
Puławach, przypadkowo z ust matki chrzestnej Polanki
usłyszałem, że od pewnego czasu do mycia rąk i twarzy
zamiast mydła używa .. . miodu.

Nie brałem aktywnego udziału w rozmowie, byłem tylko
jednym spośród licznych słuchaczy, dzięki czemu mogłem
dobrze przyjrzeć się licom narratorki. Obchodząc dookoła
grupkę rozmówców dokonałem nienapastliwej oceny
wspomnianych lic z kilku stron i w różnym oświetleniu.
Stwierdziłem, że skóra Pani Eli wygląda świeżo i zdrowo.
Zapamiętałem jej słowa:

„Miód jest wspaniale wchłaniany przez skórę człowieka, po
gorącej kąpieli należy natrzeć miodem całe ciało, a rozgrzana
kąpielą skóra w kilka minut wchłonie słodkie smarowidło,
dzięki czemu będzie gładka, jędrna i zdrowa. Taki zabieg
można stosować zawsze po kąpieli a pozytywne efekty są
widoczne bardzo szybko. Ja tam się nie pierniczę.”

Zdania wypowiadane z dużym przekonaniem zasiały w mym
umyśle myśl, czy nie spróbować wykorzystać uzyskanej
wiedzy do swoich celów biznesowych.

Mieszkam w uzdrowisku, do którego przez cały rok
przyjeżdżają na kurację rzesze gości z całego kraju, wielu
krajów unii, a nawet krajów spoza unii, po to by przez kilka
tygodni oddawać się zabiegom leczniczo-rehabilitacyjnym.

Zabiegi te polegają głównie na zawijaniu, masowaniu,
naświetlaniu.

Kombinowałem w ten sposób: klient potencjalny jest,
surowca zawsze parę beczek mam, trzeba jeszcze dopracować
know-how.

Pilnie potrzebowałem kogoś kto zgodzi się na udział w
eksperymencie w charakterze królika doświadczalnego. Od
razu na myśl przyszła mi moja żona, (pewnie dlatego, że jest
ufna, miękka i miła w dotyku). Sprzedałem jej opowieść o
błogosławionych dla urody skutkach nacierania skóry
krupcem. Niestety nie wzbudziłem oczekiwanego
entuzjazmu: „Wy pszczelarze macie dziwne pomysły. Nie będę
się niczym smarowała. Myślałam, że o czymś mądrzejszym w
tych Puławach rozmawiacie.”

Próbowałem przekonywać mówiąc, że ludzkość od zawsze
korzystała z naturalnych środków pielęgnacyjnych,
przywołałem przykład królowej Kleopatry, która kąpała się w
oślim mleku i z pewnością także nacierała miodem. Ta
argumentacja całkowicie położyła sprawę - moja żona nie
znosi mleka i reaguje na ten produkt alergicznie: „ Czy ty
wiesz jak śmierdzi kozie mleko? Sam się kąp!”

Trzeba było zadziałać samodzielnie. Postanowiłem na
własnym ciele udowodnić dobroczynny wpływ miodu. Gdy
żona zobaczy efekt, sama będzie chciała żeby ją smarować,
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ale wtedy to ja będę stawiał warunki!

Wieczorem po gorącej kąpieli wysmarowałem się krupcem
rzepakowym prawie od stóp do głowy i stojąc nieruchomo w
kabinie prysznicowej z kończynami górnymi odsuniętymi od
ciała czekałem na efekt.

Po dwóch – trzech kwadransach był on słabo zauważalny –
zresztą pod solidną warstwą miodu trudno było cokolwiek
zobaczyć. W łazience zaczęło się robić chłodnawo,
skończyłem kolejną gazetę - czytanie w pozycji stojącej z
rękami przed sobą nie jest bardzo wygodne.

Doszedłem do przekonania, że u mężczyzny wchłanianie
miodu musi potrwać dłużej , my mężczyźni mamy przecież
grubszą skórę niż kobiety. Pamiętałem też, że przy okładach
borowinowych dla wzmocnienia działania zabiegu pacjent był
zawijany w prześcieradło, ochronną folię i ciepły koc.
Wnioski - trzeba pozwolić działać czasowi.

