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Co to są zapylacze?
W warunkach klimatycznych Polski, w produkcji roślinnej największą grupę wyspecjalizo-

wanych zapylaczy stanowią pszczoły. Inne owady czy zwierzęta przyczyniające się do zapylania 
nie mogą być postrzegane jako zapylacze, gdyż ich udział w zapyleniu jest często przypadkowy 
i nie ma znaczenia w produkcji roślinnej. Pszczoły to owady, które w toku ewolucji uzależniły się 
od pokarmu kwiatowego, a więc pyłku i nektaru, które są pokarmem nie tylko osobników doro-
słych ale również larw a także wykształciły specjalne narządy do przenoszenia tych produktów. 
Jednocześnie ciało pszczół, często bogato owłosione, jest przystosowane do przenoszenia pyłku 
w procesie zapylenia. Również rośliny owado-
pylne całkowicie uzależniły swoje istnienie od 
pszczół. Aby zapewnić prawidłowe zapylenie 
w toku ewolucji wykształciły się u roślin me-
chanizmy przywabiające pszczoły takie jak: 
barwa kwiatów, produkcja nektaru czy zapa-
chowe olejki eteryczne. 

Nazwa „pszczoły” większości ludziom 
kojarzy się z pszczołą miodną jednak jest to 
tylko jeden spośród około 20 000 gatunków 
pszczół występujących na świecie. W Polsce 
występuje ponad 450 gatunków tych poży-
tecznych owadów.

http://www.medianauka.pl
http://www.przydomu.pl
http://www.wikipedia.org


Powszechnie występujące w Polsce zapylacze
Murarka ogrodowa Pszczoła miodna Trzmiel ziemny

Pszczoły zamieszkują wszystkie krainy geograficzne. Wielkość ciała waha się w przedziale 
od 2 do około 40 mm. Większość gatunków charakteryzuje obfite owłosienie ciała. Pszczoły 
wykształciły też w swej budowie wyspecjalizowane struktury do zbierania i przenoszenia pył-
ku kwiatowego. Około 90% wszystkich gatunków pszczół buduje i zaopatruje w pokarm swoje 
gniazda a tylko pozostałe 5% podrzuca jaja do gniazd innych gatunków. Zdecydowana więk-
szość gatunków prowadzi samotny tryb życia, brak tu współpracy między samicami oraz brak 
kontaktów między matką i młodymi samicami. Jednak należy podkreślić, że prawie 10% ga-
tunków rozwinęło różne stopnie życia socjalnego. W środowisku rolniczym występuje wiele ga-
tunków zapylaczy i należy pamiętać, że nawet przy braku obecności pszczoły miodnej oblatują 
kwiaty inne gatunki pszczół, w tym trzmiele, które mogą pojawiać się na uprawie już wczesnym 
rankiem.

Zapylacze i zapylanie roślin 
W naszej szerokości geograficznej występują rośliny wiatropylne, które stanowią około 22% 

gatunków oraz rośliny owadopylne, obejmujące aż 78% gatunków. 
W Polsce około 60 gatunków roślin uprawnych pozytywnie reaguje na odwiedzanie przez 

owady zapylające. Wśród nich jest znaczna grupa roślin dla których obecność zapylaczy jest 
bardzo korzystna, chociaż w pewnym stopniu są one samopylne. Do takich roślin należą: rze-

pak, rzepik, proso, gorczyca, mak, len, łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, peluszka, seradela 
czy soja. Natomiast drugą grupę gatunków roślin stanowią takie, których plon jest uzależnio-
ny wyłącznie, lub prawie wyłącznie od owadów. Należą tu: gryka, słonecznik, lucerna, esparce-
ta, sady, owoce jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest), warzywa, kapusta na nasiona 
i inne. Spośród roślin ogrodniczych około 140 gatunków, w tym 15 gatunków drzew owocowych 
i krzewów, około 60 gatunków warzyw i ponad 60 gatunków uprawnych roślin leczniczych jest 
owadopylna. Ponadto zapylenia wymagają rośliny ozdobne: 50 gatunków drzew, 90 gatunków 
krzewów i ponad 120 gatunków roślin ozdobnych. 

