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Pszczelarstwo w województwie mazowieckim i jego znaczenie
dla rolnictwa
Beekeeping in Mazovia province and its importance for
agriculture
Synopsis. W artykule przedstawiono znaczenie pszczelarstwa dla rolnictwa na przykáadzie
województwa mazowieckiego, zwracając szczególną uwagĊ na zmiany dotyczące zapotrzebowania
gáównych uprawnych roĞlin entomofilnych na zapylanie. Dokonano obliczeĔ liczby pni pszczelich
potrzebnych do zapylenia upraw w latach 2000-2007.
Sáowa kluczowe: pszczelarstwo, zapylanie, województwo mazowieckie
Abstract The significance of beekeeping for agriculture was presented on example of Mazovia
province. Changes in the needs of pollination of the main plants cultivated in 2000-2007 were
analysed.
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Wprowadzenie
Zainteresowanie czáowieka pszczoáami siĊga co najmniej kilkunastu tysiĊcy lat.
Początkowo ludzie rabowali miód niszcząc gniazdo pszczóá, co potwierdzają m.in.
malowidáa skalne odkryte w Hiszpanii. Na terenie Polski historia pszczelarstwa siĊga ponad
dwóch tysiĊcy lat. Pierwsze informacje pisane o uĪytkowaniu pszczóá w naszym kraju
pochodzą z X w. od arabskiego kupca i podróĪnika Ibrahima Ibn Jakuba. Wskazywaá on na
PolskĊ jako kraj obfity „w ĪywnoĞü, miĊso, miód i rolĊ orną”. Bartnicy przez wieki cieszyli
siĊ szacunkiem spoáecznym, nadano im szereg przywilejów, stosowali oni takĪe wáasne
kodeksy praw [Mazak 1975; Pszczelarstwo... 1998; Szot 2001; Kielak 2004].
Powodem, dla którego ludzie hodowali pszczoáy, byáa moĪliwoĞü pozyskania
produktów pszczelich. NajwaĪniejszym z nich byá miód. Poza nim od owadów tych moĪna
pozyskaü pyáek kwiatowy, kit pszczeli, pierzgĊ, wosk, jad i mleczko pszczele. Produkty te,
poza przemysáem spoĪywczym, wykorzystywane są gáównie w przemyĞle
farmaceutycznym i kosmetycznym.
Przez wieki uwaĪano produkty pszczele za gáówną korzyĞü wynikającą z hodowli
pszczóá. Jednak najwiĊkszą wartoĞcią, jaką czáowiek uzyskuje dziĊki tym owadom, jest
zwiĊkszony plon roĞlin zapylonych przez pszczoáy. Szacunki Instytutu Sadownictwa i
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Kwiaciarstwa w Skierniewicach wskazują, Īe wartoĞü plonów uzyskanych dziĊki zapylaniu
jest 20-krotnie wiĊksza niĪ wartoĞü produktów pszczelich. Ocenia siĊ, Īe w przypadku
Polski okoáo 78% gatunków roĞlin jest zapylane przez zwierzĊta, gáównie owady. Pszczoáy
w naszym kraju odpowiadają za okoáo 90% zapyleĔ dokonanych przez owady
[Pszczelarstwo... 1998]. Wskazuje to na ich duĪe znaczenie dla Ğrodowiska naturalnego,
gdyĪ bez pszczóá wiele roĞlin nie moĪe siĊ rozmnaĪaü. WĞród potrzebujących zapylenia
wiele jest roĞlin uprawnych. Wskazuje to na potrzebĊ spojrzenia na pszczelarstwo jako na
dziaá „sáuĪebny” dla rolnictwa, stąd celem niniejszego opracowania jest wskazanie na
znaczenie tego dziaáu dla upraw roĞlinnych.