Na nasmarowane miodem ciało założyłem dwu częściową
piżamę, owinąłem się prześcieradłem i kocem. W tej postaci
ułożyłem się na kanapie. Powoli się rozgrzewałem,
wyobrażałem sobie jak miód przedostaje się przez kolejne
warstwy skóry, zrobiło mi się słodko i nieoczekiwanie
zasnąłem. Rano okazało się, że zginanie kończyn w stawach
kolanowym i łokciowym przychodzi mi z pewnym trudem,
ponieważ piżama dość dokładnie przykleiła się do skóry.
Każdy ruch wywoływał ból związany z wyrywaniem włosów
(od dłuższego czasu kosztem włosów na głowie, moja klatka
piersiowa, brzuch a zwłaszcza plecy zgodnie z prawem
kompensacji zarostu zarosły dość obfitym włosiem).

Okazało się, że skóra wchłonęła miód tylko częściowo. Do
dziś nie rozumiem dlaczego - czy to wina grubości naskórka,
skóry właściwej czy też barierę postawiła starannie

wyhodowana tłuszczowa tkanka podskórna? A może użyłem
za dużo miodu?

Niezamierzona depilacja bywa bolesna – wcześniej
widziałem to na amerykańskich filmach o kidnapingu – teraz
przekonałem się o tym na własnej skórze, dosłownie. Po kilku
minutach zmagań, ponosząc niewielkie straty własne, udało
mi się szczęśliwie zdjąć spodnie od piżamy. Podczas tej
operacji przez cały czas w myślach chwaliłem swoją
przezorność za to, że do zabiegu nacierania miodem
założyłem kąpielówki!

Z górą piżamy było już gorzej , w żaden sposób o własnych
siłach nie dawałem rady jej zdjąć. Zasapany i czerwony
próbowałem przy porannej kawie rozważyć spokojnie
sytuację w jakiej się znalazłem. Byłem sam w domu, pomoc z
zewnątrz mogła nadejść dopiero za kilka godzin (po powrocie
żony z pracy), wtedy musiałbym przyznać się jej do porażki,
a tego nie lubię, więc pomysł odpada.

W każdej chwili może przyjść jakiś klient po miód,
(najbardziej lubią przychodzić z samego rana), trzeba działać
szybko. Chodzenie w piżamowym pancerzu ukrytym pod
polarem okazało się niewygodne. Nożyczki? Szkoda piżamy,
też odpada. Postanowiłem wykorzystać doświadczenie
zawodowe i po prostu zdekrystalizować resztki miodu w
płaszczu wodnym.

Wlazłem w piżamie pod prysznic. Po chwili miód poddał się
prawom fizyki, piżamę zdjąłem z ramion, byłem wolny i
szczęśliwy.

Dziś z czystym sumieniem i gładką skórą nóg, mogę
wszystkim polecić zabieg nacierania miodem W monotonne
jesienno-zimowe ranki z pewnością dostarczy każdemu
niezapomnianych wrażeń i pobudzi krążenie.

JG

Barwy pyłku
zebrała Elżbieta Kowalczyk

biaława - czeremcha, miodunka, szafirek, ostrożeń
łąkowy, bodziszek łąkowy, łopian szczeć,
winobluszcz

szarobiała - fiolek wonny, chaber bławatek, mikołajek
kremowobiała - wyka kosmata, przegorzan, ostrożeń polny,

dąbrówka, trędownik bulwiasty, przetacznik
kłosowy, pszczelnik

kremowa - malina, podróżnik, ogórecznik, hyzop, tytoń
szaro-kremowa - szałwia okręgowa
kremowo-żółta - topola, suchodrzew, kukurydza
jasnożółta - babka, słonecznik, wierzbownica, barszcz,

glistnik, kalina, rutewka, rzodkiew
cytrynowożółta - wierzba uszata, buk, rzepak, bez czarny,

gorczyca, gryka, pięciornik gęsi
złoto-żółta - dereń jadalny, forsycja, porzeczka złota,

jaskier, ziarnopłon, dalia
ciemnożółta - podbiał, knieć, rzepik, suchodrzew, lipa

szerokolistna, bluszcz, astry trwałe,
ceglasto-żółta - nostrzyk żółty, wielosił błękitny
brunatna - żółta ałycza, antypka, parczelina, lnica
piaskowo-żółta - topola, wierzba krucha
szarawożółta - leszczyna, wiąz, ligustr, ognicha, pokrzyk,

wilcza jagoda, szanta, wierzba iwa, jabłoń,
pigwowiec, bez lilak

oliwkowożółta - głóg dwuszyjkowy, przylaszczka
seledynowo-żółta - sasanka
zielonkawa - złoć, rezeda żółta
jasnooliwkowa - klon jesionolistny, głóg jednoszyjkowy,

ostrokrzew
jasnozielona - wiązówka bulwkowata
ciemnozielona - krwawnica, wierzbówka kiprzyca
szarozielona - olcha, klon zwyczajny, tawuła wczesna
brązowozielona - lebiodka pospolita, śnieżyca wiosenna,