Właściwości p roduktów pszczelich
Chociaż pod względem chemicznym miód to przesycony roztwór cukru, to zawiera on wie-

le cennych składników o właściwościach prozdrowotnych. Istnieje również dziedzina w medy-
cynie alternatywnej zwana apiterapią, która wykorzystuje miody w celach leczniczych.

Miód znany jest od czasów starożytnych. Już wtedy wierzono w jego właściwości odżywcze 
i lecznicze. Do miodu nawiązują również religie, między innymi w Starym Testamencie „krainą 
mlekiem i miodem płynącą” była Ziemia Obiecana. Sformułowanie to oznacza miejsce obfitują-
ce we wszystkie bogactwa. Miód jest produkowany przez pszczoły z nektaru, wydzielin wysysa-
jących nektar owadów oraz wydzielin żywych części roślin. Składniki te są przetwarzane przez 
owada, a następnie gromadzone w plastrach. 

Miód
Polskimi miodami zachwycał się już podróżnik Ibrahim ibn Jakub, który w 966 roku prze-

mierzał państwo Słowian. Na jakość miodu wpływa wiele czynników takich jak klimat, gle-
ba, środowisko i oczywiście różnorodność kwiatów w obrębie pasieki. W zależności od tego 
jakie kwiaty przeważają, miód będzie inny. Stąd miód złoty wielokwiatowy, rubinowo-brunatny 
wrzosowy, jasnożółty lipowy, rzepakowy o mlecznej barwie czy ciemny gryczany.

Wartość energetyczna miodu to 330 kcal w 100 g produktu. 77% masy miodu stanowią 
węglowodany należące do cukrów prostych: glukoza i fruktoza. Ponadto zawiera pewne ilości 
potasu, fosforu, magnezu i żelaza i chociaż nie są jego bogatym źródłem, to pod tym względem 
miód może być alternatywą dla cukru. Indeks glikemiczny miodów jest różny i zależy on od 
tego, który z cukrów przeważa. Miody z przewagą fruktozy mają niższy indeks glikemiczny, 
a przykładem takiego miodu jest miód akacjowy.

W miodzie znajdziemy enzymy takie jak inwertaza, katalaza, diastaza, peroksydaza i ok-
sydaza glukozowa. Zawiera także kwasy organiczne powstałe w trakcie produkcji miodu, a ich 
ilość wzrasta w trakcie dojrzewania.

Aminokwasy występują w nim w małej ilości, a 50 do nawet 80% ich puli stanowi prolina. 
Najwięcej znajduje się jej w miodach gryczanych, a im więcej proliny, tym bardziej dojrzały jest 
miód. Prolinę uważa się za dobry marker zafałszowania miodu, gdyż miody sztuczne zawierają 
jej znacznie mniej.

 

Porównanie budowy kwiatu zapylanego przez owady z kwiatami rośliny wiatropylnej:

Budowa kwiatu zapylanego przez owady Leszczyna – kwiaty roślin wiatropylnych cechują się 
bardzo prostą budową, są niepozorne, mało barwne 
i bezwonne.



Wpływ miodu na nasze zdrowie i urodę.
Miód ma dobroczynny wpływ na serce, nerwy, mózg oraz trudno gojące się rany. Zwalcza 

bakterie skuteczniej niż niektóre antybiotyki. Jest to również doskonała alternatywa dla dzisiej-
szych kosmetyków. Odżywia skórę, łagodzi podrażnienia, a do tego działa przeciwstarzeniowo.

Miód ma działanie bakteriobójcze dzięki enzymom, które pochodzą głównie z gruczołów 
ślinowych owadów. Ponadto znajdziemy w nim nadtlenek wodoru, czyli substancje o silnych 
właściwościach bakteriobójczych.

Acetylocholina zawarta w miodzie poprawi wydolność serca, a potas poprawi również jego 
pracę. Leki i różne preparaty wzmacniające serce zawierające miód należy stosować w okresach 
dużego wysiłku fizycznego i umysłowego, przewlekłych chorób, wyczerpaniu organizmu, niedo-
borach składników odżywczych. W takiej sytuacji miód powinien się pojawić zwłaszcza w diecie 
dzieci, osób starszych i w okresie przekwitania. Jest szeroko stosowany w dermatologii, korzyst-
nie wpływa na łupież i łojotokowe zapalenie skóry, a w mieszaninie z oliwą z oliwek i woskiem 
przyspiesza gojenie się zmian skórnych w egzemie, grzybicach i łuszczycy.