Sytuacja pszczelarstwa w Polsce i w województwie mazowieckim
Liczba rodzin pszczelich w Polsce od lat 70. XX w. ulegaáa znaczącym zmianom. Na
początku tego okresu byáo ich niespeána 1,5 mln, w poáowie lat 70. ich liczba spadáa do
okoáo 1 mln. W kolejnych latach nastąpiá wzrost liczebnoĞci pni pszczelich, by w poáowie
lat 80. osiągnąü liczbĊ ponad 2,5 mln. W kolejnych latach nastĊpowaá spadek, aĪ do
niespeána 1 mln pni pod konie lat 90. W latach 2000-2008 liczba rodzin pszczelich w
Polsce wahaáa siĊ miĊdzy okoáo 800 tys., a niewiele ponad 1 mln (rys. 1). Wedáug danych
Polskiego Związku Pszczelarskiego (PZP) liczba pni w kraju wyniosáa w 2008 roku 858
tys.
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Rys. 1. Liczba pni pszczelich w Polsce w latach 1970–2008
Fig. 1. Number of bee families in Poland in 1970-2008
ħródáo: dane PZP, [Rocznik... 1986; Nogal 1999; Semkiw i inni 2007].

Liczba osób zajmujących siĊ pszczelarstwem w Polsce w 2008 r. nieznacznie
przekroczyáa 39 tysiĊcy. W porównaniu z danymi z 1999 r. nastąpiá spadek liczby
pszczelarzy o ponad 5%. Korzystną zmianą jest wzrost liczby pszczelarzy zrzeszonych,
111

kosztem liczby niezrzeszonych. W 2008 r. ponad 70% pszczelarzy naleĪaáo do związków,
zaĞ w 1999 r. liczba ta byáo o 10 punktów procentowych mniejsza.
Wedáug danych PZP (Polskiego Związku Pszczelarskiego) w 2008 r. wiĊkszoĞü, bo
ponad 60%, pszczelarzy przekroczyáa 50 lat Īycia. Okoáo 30% stanowiáy osoby w wieku
miĊdzy 35 a 50 rokiem Īycia, zaĞ osoby poniĪej 35 lat stanowiáy niespeána 10%
pszczelarzy. Jest to niekorzystna sytuacja ze wzglĊdu na ograniczone moĪliwoĞci
rozwojowe pasiek, których wáaĞcicielami są osoby w wieku poprodukcyjnym. Z drugiej
strony dla wielu osób, gáównie emerytów, prowadzenie pasieki to hobby, stanowiące formĊ
rekreacji, a w niewielkim stopniu jest Ĩródáem dochodów. Sytuacja ta powoduje, Īe w
Polsce przewaĪają pasieki maáe, ponad poáowa z nich ma mniej niĪ 20 pni, okoáo 30%
stanowią pasieki uĪytkujące od 20 do 50 pni, natomiast 10% stanowią pasieki, w których
utrzymywane jest miĊdzy 50 a 80 rodzin pszczelich. Pasieki najwiĊksze, posiadające wiĊcej
niĪ 80 pni stanowią niewiele ponad 3% wszystkich pasiek (rys. 2). PrzeciĊtna wielkoĞü
pasieki w Polsce w 2008 r., wedáug danych PZP, to niemal 22 pnie pszczele, przy czym
wiĊksze pasieki utrzymywali pszczelarze zrzeszeni w związkach. ĝrednio pasieki
pszczelarzy zrzeszonych skáadaáy siĊ z niemal 26 rodzin pszczelich, podczas gdy w
przypadku niezrzeszonych pszczelarzy wielkoĞü ta wynosiáa niewiele ponad 14 pni
pszczelich.
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Rys. 2. Struktura zbiorowoĞci pasiek w Polsce wedáug liczby pni w 2008 r., %
Fig. 2. Distribution of apiaries in Poland in 2008 by number of families, %
ħródáo: dane PZP.