jaskier rozłogowy
jasnopomarańczowa - róża, marzymięta, nawłoć, szafran
pomarańczowa - przebiśnieg, wierzba biała, dziurawiec,

mniszek, brodawnik jesienny
ceglasto-pomarańczowa - żarnowiec, rezeda wonna,

dziewanna, rozchodnik ostry, kocimiętka
naga, dzielżan

czerwona - brzoza
czerwonawa - brzoskwinia, morela
ceglasto-czerwona - łubin trwały, kasztanowiec biały
ciemnopurpurowa - kasztanowiec czerwony
amarantowo-czerwona - jasnota purpurowa
fioletowo-czerwona - kolendra siewna, bluszczyk kurdybanek
ciemnoróżowa - świerzbnica polna
kremoworóżowa - powój polny
zielonkawoniebieska - cebulica
szaroniebieska - śnieżyczka
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Jeszcze jeden powód zanikania
rodzin pszczelich w Polsce.

Czesław Jung

Barwy pyłku - c.d.

granatowo-niebieska - facelia błękitna
ciemnoniebieska - żmijowiec pospolity
ciemnogranatowa - mak wschodni
zielonkawo-szara - zawilec, agrest, dąb szypułkowy, grusza,

jarzębina, łopucha
oliwkowo-szara - porzeczka czerwona, robinia, dzwonek
żółtawoszara - cebula, powojnik, machonia
popielatoszara - mak polny
piaskowoszara - por
kremowo-szara - wrzos
brunatnoszara - nostrzyk biały
brązowoszara - kończyna biała, sparceta

Na przestrzeni ostatnich lat zaniepokojenie w pszczelarstwie
budzi zmniejszająca się ilość rodzin pszczelich. Problem ten
dotyczy wielu krajów świata, ale jeśli bliżej mu się przyjrzeć,
bardziej drastyczne formy przybiera raczej na półkuli
północnej , jak na południowej . Wrażenie takie może też być
efektem tego, że na półkuli północnej jest więcej krajów o
wysoko rozwiniętej nauce i w tej części świata szybciej
zauważono problem i określono zagrożenia z niego
wypływające. Wysoce prawdopodobne też może być to, że w
tej , tzn. północnej części świata, jest więcej krajów o dużej
infrastrukturze przemysłowej , której efekty, w postaci
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, mają także wpływ
na spadek populacji pszczół na tych terenach.

Także w naszym kraju, problem ten, w większym lub
mniejszym stopniu występuje i przybiera czasem bardzo
drastyczne formy. Przedstawiciele nauki, w różny sposób
starają się na ten temat wypowiedzieć, ale ponieważ
wypowiedzi ich, co do określenia głównego i rzeczywistego
powodu zanikania rodzin pszczelich są ogromnie rozbieżne,
wymyślono, więc coś, co ma zbierać jakby w jednym wielkim
worku, te wszystkie przyczyny i nazwano to coś mianem
CCD. W tym określeniu mieszczą się te wszystkie zagrożenia,
które już dziś powodują upadki rodzin, ale jest tam jeszcze
miejsce na nowe, poznawane dopiero zjawiska, które mogą do
tego grona dołączyć.

Z pośród najczęściej wymienianych czynników, mieszczących
się w szeroko pojętym określeniu CCD, najczęściej wymienia
się: warrozę wraz z całą otoczką towarzyszących jej zjawisk
typu, wirusy, bakterie, które dzięki jej działalności mają
ułatwiony dostęp wnikania do organizmu pszczoły i
rozpoczęcia tam destrukcyjnej działalności.

Nosema Ceranea, której działanie jest o wiele bardziej groźne
dla pszczół aniżeli znana nam od dawna Nosema Apis, w
dodatku przebiegająca bez widocznych objawów
zewnętrznych i na którą, poprzez wprowadzenie nie wiadomo
jak uzasadnionych przepisów, pozbawiono nas leku, który
radzi sobie z tym zarazkiem.

Szerokie stosowanie pestycydów w rolnictwie niewątpliwie
jest jednym z tych powodów, co do których nie ma żadnych
wątpliwości, jak ogromne szkody wyrządzają w pogłowiu nie
tylko pszczół, ale przyczyniły się one do wytępienia wielu

gatunków owadów które miały swój udział w zapylaniu roślin
owadopylnych w przyrodzie.