Zastosowanie miodu w kuchni
Ponieważ miód jest wartościowym produktem, powinien być odpowiednio przechowywa-

ny i przetwarzany. Miód najlepiej trzymać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Idealna 
do przechowywania miodu wydaje się spiżarka, w której panuje temperatura około 10–15°C. 
Można jednak też miód trzymać w lodówce, ponieważ wartościowe składniki miodu nie ulegają 
degradacji w chłodzie. Smak miodu różni się w zależności od gatunku. Nie każdy jest też równie 
słodki. Czasem jego rodzaj można poznać po zapachu. Innym razem najlepszą wskazówką co do 
jego pochodzenia może być sam kolor (np. miód gryczany). Posłodzisz nim herbatę, stworzysz 
sos lub dressing, a nawet urozmaicisz niejedno danie mięsne, łącząc jego smak z wyrazistymi 
przyprawami. 

P rzepis na sos pie rnikowy
Piernik to nie tylko atrakcyjna przekąska dla łasuchów i wielbicieli słodkości, ale również 

baza interesującego, choć nieco zapomnianego dziś sosu, który świetnie pasuje do smażonego 
karpia czy śledzia, piersi z kaczki albo schabowego.

Przepisów na ten specjał jest wiele. Według najbardziej tradycyjnego na początku podsma-
żamy na maśle posiekaną cebulę i 2-3 ząbki czosnku, następnie dorzucamy kilka suszonych śli-
wek, dolewamy miód pitny (1/4 szklanki) i gotujemy na małym ogniu. Gdy część płynu zostanie 
zredukowana dolewamy pół szklanki bulionu (najlepiej wywaru z ryby, mięsa lub warzyw), a po 
zagotowaniu wkruszamy pierniki (50 g), oczywiście bez dodatków pod postacią np. polewy cze-
koladowej. Gotujemy kilka minut, po czym miksujemy na gładką masę.

Pyłek pszczeli / kwiatowy
Pyłek jest zbierany przez pszczoły z kwiatów, mieszany z niewielką ilością śliny lub nekta-

rem, formowany w kuleczki i przenoszony na odnóżach (inna nazwa: obnóża pyłkowe). Zależnie 
od tego, z jakiej rośliny pochodzi pyłek, jego powierzchnia może być chropowata, haczykowata 
lub lepka itp. Kolor pyłku również różni się w zależności od kwiatów, z których jest pobierany. 
Głównie bywa żółty i utrzymany w odcieniach tej barwy, ale może też być biały lub czarny. Uży-
wany był jako suplement diety od setek lat. Nazywano go ambrozją bogów i fontanną młodości. 
Zawiera niemalże wszystkie niezbędne do rozwoju człowieka substancje. 

Wpływ pyłku pszczelego na nasze zdrowie
Pyłek kwiatowy zawiera co najmniej 18 witamin (prowitamina A, ryboflawina, tiamina, 

niacyna, pirydoksyna, kwas pantotenowy, witaminy D, E, K, H, kwas foliowy, rutyna, kwas 
askorbinowy, inozytol, cholina), 22 aminokwasy (w tym egzogenne, czyli takie, których orga-

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,antybiotyki,artykul,1583832.html


nizm człowieka nie jest w stanie sam wyprodukować), 25 składników mineralnych (P, Ca, K, 
I, Zn, Cu, Na, Hg, Mg, Cl, Mn, Se, Mo, Si, B, Ti), 25% białka, 14 kwasów tłuszczowych (w tym 
stosunkowo spore ilości kwasu linolowego) i 11 enzymów. Nawet najlepsze multiwitaminy nie 
mają większej zawartości składników odżywczych od pyłku kwiatowego

Pyłek kwiatowy ma działanie hipolipidemiczne, dzięki czemu może być używany w hi-
perlipidemii i miażdżycy. U osób niereagujących na leki przeciwmiażdżycowe obniża poziom 
tłuszczy i cholesterolu we krwi oraz poziom trombocytów, zmniejszając zdolność płytek krwi 
do agregacji, a także hamuje zmiany miażdżycowe. U osób starszych może obniżać ciśnienie 
krwi i poprawiać funkcjonowanie naczynek krwionośnych w mózgu. Pyłek kwiatowy uszczelnia 
naczynka krwionośne, przeciwdziała obrzękom oraz wspomaga kurczliwość mięśni gładkich, 
szczególnie układu moczowego.