W województwie mazowieckim, wedáug danych Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynaryjnego (WIW) z siedzibą w Siedlcach, w 2009 r. byáo 83078 rodzin pszczelich,
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które byáy uĪytkowane w 3699 pasiekach. Natomiast dane uzyskane od przedstawicieli
związków pszczelarskich2 dziaáających na terenie województwa nieznacznie róĪnią siĊ od
podawanych przez WIW, liczba pszczelarzy zostaáa oszacowana na 3220, a liczba rodzin
pszczelich na 81354. RóĪnica podyktowana jest tym, Īe nie wszyscy pszczelarze dziaáający
na Mazowszu są zrzeszeni w związkach, stąd szacunki, wykonane przez przedstawicieli
regionalnych związków pszczelarskich dziaáających na terenie województwa, dotyczące
liczby niezrzeszonych pszczelarzy oraz liczby rodzin pszczelich przez nich uĪytkowanych
byáy obarczone báĊdem.
Wedáug danych związków pszczelarskich, wiĊkszoĞü pszczelarzy w regionie, bo 2880
osób, byáa zrzeszona. UĪytkowali oni niemal 78 tys. pni pszczelich. PrzeciĊtna pasieka
skáadaáa siĊ z ponad 26 pni. Porównując te dane z informacjami uzyskanymi z WIW moĪna
wskazaü, Īe niemal 80% pszczelarzy w województwie mazowieckim w 2009 r. byáo
zrzeszonych w związkach branĪowych, dysponowali oni ponad 90% liczby rodzin
pszczelich w województwie.

Potrzeby związane z zapylaniem roĞlin uprawnych w województwie
mazowieckim
Zapylanie jest procesem, który warunkuje uzyskanie owoców i nasion. Wiele roĞlin, w
tym niektóre uprawne, stanowią roĞliny obcopylne, czyli takie, którym w zapyleniu pomaga
czynnik zewnĊtrzny. Czynnikiem tym mogą byü wiatr, woda bądĨ zwierzĊta. W naszej
strefie klimatycznej najwaĪniejszym noĞnikiem są owady, które powodują okoáo 80%
zapyleĔ. WĞród nich dominują pszczoáy, odpowiadające za ponad 90% zapylania przez
owady. Wynika to z faktu, Īe owady te zimują w duĪych skupiskach i juĪ wczesną wiosną
mogą zapylaü roĞliny na duĪych obszarach. Ule z pszczoáami moĪna przewoziü na poĪytek
i w ten sposób zwiĊkszaü efektywnoĞü zapylania. Dodatkowymi zaletami pszczóá są tzw.
wiernoĞü kwiatowa oraz moĪliwoĞü uczenia tych owadów zapylania roĞlin okreĞlonego
gatunku.
Zapylanie warunkuje wielkoĞü uzyskanych plonów. Brak lub zbyt maáa liczba
owadów zapylających powoduje spadek, a takĪe pogorszenie jakoĞci plonów. Dotyczy to
równieĪ, choü w mniejszym stopniu, roĞlin samopylnych. Omawiane zaleĪnoĞci dla
wybranych roĞlin uprawnych obrazuje tabela 1.
W celu okreĞlenia potrzeb związanych z zapylaniem roĞlin uprawnych w
województwie mazowieckim uwzglĊdniono powierzchnie upraw roĞlin entomofilnych i o
niewystarczającym stopniu samopylnoĞci. Zaliczono do nich gáówne roĞliny sadownicze,
rzepak i rzepik oraz krzewy owocowe i plantacje trwaáe. Dane o areale tych roĞlin
zaczerpniĊto z roczników statystycznych województwa mazowieckiego. Do badaĔ
wykorzystano informacje z lat 2000-2007. Na podstawie dostĊpnej literatury okreĞlono trzy
warianty zapotrzebowania na zapylanie przez pszczoáy. Wariant minimum okreĞlaá
2
Dane dotyczące liczby pszczelarzy i liczby rodzin pszczelich przez nich posiadanych uzyskano z 10 regionalnych
związków pszczelarskich dziaáających na terenie województwa mazowieckiego, tj.: Mazowieckiego Związku
Pszczelarzy w Táuszczu, Regionalnego Związku Pszczelarzy Póánocnego Mazowsza w Ciechanowie,
Regionalnego Związku Pszczelarzy w Páocku, Podlaskiego Zrzeszenia Pszczelarzy w Siedlcach, Regionalnego
Związku Pszczelarzy w Siedlcach, Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej, Stowarzyszenia
Pszczelarzy Ziemi Lipskiej, Kurpiowsko-Mazowieckiego Związku Pszczelarzy w OstroáĊce, Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Warszawie, Zrzeszenia Pszczelarzy APIPOL w Warszawie.
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minimalną zalecaną liczbĊ pni pszczelich potrzebnych do zapylenia danej roĞliny. Wariant
przeciĊtny zostaá okreĞlony jako Ğrednia wartoĞü z najczĊĞciej wskazywanych przedziaáów
dotyczących liczby rodzin pszczelich potrzebnych do zapylenia, natomiast w wariancie
maksymalnym wykorzystano najwyĪsze dotyczące zadanego tematu wielkoĞci podane w
literaturze.
Tabela 1. Zawiązywanie owoców przez roĞliny przy obecnoĞci i przy braku obecnoĞci owadów zapylających, %
Table 1. Proportion of numbers of fruit and flowers, with respect to pollination by bees, %
Gatunek roĞliny