Neonikotynoidy, stosowane powszechnie w zaprawach
nasiennych, przedostające się w trakcie wzrostu rośliny do
różnych jej części a także obecne w glebie przez długi czas od
zebrania tej rośliny z pola, także stanowią poważne
zagrożenie i to nie tylko dla korzystających z tych roślin
owadów, ale także ludzi i zwierząt spożywających produkty z
tych roślin jak i tych, które siane są na tych areałach w
kolejnych latach.

Wszystko to stanowi tak skomplikowaną sytuację dla
bytowania rodzin pszczelich, że powinno to być poważnym
ostrzeżeniem dla człowieka, gdyż w perspektywie dalszego
zmniejszania się pogłowia pszczół, może grozić brak
żywności. Uznaje się, że 70% żywności, jakiej potrzebuje
człowiek, pochodzi z roślin wymagających zapylenia przez
owady.

Jakby tego wszystkiego było mało, od pewnego czasu
możemy w naszym kraju wyodrębnić nowy powód
zmniejszania się ilości rodzin pszczelich, które i tak nie mają
łatwego życia, jak zostało wykazane powyżej . Tym razem
jednak, zagrożenie powstaje z winy człowieka, a w dodatku,
co trochę zakrawa na kpinę, z winy tych, którzy jakoby z
urzędu i racji swojego wykształcenia, powinni pszczół, jako
jednego z gatunków zwierząt gospodarskich, chronić. Zdaję
sobie sprawę, że to co piszę będzie przez niektórych uznane
za kontrowersyjne, jednak znane już z przekazów
medialnych, a także z przypadków z życia i otoczenia decyzje
o paleniu rodzin pszczelich, w których wykryto objawy
zgnilca złośliwego.

Decyzje takie wydawane są przez lekarzy weterynarii z mocy
nadania im takich uprawnień stosownymi przepisami prawa.
Przypadków takich mamy w naszym kraju coraz więcej i
pojawiające się o nich doniesienia w prasie czy lokalnych
portalach internetowych utrzymane są w konwencji sensacji,
którą można porównać z doniesieniem o wypadku
samochodowym, kradzieży czy innego zdarzenia, którego
wykrycie ma służyć pozytywnemu wizerunkowi służb za to
odpowiedzialnych.

Kiedy jednak bliżej przyjrzeć się tym przypadkom palenia
pasiek, często można mieć duże wątpliwości, czy wydana
decyzja była przemyślana? Czy przygotowanie fachowe
wydającego tę decyzję weterynarza pozwalało na właściwą
ocenę stopnia zaawansowania choroby, co uzasadniałoby
decyzję o spaleniu ula, a co się także nieraz zdarza całej
pasieki?

Analizując opublikowane opisy tych zdarzeń a także znane z
bezpośredniego oglądu i rozmów z właścicielami palonych z
urzędowego polecenia uli, można mieć co do tego duże
zastrzeżenia.

Wielu weterynarzy przyznaje z rozbrajającą szczerością, że
tak naprawdę na pszczołach się nie zna. Mieli, co prawda
kilka godzin wykładów z pszczelarstwa na zootechnice, ale
było to zbyt mało aby uważać się za wystarczająco
obeznanych w temacie, a już na pewno za mało aby
decydować o życiu lub śmierci rodziny pszczelej która wcale
nie z własnej winy uległa chorobie będącej podstawą decyzji
o spaleniu. Wielu z nich przyznaje, że pszczół zwyczajnie się
boi, a to że z urzędu są za nie odpowiedzialni, traktuje jako
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Jeszcze jeden powód zanikania rodzin pszczelich w
Polsce - c.d.

zło konieczne i wcale nie są z tego powodu szczęśliwi.

Zgnilec złośliwy jest chorobą czerwiu. Pszczoła dorosła nie
jest chora, może tylko poprzez pokarm, w którym będą się
znajdować zarazki, zarażać karmione larwy, jednak jej samej
te zarazki już nie grożą. Gdybyśmy sytuację tę przełożyli na
rodzinę ludzką, to było by to tak, że gdy zachoruje dziecko to
lekarz wydaje decyzję o eutanazji także dla rodziców. Zgnilec
nie jest nową jednostką chorobową. Od wielu lat towarzyszy
on pszczołom i już dawno opracowane zostały metody jego
leczenia. Co prawda w dziewiętnastym wieku opisywano w
ówczesnej prasie pszczelarskiej przypadki palenia z tego
powodu nawet dużych pasiek w Stanach Zjednoczonych, ale
wtedy dyktowane to było względami ekonomicznymi. Koszt
prac koniecznych do wyleczenia chorej pasieki przekraczał
wartość tych pszczół, a odnowienie pasieki pakietami
sprowadzonymi z południa kontynentu pozwalało na szybkie
przywrócenie stanu liczebnego i produkcyjnego pasieki.

