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Pszczoła 
przyjacielem człowieka
Skąd się bierze miód?
 To oczywiste, bierze się go z półki  
w sklepie. Tylko, żeby się znalazł  
w słoiku na półce, tysiące małych 
owadów, od wczesnej wiosny do późnego 
lata zbierają - kropelka po kropelce  
- nektar kwiatowy, lecąc z ładunkiem 
do ula nieraz po kilka kilometrów. 
Poźniej pszczelarz odwirowuje  
z woskowych plastrów miód, który po 
przefiltrowaniu trafia do słoika. 
 Ale to nie miód jest największym 
dobrodziejstwem jake zawdzięczamy 
pszczołom. Znacznie ważniejsza jest 
ich rola w zapylaniu roślin które 
spożywamy. 
 Gdyby nie pszczoły, moglibyśmy 
pożegnać się z owocami - truskawką, 
maliną, jabłkami, wiśnią, śliwką, 
morelą, a nawet pomarańczą i melonem. 
Papryka, pomidor, fasola, słonecznik 
gryka i wiele innych zniknęły by  
z naszych stołów. Na tym nie koniec. 
Kwiatów, na które czekamy całą zimę, 
cieszących nasze oczy aż do jesieni, też 
by już nie było. Nie ma więc wątpliwości: 

Pszczoły to nie tylko przyjaciele. 
Są one człowiekowi niezbędne!

Człowiek 
przyjacielem pszczoły
 Skoro są niezbędne, dlaczego je źle 
traktujemy? Ich żądła budzą strach, na 
równi z osami i szerszeniami. Tymczasem 
tylko te ostatnie używają ich do ataku  
i obezwładnienia swych ofiar. 

 Pszczoły żądlą w ostateczności, tylko 
w obronie i nikomu, kto nie niepokoi ich 
rozmyślnie lub przez przypadek, krzywdy 
nie robią. 
 Dlatego nie należy ich zabijać. 
Nie należy też używać środków 
owadobójczych w porze kwitnienia roślin. 
Jeżeli zaś konieczne jest opryskanie roślin 
których nie odwiedzają należy to robić 
wieczorem gdy wszystkie są w ulu. 
 A przede wszystkim sadźmy  
 kwitnące rośliny miododajne 
aby mogły wykarmić siebie, jednocześnie 
nam się przysłużyć



 Tak, to prawda, jestem księżniczką, bo 
moją mamą jest Królowa. Nasze królestwo 
mieści się w ulu. Królowa jest mamą całego 
naszego roju. Wszystkie moje siostry-
księżniczki ciężko pracują. 

 Jedne opiekują się "niemowlakami", 
czyli larwami, które wykluły się z jaj.  
Inne stoją na straży i obwąchują wszystkich 
wchodzących do ula. Kiedy wykryją 

niebezpieczeństwo, 
wydzielają zapach, 
będący sygnałem 
do obrony ula. 
Przy wejściu stoją 
pszczoły-wentylatory, 
machaniem skrzydeł 
utrzymujące właściwą 
temperaturę wewnątrz 
naszego domu. 

 Większość z nas to 
robotnice, zbierające 
nektar kwiatowy, 
który po przerobieniu 
na miód, gromadzony 

Księżniczka Malwina jest w specjalnych, woskowych komórkach. 

 Gdy któraś z nas odkryje miejsce gdzie 
rosną miododajne kwiaty zaraz pędzi do 
ula i tańczy. Może się wydawać, że tańczy 
z radości, ale to tylko pozory. My, pszczoły 
jesteśmy bardzo sprytne i pracowite, ale nie 
potrafimy mówić. 
 Tańcząc pokazujemy siostrom,  
w którym kierunku i jak daleko mają lecieć. 
 Oprócz nektaru zbieramy również pyłek 
kwiatowy, przy okazji zapylając odwiedzane 
rośliny. 
 Jak widać mimo, że jesteśmy 
księżniczkami, wszystkie pracujemy  
od świtu do póżnego popołudnia. 

 A nasi bracia? No cóż, zachowują się 
jak prawdziwe książątka. Czasem zdaża się, 
że któryś truteń - bo taką noszą nazwę - 
zostanie tatą nowego roju. Poza tym nie 
robią nic, na dodatek wyjadają zebrane 
przez nas zapasy. Dlatego ludzie leniuchów, 
wykorzystujących pracę innych, nazywają 
trutniami. 

M

 Na początku napisałam, że mieszkamy 
w ulu. To taki specjalny domek zrobiony 
przez człowieka, chroniący nasz rój przed 
deszczem i chłodem. Nasze dzikie kuzynki 
same budują sobie gniazda. czasem  
w dziuplach drzew, a kiedy indziej  
w postaci torby przyczepionej do gałęzi. 
 Pszczelarze, którzy się nami opiekują 
zabierają nam część zgromadzonego 
miodu. Bardzo nas to denerwuje  
i staramy się bronić naszych zapasów, 
dlatego robią to w specjalnych ochronnych 
ubiorach. 
 Na szczęście w zamian za miód chronią 
nas przed chorobami i dokarmiają  
w okresach, gdy nie jesteśmy w stanie 
zebrać odpowiedniej ilości pożywienia. 
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