Udziaá zawiązanych owoców w stosunku do liczby kwiatów, %
z pszczoáami

bez pszczóá

Jabáonie

6,1 - 20,0

0,0 - 6,6

Grusze

8,0 - 22,3

0,5 - 1,8

CzereĞnie

10,0 - 18,5

0,0 - 0,5

WiĞnie obcopylne

4,1 - 18,0

0,0 - 0,7

WiĞnie samopylne

18,3 - 33,0

6,9 - 15,4

ĝliwy obcopylne

11,0 - 25,0

0,3 - 1,2

ĝliwy samopylne

14,4 - 28,1

7,6 - 16,0

Porzeczki

42,5 - 78,7

0,3 - 10,0

Maliny *

66,0 - 99,9

27,0 - 90,0

Truskawki *

50,1 - 72,8

46,7 - 63,1

Ogórki

69,4 - 72,8

0,9 - 1,2

Marchew

88,0 - 94,6

6,5 - 10,0

Kapusta **

72,0 - 80,0

70,0 - 80,0

Rzepak **

48,6 - 71,4

46,0 - 72,0

Gryka

11,7 - 23,0

2,2 - 10,8

Koniczyna

65,0 - 92,0

0,0 - 0,1

* Owoce nieksztaátne i okoáo 20% drobniejsze niĪ owoce z kwiatów zapylonych przez pszczoáy
** Liczba áuszczyn podobna, lecz liczba nasion w nich o 20-40% mniejsza w przypadku zapylenia bez pszczóá
ħródáo: [Pszczelarstwo... 1998].