Corocznie zresztą siarkowano po sezonie tysiące rodzin
pszczelich w północnych stanach, gdyż koszt zimowania ich i
utrzymania do czasu pojawienia się pożytków towarowych,
był większy aniżeli koszt sprowadzenia pakietów w
momencie, gdy ten pożytek się pojawiał.

Ekonomia całkowicie przysłaniała wtedy wszelką etykę i
moralność, z jaką dziś często się spotykamy.

Aby nie być gołosłownym pozwolę zacytować sobie kilka
fragmentów pochodzących z doniesień o spalonych
pasiekach. Pokazują one, że wiele z tych pszczół nadawało się
do utrzymania i niekonieczna była decyzja o spaleniu ich w
całości. Fragmenty te pokazują też jak wiele do życzenia
pozostawiał poziom przygotowania fachowego tych, którzy z
mocy nadanych im uprawnień te decyzje wydawali.

Przykład: Dziennikarz pyta weterynarza. „Jak groźny jest
zgnilec amerykański? Czy bez obaw możemy jeść miód?”

Odpowiada weterynarz: „ Zgnilec amerykański dotyczy tylko
pszczół. Na szczęście zareagowaliśmy we wstępnej fazie
choroby”

Przykład: Dziennikarz pyta weterynarza: „ Jak to wszystko
zniósł właściciel chorej pasieki?”

Odpowiada weterynarz: „ Mimo wszystko szykował się, że
będzie zimą przychodził, dokarmiał te zwierzęta. Teraz siedzi
nad kupką popiołu”

I jeszcze jeden cytat również pokazujący jak „głęboka" jest
wiedza udzielającego wywiadu weterynarza w temacie.

„A przetrwalnik choroby bakteryjnej może przeżyć nawet
kilka lat. Przenosimy go na ubraniu, obuwiu, podróżując
samochodem”.

O zgrozo. Czy nie powinien, więc ten pan weterynarz, wydać
kolejnej decyzji o spaleniu pszczelarza wraz z butami,
ubraniem i jego samochodem? A w dalszej kolejności
konsekwentnie, także siebie, swojego samochodu oraz
wszystkich, którzy przebywali w zapowietrzonej pasiece?

W materiałach, które udało mi się zgromadzić z tego tematu

jest jeszcze wiele fragmentów, które można by tu przytoczyć
jako dowód, że to, co piszę nie jest bezpodstawne. Mógłbym
jeszcze opisywać jeden z przypadków z terenu Śląska gdzie
jeszcze w lipcu pszczelarz zebrał niezłą ilość miodu z pasieki,
a która już w sierpniu została decyzją lekarza weterynarii
zamieniona w kupkę popiołu.

Przytaczanie tych cytatów spowodowałoby, że ten materiał
przybrałby monstrualne rozmiary. Chodzi jednak o to, aby
rozpocząć jakieś działania, które zapobiegłyby dalszej
eskalacj i tego zjawiska. Według moich szacunków, w
ubiegłym roku, decyzją lekarzy weterynarii spalono w Polsce
kilka tysięcy rodzin pszczelich. Jak pokazuje analiza choćby
tych przykładów co do których wiadomości posiadam, dużą
ich ilość można było bez problemów uratować. W sytuacji,
kiedy pokazujemy rzeczywiste zagrożenie wynikające ze
zmniejszania się pogłowia pszczół, organizuje się marsz w ich
obronie, w tym samym czasie wydaje się decyzje o spaleniu
kilku tysięcy tych rodzin, które potraktowane zgodnie z
prawidłową wiedzą, mogłyby dalej pracować dla dobra nas
wszystkich i otaczającej nas przyrody, wygląda jak paranoja.

Nie powinno też dziwić, że wymieniam te straty w pogłowiu
przy określeniu CCD. Przecież w pozostawiającej dużo do
życzenia statystyce rodzin pszczelich w naszym kraju, także
temu zjawisku są one przypisywane.

Dziwne, że w tej sytuacji milczą naukowcy, milczą instytuty i
placówki badawcze. Ktoś przecież musiał opiniować treść
przepisów prawnych pozwalających na taki ich kształt?
Ograniczenie objętości tego tekstu, nie pozwala mi na
przytoczenie wielu przypadków skutecznego wyleczenia
rodzin pszczelich zarówno znanych z przekazów prasowych
jak i z własnej praktyki, jako wieloletniego rzeczoznawcy
chorób pszczół.

