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ZAPROSZENIE DO BADANIA STRAT RODZIN PSZCZELICH

PONIESIONYCH W TRAKCIE ZIMOWLT 2OI7 I2OI8

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Pracownia Chor6b Owad6w UZytkowych Wydzialu Medycyny Weterynaryjnej Szkoly Gl6wnej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie juL po raz kolejny prowadzi badanie zimowych strat rodzin
pszczelich w ramach aktywnoSci miEdzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee

Colony Losses - zapobieganie stratom rodzin pszczelich). Niektrfre wyniki badarfl prowadzonych po

zimie 20116117 uka2q sig w 6 numerze tegorocznego "Pszczelarstwa".

tr qcznie otrzymali6my 491 kwestionariuszy. Straty og6lem wyniosly 21,8o/o, z uwzglednieniem
strat z powodu problem6w z matkq oraz klqsk zywiolowych (kt6re wyniosly odpowiednio 6,loh i
0,9yo). Byly one znacznie wyasze niz w trakcie poprzedniej zimy (ll%) i najv,rylsze od czasu, kiedy
prowadzimymonitorin!. W poszczeg6lnych wojew6dztwach straty og6lne wahaly sig od 9,9o/o do

38,4yo i byly najwyasze w wojew6dztvtie lubuskim (38,4oh), opolskim (34,2yo), Sl4skim (32,2Yo) oraz

pomorskim (32%), przy czw az w siedmiu wojew6dztwach przel<raczaNy 20%. NajniZsze straty

notowano w wojew6dztwie Swigtokrzyskim (9,9), kujawsko-pomorskim(l2%) oraz

zachodniopomorskim (12,9%).
Analiza strat Srednich wykazaNa, 2e najwigksze upadki rodzin skoncentrowane byly na dw6ch

obszarach, tj. w Polsce poludniowo-zachodniej, gdzie we wrzeSniu 2016 r. i w marcu 2017 r.

temperatury byly najvtylsze (Srednia odpowiednio powyZej 16"C i 6"C), oruz w Srodkowej czgSci pasu

p6lnocnej Polski, tarn, gdzie w listopadzie 2016 r. suma opad6w byla najwylsza (powyZej 80 mm) i
temperatury w marcu 2017 r. najniasze (Srednia poniZej 5"C). Az w sze6ciu wojew6dztwach straty
powyzej 20Yo rodzinzglosilo okolo 50 lub nawet wigcej procent pszczelarzy (w skali calego kraju bylo
to a2 43 %) (tab. l.)

Tak, jak w poprze,Jnich latach, pszczelarze, kt6rych pszczoly korzystaly z plarttacji kukurydzy,
stracili wigcej rodzin, niz ci, kt6rzy twierdzili, 2e ich pszczoly z tego pozy'tku nie korzystaly
(odpowiednio 26,50 i 20,9%). Podobn4 tendencjg obserwowano tak2e w przypadku po4rtku
rzepakowego.

Wsrystkim rktilrry dostarcryli nam dane oraz pomagali w ich zbieraniu bardzo dzigkujemy.

W ubieglym roku wprowadziliSmy do naszych metod zbierania danych internetow4 ankietg, kt6rq
wypelnilo 213 pszczel*ry,kt6rzy wzigli udzial. w badaniu. Musimy przyznaQ 2e jest to najbardziej

przyjazny dla nas spos6b udzialu pszczelarzy w badaniu, poniewaz dane z bazy w prosty spos6b

mozemy przenies6 do arkusza danych, bez potrzeby koniecznoSci wielogodzinnego manualnego

wprowadzania informacj i od poszczeg6lnych pszczelwzy .

Podobnie juk * roku ubieglym ankietg mohna wypelni6 anonimowo. Ankieta internetowa ma inny
wyglqd graficzny ni? przeznaczona do druku. BEdzie aktywna od 1 maja do 20 czerwca 2018 r. i jest

dostppna pod adresem internetowym:

Dla tych z Paflstwa, kt6rzy jednak nie chc4lub nie mogqwypelni6 ankiety internetowej przesylamy

ankietE w wersji do druku, kt6r4 po wydrukowaniu i wypelnieniu moZna przeslat, pocztq (adres:

PChOU, KPiDW, WMW, SGGW, 02-786 Warszawa, ul Ciszewskiego 8) lub po zeskanowaniu

odesla6 na adres grazyna topolskar,@sggw.pl Mozna teZ wypelnid ankietq wyslan4 ptzez nas w
Wordzie i cdeslai, .jakc zalqcznik.

Prosimy o wypelnienie ankiety tylko raz, nawet, jeZeli zaproszenie do udzialu w monitoringu

otr zy maj qP anstwo z r oLny ch 2r 6 deL.



Kolom i zv,iqzkom pszczelarskim bpdziemy bardzo wdzigczni zarczprowadzenie ankiety w6r6d ich
czlonk6w.

Bardzo waLne s4 dla nas dane od Wsrystkich pszczelarzy, ktfirzy zazimowali prrynajmniej
jedn4 rodzinp, takie od tych, kt6rzy 2adnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych,
ktfirry utracili wsrystkie, lub prawie wsrystkie rodziny

Prowadzony przez nas monitoring nie jest w Zaden spos6b powi4Tany z badaniarni prowadzonymi
PIB-PIWet w Pulawach w pasiekach nadzorowanych.

Aby dane mogly byt analizowane lqcznie z danymi migdzynarodowymi powinny do nas trafi6
najp62niej w polowie czerwca. Bardzo liczymy na Paristwa wsp6lpracE i z g6ry dzigkujemy zaudzial
w badaniu.

Z pszczelarskim pozdrowieniem Koordynator zbierania danych w Polsce