Polifenole, w szczegól-
ności flawonoidy i kwasy 
fenolowe zawarte w pyłku 
kwiatowym, mają wła-
ściwości detoksykacyjne 
i ochronne dla wątroby. 
Substancje te, wspólnie 
z kwasami tłuszczowymi 
i fitosterolami, wykazują 
także działanie przeciwza-
palne porównywalne do 
niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, jak na-
proksen. Pyłek kwiatowy 
poleca się w przewlekłych 
stanach zapalnych, poza 
tym usprawnia układ im-

munologiczny, czyli poprawia odporność, a flawonoidy i kwas fenolowy w pyłku kwiatowym 
są odpowiedzialne również za działanie antybiotyczne przeciwko szeregowi bakterii Gram+ 
i Gram- oraz drożdżom Candida albicans. Pyłek kwiatowy ma także działanie antyalergicz-
ne – poprzez inhibicję wydzielania histaminy, odpowiedzialnej za reakcję alergiczną. Może być 
również używany w leczeniu ran pooparzeniowych.

Ze względu na wysoką zawartość niezbędnych aminokwasów, witamin i bioelementów py-
łek bywa pomocny w zwiększaniu masy ciała u pacjentów niedożywionych. Dzięki jego warto-
ści odżywczej stanowi świetny suplement, reguluje metabolizm i poprawia apetyt. Jest zalecany 
w okresach rekonwalescencji, po operacjach oraz u osób ciężko pracujących fizycznie i umysło-
wo. Pyłek kwiatowy pomaga przywrócić siły po intensywnym wysiłku fizycznym i usprawnia 
funkcje umysłowe, takie jak: pamięć, uczenie się, myślenie, rozumienie, koncentracja. Podnosi 
również odporność.

Od dawna znany jest pozytywny wpływ pyłku kwiatowego na prostatę. Działa leczniczo 
nie tylko w stanach zapalnych, lecz także we wczesnych stadiach nowotworu. Ma potencjalnie 
działanie chemoprewencyjne. Suplementowany, może wzmocnić działanie leków, co pozwala na 
zmniejszenie ich dawki . W nowotworze piersi i menopauzie łagodzi również takie objawy jak 
uderzenia gorąca. Pyłek kwiatowy wspomaga płodność – zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Pyłek kwiatowy, suplementowany z antydepresantami, pozwala na zredukowanie dawek 
leków i szybszą poprawę stanu zdrowia. Szczególnie dobre wyniki osiągane są u ludzi starszych 
– powracają humor i chęć do życia oraz poprawia się sprawność fizyczna. Pyłek wspiera też wy-
dolność mentalną i wzmacnia układ nerwowy osłabiony przez stres oraz przemęczenie.

Pyłek w kosmetyce
Pyłek można stosować do samodzielnego wytwarzania kosmetyków, np. balsamów i ma-

seczek. Wykorzystywany jest także przemysłowo w kremach o działaniu odżywczym i nawil-
żającym. Znacznie popularniejszy w kosmetyce jest ekstrakt z pyłku kwiatowego używany do 
produkcji: kremów, balsamów, toników, maseczek, odżywek, szamponów, mleczek i śmietanek. 
Kosmetyki z ekstraktem pyłku pszczelego mają działanie: odnawiające (biostymulujące), od-
żywczo-odnawiające, nawilżające, likwidujące rozszerzone naczynia krwionośne twarzy i ciała, 
a także wygładzające (spłycające) zmarszczki skóry twarzy, szczególnie pod oczami, oraz kojące 
i tonizujące na skórę powiek. Poza tym produkowane są z niego też kremy regenerujące do dłoni 
i stóp.

Z pyłku kwiatowego wytwarzane są również kosmateucyki (kosmetyki lecznicze), np. do 
leczenia niektórych chorób skóry twarzy i głowy. Kosmateucyki z pyłkiem kwiatowym i jego 
ekstraktem służą do leczenia trądziku pospolitego (infekcja bakteryjna) i łupieżu łojotokowego 
(infekcja grzybicza) oraz do zapobiegania im.