Województwo mazowieckie stanowi w skali kraju waĪny region upraw sadowniczych,
krzewów owocowych i plantacji trwaáych. Sady w badanym rejonie w latach 2000-2007
stanowiáy okoáo 1/3 sadów Polski. NajwiĊksze znaczenie miaáy jabáonie, na które w 2007 r.
przypadaáo ponad 42% krajowej powierzchni sadów jabáoniowych. Najmniejszym
udziaáem w skali kraju charakteryzowaáy siĊ Ğliwy, których udziaá wynosiá niemal 22%. W
badanym okresie udziaá roĞlin sadowniczych uprawianych w województwie mazowieckim
wzrósá z niespeána 28% w 2000 roku do niemal 35% krajowej powierzchni sadów w 2007
r. Wzrost znaczenia Mazowsza w areale upraw sadowniczych kraju dotyczy wszystkich
waĪnych upraw sadowniczych (rys. 3).
Podobnie duĪy udziaá w skali kraju miaáy plantacje trwaáe i krzewy owocowe
uprawiane w badanym województwie. W latach 2000-2007 udziaá ten wahaá siĊ od 16 do
ponad 20%. NajwiĊkszym znaczeniem z tej grupy roĞlin cechowaáy siĊ truskawki.
PrzeciĊtnie w badanym okresie powierzchnia upraw tej roĞliny na Mazowszu stanowiáa 1/4
krajowej powierzchni. Udziaá Mazowsza w krajowej powierzchni upraw truskawek wzrósá
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z niespeána 24% w 2000 r. do niemal 30% w 2007 r. Znaczenie województwa
mazowieckiego w przypadku pozostaáych upraw z tej grupy byáo znacznie mniejsze.
Powierzchnia upraw malin w regionie stanowiáa w badanych latach od 10,9% do 14%,
porzeczek od 10,4% do 15,4%, a agrestu od 6,2% do 8,4% krajowej powierzchni upraw
danej roĞliny.
Znacznie mniejsze znaczenie w skali kraju miaáy, w przypadku województwa
mazowieckiego, uprawy rzepaku. Areaá tej roĞliny stanowiá okoáo 3,5% (przy wahaniach od
1,9% do 6,4%) krajowej powierzchni zasiewów rzepaku.
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Rys. 3. Udziaá województwa mazowieckiego w uprawach sadowniczych w Polsce w latach 2000-2007, %
Fig. 3. Share of Mazovia province in orchards area in Poland in 2000-2007, %
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie Roczników statystycznych województwa mazowieckiego [Rocznik...
2002-2008].

W badanym okresie w celu zapylenia roĞlin entomofilnych w województwie
mazowieckim co najmniej potrzeba byáo od 285 tys. rodzin pszczelich (2000 rok) do ponad
400 tys. rodzin w 2004 roku. Zapotrzebowanie na zapylacze w badanym okresie wzrosáo o
okoáo 40%, przy czym w przypadku rzepaku wzrost ten byá 3-krotny, dla upraw
sadowniczych wyniósá on 28%, a dla plantacji trwaáych i krzewów owocowych kilkanaĞcie
procent (tab. 2).
NajwaĪniejszą ze wzglĊdu na potrzeby zapylania grupą roĞlin w województwie
mazowieckim byáy roĞliny sadownicze. Potrzeby zapylania tych roĞlin stanowiáy okoáo
80% potrzeb zapylania wszystkich roĞlin uwzglĊdnionych w badaniach. Udziaá tych roĞlin
w ogóle potrzeb na zapylanie ulegá w badanym okresie zmniejszeniu o okoáo 5 pp. ze
wzglĊdu na szybki wzrost powierzchni upraw rzepaku, a co za tym idzie wzrost potrzeb
zapylania tej roĞliny. Udziaá rzepaku w potrzebach zapylania w badanym okresie podwoiá
siĊ, natomiast udziaá plantacji trwaáych i krzewów owocowych spadá w tym czasie o okoáo
2 pp.
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Wykorzystując owady do zapylanie roĞlin naleĪy zwróciü uwagĊ na terminy
kwitnienia. RóĪne terminy kwitnienia roĞlin pozwalają wykorzystaü pszczoáy do zapylenia
róĪnych roĞlin. W przypadku Polski moĪliwoĞü ta jest ograniczona, gdyĪ wiĊkszoĞü
uprawnych roĞlin entomofilnych kwitnie w zbliĪonych terminach. Dlatego obliczono
zapotrzebowanie na zapylacze dla roĞlin uprawnych kwitnących w podobnym terminie. W
przypadku województwa mazowieckiego potrzeby zapylania tych roĞlin stanowiáy w
badanym okresie ponad 90% potrzeb zapylania wszystkich roĞlin uwzglĊdnionych w
badaniu. W roku 2007, uwzglĊdniając minimalne wartoĞci norm (wariant minimum), do
zapylenia roĞlin o przybliĪonym terminie kwitnienia potrzeba byáo na Mazowszu ponad
370 tys. rodzin pszczelich. Liczba rodzin pszczelich uĪytkowanych w badanym regionie
zaspokajaáa jedynie niespeána 22% potrzeb. W przypadku pozostaáych wariantów liczba
pszczóá powinna w województwie wzrosnąü ponad 6-krotnie (wariant Ğredni) lub niemal
10-krotnie w przypadku wariantu maksymalnego (tab. 2).
Tabela 2. Liczba rodzin pszczelich potrzebna do zapylenia plantacji roĞlin w województwie mazowieckim w
latach 2000-2007
Table 2. The number of the bee families required to plant pollination in Mazovia province in 2000-2007
Uprawa