Niech ten tekst, dla każdego, kto się z nim zapozna, będzie
pretekstem do zastanowienia się nad sytuacją, której poprawa
w dużym stopniu może zależeć od nas. Nie chciałbym tu
dywagować, czy taki a nie inny kształt przyjętych w tej
sprawie przepisów nie zawiera przypadkiem interesu innego,
aniżeli interes nasz i naszego kraju. Jednak brak reakcji ze
strony wszystkich, którym powinien on leżeć na sercu, może
na to wskazywać.

Realizacja KPWP w SPP Polanka
Czyli jak to u nas działa

Od wielu już lat realizujemy programy pomocowe w
zakresie:
1 . Szkolenie
2. Leki do zwalczania warrozy
3. Zakup lawet do przewozu uli
4. Zakup sprzętu
5. Zakup pszczół (matek i odkładów/pakietów)
6. Badanie jakości miodu

W zasadzie od początku programów udaje nam się wypełnić
potrzeby blisko 100% chętnych, o ile tylko spełniają oni
warunki uczestnictwa w programach. W ubiegłym roku
mieliśmy ograniczoną pulę środków zwłaszcza w programie
„zakup pszczół” i te procenty nieco kulały, obecnie żaden z
programów nie wydaje się być zagrożony. Przyznane kwoty
spełniają nasze potrzeby a ostrożność sformułowania w
poprzednim zdaniu wynika jedynie z tego, że warunki

c.d. na str. 10
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Inicjatywa nawiązania współdziałania z administracją rządowa
i samorządową w celu poprawy sytuacji w pszczelarstwie

Atena

W dniu 18.1 2.’1 3 odbyło się posiedzenie Komisj i Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, którego głównym tematem była ocena stanu
pszczelarstwa na Dolnym Śląsku. W spotkaniu uczestniczyli
również przedstawiciele Wydziału Rolnictwa UW oraz
Dolnośląskiego ODR.

Członkowie Komisj i wysłuchali oceny stanu pszczelarstwa
oraz sugestii dotyczących przyczyn pogarszającej się sytuacji
w pszczelarstwie przedstawionej przeze mnie oraz prezesów
Zarządów PZP z Wrocławia i Oławy.

Podsumowując nasze wystąpienia przewodnicząca Komisj i p.
Iwona Krawczyk poprosiła o przedstawienie naszych
wniosków i sugestii na piśmie celem analizy i możliwości
ustosunkowania się władz Urzędu Wojewódzkiego. W okresie
wiosennym ma być drugie spotkanie, na którym zgłoszone
wnioski zostaną ocenione i podsumowane w kontekście
możliwości podjęcia merytorycznych działań.

Oto wnioski które przedłożyłem na piśmie:
1 . Zewidencjowanie stanu rodzin pszczelich przez służby

rolne.
2. Powołanie wojewódzkich koordynatorów leczenia i

ochrony pszczół.
3 . Podjęcie wsparcia inicjatywy społecznej “Pasieka w

każdej wsi”. Jako załącznik przedstawione zostały opinie
na ten temat przedłożone przez Polankę, ICCPC oraz RZP
w Opolu.

4. Wywarcie presj i na rolników uprawiających rzepak przez
opracowanie w PRIORIN zasad bezpiecznego stosowania
ochrony wraz z jednoczesną informacją o karach i
sankcjach za ich nieprzestrzeganie. Rolnik winien

otrzymać taką informację przed sezonem za
potwierdzeniem odbioru.

5. Ponieważ od lat nie udaje się stworzyć funduszu za
zapylanie należałoby obligatoryjnie wprowadzić fundusz
od sprzedanego rzepaku lub od powierzchni upraw
korzystających z zapylania na rzecz pszczelarzy z danego
terenu.

6. Samorządy winny wspierać społeczne inicjatywy
promujące spożycie miodu, edukację pozaszkolną
promującą pszczelarstwo, imprezy nawiązujące do spraw
pszczelarskich itp. .

7. Przeanalizować możliwość ulg podatkowych od
powierzchni zajętej pod uprawy roślin miododajnych w
plonie głównym.

W/w tematy przedstawione zostały również dyrektorowi
oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
we Wrocławiu p Kazimierzowi Hukowi. Spotkały się z
zainteresowaniem jako że wcześniej tematyka ta nie była
przedmiotem zainteresowania agencji. Jest deklaracja
wspierania niektórych tematów.