Pyłek pszczeli zastosowanie w kuchni
Pyłek pszczeli ma także zastosowanie kulinarne. Można go spożywać na wiele sposobów, 

a do najpopularniejszych należy mieszanie go z miodem, jogurtem, mlekiem, sokiem, dżemem, 
konfiturą lub twarożkiem. Dodaje się go w postaci granulatu około 40 gramów (4 łyżki) dzien-
nie. Pyłek należy rozdrobnić – dzięki temu nasz organizm lepiej go przyswaja. Włączenie go do 
diety wpłynie korzystnie na zdrowie, ponieważ pyłek hamuje łaknienie, reguluje przemianę 
materii, wspomaga odporność organizmu oraz uzupełnia niedobory białka. Działa wzmac-
niająco oraz uzupełnia deficyt witamin i mikroelementów.

Mleczko pszczele 
Mleczko pszczele to wydzielina z gruczołów gardzielowych młodych pszczół robotnic, 

która służy do karmienia larw pszczół i trutni przez pierwsze  3  dni  życia.  Wyjątkowe  wła-
ściwości  mleczka potwierdzają obserwacje pszczół. Królowa matka jest karmiona wyłącznie 
mleczkiem pszczelim i żyje 
nawet 40 razy dłużej niż 
inne pszczoły żywiące się 
przede wszystkim nekta-
rem z kwiatów. Niektóre 
matki dożywają nawet 5 
lat, podczas gdy robotni-
ce i trutnie przeżywają od 
4 do 6 tygodni latem oraz 
do 6 miesięcy zimą. Robot-
nice i trudnie są karmione 
mleczkiem pszczelim tylko 
przez pierwsze 3 dni życia, 
ale w tym czasie masa ich 
ciała wzrasta nawet 1000 
razy.



Mleczko pszczele – właściwości zdrowotne
Mleczko pszczele ma działanie silnie odżywiające. Dostarcza do naszego organizmu nawet 

150 substancji aktywnych, korzystnie wpływających na nasze zdrowie. Mleczko pszczele za-
wiera: witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę D, witaminę E, wapń, miedź, żelazo, fosfor, 
krzem, białka, aminokwasy, kwas deoksyrybonukleinowy, acetylocholinę – w postaci naturalnej 
występuje tylko w mleczku pszczelim. Jego stosowanie zaleca się osobom chcącym zwiększyć 
swą sprawność fizyczną i intelektualną, wzmocnić odporność organizmu na infekcje czy dostar-
czyć do organizmu niezbędne składniki odżywcze, których brakuje w ich codziennej diecie. Co 
więcej, mleczko pszczele jest również uznawane za substancję opóźniającą starzenie się, pozwa-
lającą na zachowanie witalności, a nawet wydłużającą życie.

Mleczko pszczele – właściwości w kosmetyce
Mleczko pszczele jest naturalnym produktem o wysokiej zawartości składników odżywia-

jących. Ekstrakt z mleczka pszczelego jest zalecany do kosmetyków stymulujących metabolizm 
skóry, regenerujących i wspomagających gojenie. Ekstrakt z mleczka pszczelego działa nawilża-
jąco, wygładzająco i kondycjonująco, również na włosy. Jest doskonałym przeciwutleniaczem 
dzięki zwartości naturalnych witamin. Opóźnia procesy starzenia. Ekstrakt z mleczka pszczele-
go polecany jest również do kosmetyków regulujących wydzielanie sebum. 

 
Mleczko pszczele od czasów starożytnych uznawane jest za eliksir młodości, ponieważ za-

wiera między innymi: prolinę - aminokwas, wspiera syntezę włókien kolagenu i elastyny kwas 
asparaginowy: aminokwas, niezbędny do regeneracji i wzrostu tkanek witaminy z grupy B: nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry, witaminę C: niezbędna do syntezy kolagenu, 
chroni skórę przed szkodliwym, oksydacyjnym działaniem wolnych rodników, proteiny, węglo-
wodany, siarkę. 