Sady

Rzepak i
rzepik
Krzewy
owocowe i
plantacje
trwaáe

Razem

RoĞliny o
zbliĪonym
terminie
kwitnienia

Wariant

Rok
2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Min.*

241730

271760

252811

304396

308138

287016

309163

ĝr.

317443

356620

331446

399855

404884

376742

406149

Maks.

483460

543520

505622

608792

616276

574032

618326

Min.

16438

32906

29970

68448

46678

42368

50396

ĝr.

28767

57586

52448

119784

81687

74144

88193

Maks.

49314

98718

89910

205344

140034

127104

151188

Min.

27573

27256

23332

30934

31546

28048

31115

ĝr.

44578

45203

38353

50366

51752

45382

50708

Maks.

68020

71788

60084

77728

80822

69334

78370

Min.

285741

331922

306113

403778

386362

357432

390674

ĝr.

390787

459408

422246

570005

538322

496267

545049

Maks.

600794

714026

655616

891864

837132

770470

847884

Min.

267504

318170

292761

385142

368494

338860

371195

ĝr.

362547

437838

401359

541161

510507

467469

514705

Maks.

560782

682750

625472

851030

797344

729564

804422

* Min. oznacza liczbĊ pni pszczelich potrzebną do zapylenia danej roĞliny obliczoną na podstawie minimalnych
zaleceĔ podanych w literaturze; ĝr. obliczenia wykonane przy uwzglĊdnieniu wielkoĞci Ğredniej z najczĊĞciej
wskazywanych przedziaáów; Maks. przy uwzglĊdnieniu najwyĪszej wielkoĞci podawanej w literaturze
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie Roczników statystycznych województwa mazowieckiego [Rocznik...
2002-2008] i pracy zbiorowej [Pszczelarstwo... 1998].

Niewystarczająca liczba zapylaczy skutkuje uzyskaniem niĪszych plonów roĞlin oraz
ich gorszą jakoĞcią. Obliczenia wskazują, Īe w 2007 r. w Polsce do zapylenia roĞlin
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uprawnych, które kwitną w zbliĪonych terminach, potrzeba byáo ponad 2,5 mln rodzin
pszczelich (wariant minimalny), czyli niemal 3-krotnie wiĊcej, niĪ byáo uĪytkowanych. W
przypadku uwzglĊdnienia przeciĊtnych wielkoĞci zapotrzebowania na zapylacze liczba ta
wyniesie ponad 4 mln, zaĞ w wariancie maksymalnej zalecanej liczby ponad 6,7 mln pni
pszczelich. Potrzeby zapylania roĞlin uprawnych w badanym województwie stanowiáy
12%-15% zapotrzebowania na zapylacze roĞlin uprawnych w Polsce. NajwiĊkszymi
potrzebami związanymi z zapylaniem charakteryzowaá siĊ rzepak, na zapylanie którego w
2007 r. byáo potrzeba, wedáug wskazanych wariantów, odpowiednio niemal 1,6, 2,8 i 4,8
mln rodzin pszczelich. W przypadku sadów zapotrzebowanie to w skali kraju wynosiáo
odpowiednio ponad 50, niemal 40 i ponad 35% potrzeb zapylania rzepaku. Dla krzewów
owocowych i plantacji trwaáych wskaĨniki te wahaáy siĊ miĊdzy 11% a 12% (tab. 3).
Tabela 3. Potrzeby związane z zapylaniem gáównych roĞlin uprawnych w województwie mazowieckim w 2007
roku na tle Polski
Table 3. Numbers of bee families needed for pollination of main agricultural plants in Poland in 2007 and the
share of Mazovia province in that number
Uprawa

Wariant
Min.*

Sady

Rzepak i rzepik

Krzewy owocowe i
plantacje trwaáe

Razem

RoĞliny o zbliĪonym
terminie kwitnienia

Liczba pni pszczelich potrzebna do zapylenia
udziaá województwa
Polska (liczba pni)
mazowieckiego, %
848340
36,44

ĝr.