Problemy pszczelarskie przedstawiłem również
przedstawicielowi Zarządu Krajowego Związku Młodzieży
Wiejskiej kol. Zawadce. Jak się okazało tematyka
pszczelarska w tej organizacji była mało znana a jednocześnie
może być interesująca w kontekście spraw związanych z
zatrudnieniem młodzieży na wsi.

Moim zdaniem należy starać się zainteresować inne
organizacje oraz instytucje związane bezpośrednio z
rolnictwem a choćby pośrednio z pszczelarstwem, które, jak
wykazuje moje rozeznanie, byłyby z pożytkiem dla sprawy.

Doszły nas słuchy - c.d

W ten sposób usiłuje tworzyć fałszywą legendę. Na szczęście
wszystkie dokumenty i zapisy naszych działań krok po kroku
każdy może prześledzić na forum w wątku:

http://free4web.pl/3/2,92259,225699,8302500,Thread.html

W swoim wystąpieniu P. Sabat pominął rolę Polanki, ZZR
Ojczyzna i wielu Związków nas wspierających
(pozostających poza strukturami PZP), w ostatecznym
kształcie zapisów ustawy. Nie zająknął się też ani słowem o
petycji wspierającej nasze poprawki, która podpisało prawie
1500 osób wywodzących się z najróżniejszych środowisk
zawodowych i społecznych:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9275

PZP uczestniczył jako pierwszy w konsultacjach społecznych
przy procedowaniu tej ustawy. Czy P. Sabat w organie PZP
postawił sprawę tej ustawy, zapytał się braci pszczelarskiej co
o niej sądzą? Wsłuchał się w ich głosy? Zadumał nad ich
opiniami? Jak odniósł się do zagrożeń naszych pasiek, które
wynikają z obecności w obrocie szkodliwych dla pszczół
pestycydów w kontekście zapisów projektu ustawy? Nijak
niestety.

Widocznie Prezydent uznał, że głos pszczelarzy w tej sprawie
nie jest potrzebny, a ich opinia nieważna. Dziwna to postawa
i smutna. Nie znam ani jednej poprawki, którą P. Sabat jako
szef największej organizacji pszczelarskiej , dysponującej
pokaźnym funduszem związkowym, dużymi możliwościami i
licznymi kontaktami w sferach ministerialnych i
parlamentarnych wniósł w tekst ustawy. A był to tekst dla
nas, dla naszych pszczół, dla zabezpieczenia produkcji
zdrowej żywności i zachowania czystości środowiska
naturalnego niekorzystny.

Parlament zaakceptował siedem naszych poprawek.
Dotyczyły one stosowania j . polskiego w dokumentacji
rejestracyjnej środków ochrony roślin, poszerzenia składu
Komisji d.s. Środków Ochrony Roślin o przedstawicieli
rolników, ekologów i pszczelarzy, stworzenia krajowej bazy
danych przypadków zatrucia pszczół pestycydami,
niezwłocznego wycofania z obrotu przeterminowanych
środków.

Przeprowadziliśmy je po kilkumiesięcznej walce w
Parlamencie bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony Zarządu
PZP.
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Władze SPP Polanka III kadencji (i funkcje)
Piszcie i dzwońcie do nas, ale wielu z nas pracuje zawodowo - najlepiej dzwonić po południu

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Piotr Skorupa (692 49 52 01 )
Zastępca Przemysław Gierchatowski (692 465 300)
Zastępca Robert Chrzanowski (507 333 993)
Sekretarz Jacek Gracz (502 204 403)
Skarbnik Krystyna Stokłosa (605 615 852)

Dyrektor Elżbieta Kowalczyk (504 874 751 )

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Zenon Liśkiewicz
członek Antoni Dąbrowski
członek Zygmunt Górczyński

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Dariusz Miciuk
członek Władysław Mitura
członek Michał Tomczyk

Realizacja KPWP w SPP Polanka - c.d.

uczestnictwa właśnie w programie „zakup pszczół” są w
obecnym roku dla hodowców o wiele trudniejsze i nie
wiadomo jaka będzie podaż. No, ale będzie co będzie…

Technicznie rzecz biorąc, organizacja projektów wygląda u
nas tak, że pszczelarze sami decydują kiedy i u kogo dokonać
zakupu zarówno matek/odkładów jak i lawet czy sprzętu. W
pozostałych projektach liczba dostawców jest ograniczona i
określona, ale czas dokonania zakupu zawsze leży w gestii
pszczelarza. Musi jedynie zdążyć dokumenty przed terminem
rozliczenia projektu z rozsądnym marginesem dla zarządu na
jego opracowanie i zgłoszenie do refundacji.