Miody z mleczkiem pszczelim
Miody z zawartością mleczka pszczelego to prawdziwy rarytas dla smakoszy pszczelich wy-

tworów. Stanowią one ponadto wspaniałe wzbogacenie codziennej diety. Odżywiają organizm, 
dodają energii i wigoru, a także pobudzają sprawność fizyczną i psychiczną.

Nie bez kozery mleczko pszczele nazywane jest eliksirem życia. Odkryto całą gamę pozy-
tywnych wpływów tego produktu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jednak składnik ten 
jest bardzo ciężki do nabycia, stąd również dostępność miodu z jego zawartością jest bardzo 
ograniczona.

P ropolis, inaczej kit pszczeli 
Propolis to naturalny produkt wytwarzany przez pszczoły do zalepiania szpar i zabezpie-

czenia wlotu ula przed wtargnięciem drobnoustrojów zagrażających ich zdrowiu i życiu, przy-
twierdzania plastra miodu do ścian oraz do balsamowania intruzów, którym udało się dostać 
do ula. Stanowi on mieszaninę żywicy drzew i krzewów oraz wydzielin gruczołów pszczelich 
o charakterystycznym balsamicznym zapachu i smaku. Jego barwa jest zróżnicowana - od żół-
tozielonkawej, przez brązową, brunatną, nawet do czarnej, w zależności od składu chemicznego, 

który uzależniony jest od warunków miejsca wytwarzania oraz sposobu, w jaki jest pozyski-
wany. Skład chemiczny i znaczne zróżnicowanie propolisu zależne jest od roślinności danego 
obszaru geograficznego, z którego pochodzi, od pory roku oraz rasy pszczół. 

Właściwości lecznicze p ropolisu
Liczne wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych potwierdzają dużą aktywność far-

makologiczną propolisu. Korzystne wyniki po jego zastosowaniu uzyskano m. in. w leczeniu: 
stanów nieżytowych górnych dróg oddechowych (stany zapalne gardła, jamy ustnej i dziąseł), 
oparzeń i trudno gojących się ran pooperacyjnych, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
chorób reumatycznych. Propolis zwiększa odporność organizmu, a podawany doustnie: pod-
wyższa odporność na zakażenia, reguluje ciśnienie tętnicze krwi, działa uspokajająco, osłania 
tkankę wątrobową przed substancjami toksycznymi i lekami o działaniu hepatotoksycznym, 
chroni organizm przed działaniem promieniowania jonizującego. Preparaty propolisowe do-
stępne są w postaci tabletek, granulatów, pudrów, wyciągów spirytusowych, aerozoli, maści 
i czopków.

P ropolis w kosmetyce
W kosmetyce propolis znajduje swoje szerokie zastosowanie w pielęgnacji ciała oraz wło-

sów. Składnik ten z łatwością można odnaleźć w żelach pod prysznic, kremach, balsamach, czy 
mydłach. To także bardzo częsty element składu masek, szamponów i odżywek do włosów.

Propolis stosowany jest w preparatach do higieny jamy ustnej oraz kosmetykach do pie-
lęgnacji cery mieszanej, tłustej i trą-
dzikowej. Wykorzystywany jest rów-
nież w preparatach regeneracyjnych 
do cery suchej, zmęczonej i dojrzałej, 
jako środek antyoksydacyjny i prze-
ciwdziałający starzeniu się skóry.

Propolis w działaniu przeciwtrą-
dzikowym i regeneracyjnym może 
sprzyjać przeprowadzaniu kuracji 
leczących trądzik i być składnikiem 
kremów do pielęgnacji cery wrażliwej. 
Spłyca także blizny będące wynikiem 
zmian potrądzikowych. Propolis bę-
dący składnikiem kosmetyków będzie 
także wspomagał leczenie grzybicy 
skóry, paznokci lub stanowił uzupeł-
nienie w kuracjach dotyczących atopowego zapalenia skóry. Może łagodzić zmiany skórne np. 
oparzenia słoneczne i rozjaśniać przebarwienia.