1107081

36,69

Maks.

1694673

36,49

Min.

1593600

3,16

ĝr.

2788800

3,16

Maks.

4780800

3,16

Min.

191393

16,26
15,75

ĝr.

321861

Maks.

521870

15,02

Min.

2631326

14,85
12,93

ĝr.

4215735

Maks.

6995336

12,12

Min.

2537809

14,63

ĝr.

4065157

12,66

Maks.

6767094

11,89

* – objaĞnienia jak w tabeli 2.
ħródáo: jak w tabeli 2.

W województwie mazowieckim wymagania dotyczące sadów stanowiáy ponad 1/3
krajowego zapotrzebowania, dla krzewów owocowych i plantacji trwaáych udziaá ten
wyniósá ponad 15%. W przypadku roĞlin o zbliĪonym terminie kwitnienia badany region
stanowiá, w zaleĪnoĞci od przyjĊtego wariantu, od niemal 12% do niemal 15% krajowego
zapotrzebowania na zapylacze (tab. 3).
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Podsumowanie
Pszczelarstwo stanowi waĪny segment rolnictwa. Z jednej strony pszczelarze
pozyskują szereg produktów wytwarzanych przez te owady, z drugiej, waĪniejszej strony,
zapylanie roĞlin entomofilnych przez pszczoáy pozwala na uzyskanie wyĪszych plonów o
lepszej jakoĞci.
Przeprowadzone badania wskazują na zbyt maáą, w stosunku do potrzeb związanych z
zapylaniem, liczbĊ rodzin pszczelich w Polsce, jak równieĪ w województwie
mazowieckim. NaleĪy zwróciü uwagĊ na fakt, Īe w badaniach nie uwzglĊdniono mniej
znaczących w skali kraju upraw, które wymagają zapylenia, jak niektóre warzywa, czy
plantacje nasienne. W badaniach nie uwzglĊdniono takĪe zapotrzebowania na zapylanie ze
strony roĞlin dziko Īyjących. Zatem liczba rodzin pszczelich niezbĊdna do zapylenia
wszystkich roĞlin entomofilnych w Polsce bĊdzie wyĪsza niĪ wskazana w badaniu.
Wedáug danych PZP w 2008 r. byáo w Polsce okoáo 858 tys. rodzin pszczelich.
Pozwala to na zapylenie, wedáug minimalnych wartoĞci norm zapotrzebowania na
zapylacze, gáównych roĞlin entomofilnych na okoáo 1/3 powierzchni upraw. Przy
uwzglĊdnieniu przeciĊtnych bądĨ maksymalnych wielkoĞci ze wskazanych norm udziaá ten
maleje do odpowiednio okoáo 20% i 13%. W przypadku województwa mazowieckiego
wskaĨniki te byáy na jeszcze niĪszym poziomie. We wskazanych wariantach liczba pni
pszczelich w regionie wystarczy do zapylenia odpowiednio 21,15% i 10% roĞlin
entomofilnych.
PowyĪsze badania wskazują na potrzebĊ rozwijania pszczelarstwa w Polsce. Gáównym
efektem pracy pszczóá są plony roĞlin entomofilnych, a ich wartoĞü wielokrotnie przekracza
wartoĞü produktów pszczelich pozyskiwanych przez pszczelarzy. ZwiĊkszenie liczby
rodzin pszczelich pozwoli, dziĊki zapylaniu roĞlin uprawnych, zwiĊkszyü efektywnoĞü
produkcji rolniczej.
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