Do tej pory nie można było korzystać z pomocy w ramach
jednego projektu w dwóch lub więcej organizacjach. Obecnie
ze wszystkich projektów można korzystać w ramach tylko
jednej organizacji. Nie będzie już można zakupić

refundowanych leków przez Polankę, jeśli w innych
projektach skorzystało się z pośrednictwa innej organizacji.

Niemniej jednak dysponujemy jeszcze pewnymi rezerwami.
Mamy w Polance coś takiego jak lista rezerwowa. Chętnych
zapraszamy do wpisywania się na nią. Oczywiście
pierwszeństwo mają ci, którzy złożyli zamówienia jesienią.
Wystarczy jednak skontaktować się z kimś z zarządu lub
sprawdzić na www.spp-polanka.org kto zajmuje się
konkretnym projektem i skontaktować się bezpośrednio z
nim, by znaleźć się na liście rezerwowej . Wielu pszczelarzy
skorzystało skutecznie z tej ścieżki.

Niejako przy okazji zapraszam też na szkolenie, o którym
więcej informacji (termin, harmonogram wykładów, cena)
pojawi się na naszej stronie za kilka dni a ja jedynie
zasygnalizuję, że zapowiadany jesienią VitaeApis
najprawdopodobniej będzie można zabrać ze sobą.

Piotr Skorupa

Internet mobilny bez opłaty abonamentu – to możliwe.
roburus

Wielu z nas ma w rodzinie jakieś dość stare, ale jeszcze
działające komputery. A gdyby tak można było je wyposażyć
w bezpłatny dostęp do Internetu? To trochę jak ze starym
telewizorem, który zaopatrzony w dekoder do nowej telewizji
cyfrowej nadal jeszcze się przydaje. . .

Jest to możliwe! Jeśli ten leciwy komputer rzeczywiście
działa, ma jakiś monitor (też może być jeszcze stary,
kineskopowy) oraz mysz i klawiaturę, może jeszcze przez
parę lat posłużyć do nauki i rozrywki.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił swego czasu
przetarg na usługi telekomunikacyjne w postaci dostępu do
internetu za pomocą łącza radiowego HSPA+ 900 MHz i LTE
2500 MHz. Przetarg wygrała firma Aero2, która została
zobowiązana do przeznaczenia 20 procent swoich zasobów
do świadczenia bezpłatnego dostępu do internetu. Usługa
będzie świadczona do 21 grudnia 2016 roku.To jeszcze
prawie 3 lata.

Co trzeba zrobić? Formalności:

Jeśli masz dostęp do internetu wybierz tę stronę:
http://www.aero2.pl, gdzie krok po kroku wytłumaczony jest
sposób postępowania, ja tu zamieszczam jego skrót na
podstawie w/w strony:
1 . Wypełnij wniosek on-line. Po wypełnieniu Wniosku

Online na adres e-mail w nim podany otrzymasz maila
aktywacyjnego.

2. Depozyt
– Wpłać 20 zł na konto o numerze: 24 1680 1248 0000
3000 1872 7122 (dla Aero2, ul. Lwowska 19, 00-660
Warszawa) – w tytule przelewu podaj : „Depozyt BDI”
oraz numer PESEL dla obywateli RP lub imię i nazwisko
oraz numer paszportu dla obywateli innych państw.
– Wpłać 7 zł na konto o numerze: 74 1680 1248 0000
3000 2077 9227 (dla Aero2, ul. Lwowska 19, 00-660
Warszawa) – w tytule przelewu podaj : "Opłata za wysyłkę
karty SIM BDI” oraz numer PESEL dla obywateli RP lub
imię i nazwisko oraz numer paszportu dla obywateli
innych państw.

3. Wyślij następujące dokumenty: wydrukowany i podpisany
w 2 miejscach wniosek, kopia dowodu tożsamości, kopie
potwierdzenia wniesionych opłat, na adres - Aero2 35-234
Rzeszów ul. Trembeckiego 11A z dopiskiem „Bezpłatny
Dostęp do Internetu". Zalecane wysłanie dokumentów
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

4. Otrzymasz e-mail z datą wysyłki karty. Trwa to trochę,
czasami nawet 2 miesiące.

Do szczęścia potrzebny jest jeszcze modem (koszt ok. 1 50-
200zł) i ustawienia w komputerze. Łącze to nie jest demonem
szybkości (512 kb/s) ale do ściągnięcia biuletynu "Polanka"
wystarczy, jak również do przeglądania stron internetowych.
Osobiście korzystam od kilku lat i nie mogę narzekać. Nie
wszędzie mam zasięg ale mapa zasięgu jest również na
stronie operatora.