To idealny składnik do walki z łupieżem. Nawilża suchą skórę głowy i przynosi w ten spo-
sób ukojenie. Działanie natłuszczające, ochronne i zdolność do zatrzymywania wody sprawiają, 
że propolis dodaje się do szamponów do włosów suchych i kręconych i kremów natłuszczająco
-ochronnych.

https://www.wapteka.pl/blog/artykul/witamina-c-kwas-askorbinowy-wlasciwosci-i-zrodla-jakie-sa-skutki-niedoboru-lub-nadmiaru-witaminy-c
https://www.wapteka.pl/blog/artykul/witamina-d-d3-do-czego-sa-potrzebne-problemy-z-niedoborem-i-nadmiarem-witaminy-d
https://www.wapteka.pl/blog/artykul/witamina-e-jaka-funkcje-spelnia-w-organizmie-objawy-niedoboru-i-przedawkowania
https://www.hebe.pl/pielegnacja-twarzy-kremy-do-twarzy/


A zatem, kosmetyki z propolisem świetnie sprawdzą się do niemal każdego rodzaju skóry. 
Ukoją cerę problematyczną, wspomogą cerę suchą i podrażnioną, a zmęczonej dodadzą wital-
ności.

Zmiany trądzikowe będą zdecydowanie mniej zaognione, a skóra będzie także zregenero-
wana i odżywiona. Trzeba pamiętać, że propolis stosowany systematycznie, jako dodatek w ko-
smetykach zapewni równowagę hydro-lipidową skóry.

Sposoby chronienia pszczół
Pszczoły nie mają obecnie sprzyjających warunków do życia – praktyki rolnicze, dewasta-

cja środowiska i zmiany klimatu doprowadziły do niepokojącego wzrostu umieralności pszczół. 
Musimy pilnie zacząć działać, by odwrócić tę tendencję! Każdy z nas, w zależności od możli-
wości może pomagać pszczołom na rożne sposoby. Najprostszym sposobem jest tzw. Ochrona 
bierna nie wymagająca żadnych dodatkowych nakładów. Polega na dostosowaniu naszych dzia-
łań do potrzeb pszczół np. wykonywanie oprysków poza godzinami lotów owadów lub kwitnie-
niem roślin, opóźnione koszenie łąk, pozostawienie nieużytków. Drugim sposobem jest ochrona 
czynna: 

1. Stawiaj na naturalne produkty
Ci, którym ogrodnictwo sprawia przyjemność, powinni za wszelką cenę unikać stosowania 

pestycydów, herbicydów i fungicydów. Produkty te osadzają się na roślinach, przez co pszczoły 
przenoszą je na sobie, zatruwają się, a następnie umierają. Dla nich ekspozycja na nawet mini-
malną ilość takiego środka może stanowić śmiertelne zagrożenie. Dlatego namawiamy cię, uży-
waj wyłącznie naturalnych nawozów i środków ochrony roślin: gnojówki, preparatu z czosnku, 
cebuli czy mniszka lekarskiego.

2. Kupuj z lokalnych źródeł
Pochodzenie i sposób produkcji żywności to bardzo ważne czynniki wpływające na ochro-

nę ekosytemu planety. Najlepiej więc kupować miód lokalnie od pszczelarza, którego znasz 
i któremu ufasz. Jeśli wybierzesz się na targ, możesz spotkać hodowców pszczół i porozmawiać 
z nimi twarzą w twarz. W ten sposób dowiesz się, czy pozyskiwanie miodu odbywa się w sposób 
zrównoważony i odpowiedni dla owadów. Dobrze też zwracać uwagę na to, co wsadzamy do ko-
szyka z półek supermarketów – miód produkowany przemysłowo w większości wypadków nie 
będzie ekologiczny i pozyskiwany z troską o pszczoły. Warto też unikać masówki sprowadzanej 
z zagranicy.

3. Wystaw wodę dla pszczół
Nawet pszczoły bywają spragnione. To bardzo ważne, by te wytrwale pracujące stworzenia 

były w stanie znaleźć miejsce, w którym będzie dostęp do wody, zwłaszcza, gdy na dworze jest 
sucho. Nawet jeśli masz bardzo mały balkon lub tylko miejsce na parapecie, możesz wystawić 
płytką miseczkę z wodą, aby pszczoły mogły w razie czego się napić. Nawet taka pomoc to duże 
ułatwienie dla niektórych rodzin pszczelich.

4. Buduj domki dla owadów zapylających
Dawniej owady pożyteczne znajdowały schronienie w słomianych dachach, stogach siana czy 

zakamarkach ceglanych ścian. W naszych betonowych domach i wypielęgnowanych ogrodach nie 
ma, niestety, dla nich miejsca. A hotel dla owadów można zrobić np. z desek odzyskanych z palet 
oraz materiałów przyniesionych ze spaceru: szyszek, suchych liści. Każda grupa owadów preferuje 

określony materiał: puste pędy bambusa, trzciny lub łodygi czarnego bzu o odpowiedniej średnicy 
i długości to idealne miejsce dla pszczół murarek. Nawiercone kawałki drewna chętnie zasiedlą 
np. osy, zaś cegły dziurawki - to lokum dla samotnej pszczoły porobnicy włochatki. Na szyszki 
i suche liście na pewno zwrócą uwagę biedronki, glinianie doniczki wypełnione sianem to idealne 
miejsce dla skorków, a wiązki słomy lub siano dadzą schronienie złotookom.

W ramach projektu pn. „Powiślańska pszczoła” Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dą-
browskiego: Zorganizowało rodzinny konkurs na Domek dla owadów zapylających pn. „ owaD 
– ziOM” który był skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich najbliższych mieszkających w Po-
wiecie Dąbrowskim. 

 

https://www.hebe.pl/skladniki-propolis


5. Zasadź pszczołom coś do zjedzenia
Nie jesteś pewny, które rośliny w tym roku zasadzić na działce czy balkonie? Wybierz ta-

kie, które są lubiane przez pszczoły i zapewnią im stabilne źródło żywności. Postaw na (m. in.): 
malinę, słonecznik, słodką koniczynę, tarninę, bluszcz i jabłoń. Sprawdzą się też (zwłaszcza na 
balkon): tymianek, bazylia, a także niektóre gatunki lilii i pelargonii.

W ramach projektu pn. „Powiślańska pszczoła” Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dą-
browskiego zakupiło mieszanki nasion roślin miododajnych oraz 21 sadzonek drzew lipy, które 
zostały wysiane i posadzone w 7 gminach należących do Powiatu Dąbrowskiego.

O planetę warto dbać na co dzień!
Nieodpowiedzialny stosunek człowieka względem przyrody w ostatnim czasie nie tylko 

znacząco pogorszył warunki bytowania dla pszczół, ale także dla owadów w ogóle. Ich liczba 
w skali globalnej ciągle spada i to powinno być sygnałem ostrzegawczym dla nas wszystkich. 

W rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej znajduje się 17 Za-
kładów prowadzących rolniczy handel detaliczny nieprzetworzonymi produktami pszczelimi 
oraz 17 zakładów produkujących produkty pszczele nieprzetworzone, przeznaczone do sprze-
daży bezpośredniej konsumentom. 

Tabele przedstawiają dane osób, które wyraziły zgodę na przekazanie swoich danych 
osobowych na potrzeby publikacji tworzonej w ramach projektu „Powiślańska pszczoła”. 

Zakres działalności : produkcja i sprzedaż  
bezpośrednia produktów pszczelich nieprzetworzonych.

Lp. Nazwa zakładu Adres zakładu

1 Stanisław Frąc ul. Matejki 3, 33-230 Szczucin

2. Leszek Sołtys ul. Szczucińska 12, 33-207 Radgoszcz 

3. Jan Giera ul. Żabieńska 60A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

4. Wojciech Gucwa 33-221 Mędrzechów 120

5. Jan Światłowski 33-221 Mędrzechów 120

6. Jan Dziża 33-220 Bolesław, Tonia 21

7. Tadeusz Zawodny 22-260 Gręboszów 98

Zakres działalności : produkcja i sprzedaż produktów  
pszczelich nieprzetworzonych – rolniczy handel detaliczny

Lp. Nazwa zakładu Adres zakładu

1 Mirosław Hoszwa 33-230 Szczucin, Świdrówka 2

2. Zdzisław Toczek 33-205 Nieczajna Górna 286 

3. Andrzej Kochanek 33-202 Smęgorzów 272 A 

4. Tomasz Stanek 33-202 Smęgorzów 20 

5. Adam Kułaga 33-207 Radgoszcz, ul. Szkolna 3a
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