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S t r e s z c z e n i e

Omówiono przydatność w procesie dydaktycznym uli obserwacyjnych ze szkła organicznego,
które skontruowano, wykonano i zastosowano w Katedrze Pszczelnictwa UWM w Olsztynie. Opisano
następujące konstrukcje uli: dwukondygnacyjny ul wielkopolski (po 12 plastrów w każdej kondyg-
nacji), wielkopolski 15-ramkowy leżak z wysoką 12 cm dennicą i wielokorpusowy ulik o pojedynczej
ścianie, na jeden plaster, w korpusie z dennicą obracającą się na łożysku. Wszystkie wymienione ule
obserwacyjne są znakomitą pomocą dydaktyczną, dzięki której można przybliżyć studentom tajniki
życia pszczół, a szczególnie biologię rodziny pszczelej.
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A b s t r a c t

The paper discusses the suitability of observation hives made of organic glass as educational aids.
The hives were designed and constructed at the Department of Apiculture, University of Warmia and
Mazury in Olsztyn, where there are still used. The following types of hives are described: two-super
wielkopolski hive with 12 frames in each super, wielkopolski with 15 frames and a 12 cm bottom,
small multi-super hive with 1 frame in each super and a rotating bottom in the bearing. All of them
constitute excellent educational aids, allowing students to learn more about bees life and the biology
of bee colonies.

* ed. aids – oznacza pomoce naukowe, nie ma nic wspólnego z chorobą.



Wprowadzenie

Wobec ciągłego zmniejszania nakładów finansowych na dydaktykę w szko-
łach wyższych pojawia się niebezpieczeństwo zwiększania udziału zajęć teore-
tycznych kosztem szeroko rozumianej praktyki. Jest to szczególnie niebez-
pieczne w naukach rolniczych, gdzie bez bezpośredniego kontaktu ze zwierzę-
tami trudno wyuczyć się zawodu. Dydaktykę pszczelarską postrzegamy tutaj
w szczególny sposób, jest to bowiem typowo sezonowy dział produkcji zwierzę-
cej – poza sezonem pasiecznym (wiosna i lato) trudno zajrzeć do gniazda
pszczelego, ponadto studenci uczący się pszczelarstwa często po raz pierwszy
stykają się z tymi użytkowymi owadami. Sytuacja taka wymusza konieczność
używania w procesie nauczania dobrze upoglądowiających pomocy dydaktycz-
nych. Uważamy, iż rolę taką znakomicie może odgrywać ul obserwacyjny.

Ule obserwacyjne budowano jeszcze przed wynalezieniem uli rozbieral-
nych. Przyjmuje się, iż protoplastą pierwszego ula obserwacyjnego był Fran-
ciszek Huber, niewidomy badacz życia pszczół, który – dzięki służącemu i za
pomocą ula książkowego własnego pomysłu – wyjaśnił wiele tajników biologii
rodziny pszczelej (HUBER 1844). W późniejszych okresach budowano rozmaite
ule obserwacyjne, których wadą było połączenie szyby szklanej łączonej z nie-
przezroczystymi materiałami, jak drewno, metal (JANISZEWSKI 1972). Dopiero
zastosowanie szkła organicznego, umożliwiającego sklejanie części, które za-
wsze są przezroczyste, umożliwiło całkowitą obserwację rodziny pszczelej
(BOBRZECKI, WILDE 1984, 1989, WILDE 1997a).

Celem niniejszej pracy jest omówienie przydatności w procesie dyda-
ktycznym uli obserwacyjnych ze szkła organicznego (pleksiglasu), które
skontruowano, wykonano i zastosowano w Katedrze Pszczelnictwa UWM
w Olsztynie.

Materiał

Wykonano trzy konstrukcje uli obserwacyjnych ze szkła organicznego:
– dwukondygnacyjny ul wielkopolski, z podwójną ścianą izolowaną wewnątrz

powietrzem, po 12 plastrów w każdej kondygnacji;
– wielkopolski 15-ramkowy leżak z wysoką, 12 cm dennicą, o nie izolowanych,

pojedynczych ścianach;
– ulik wielokorpusowy o pojedynczej ścianie (na jeden plaster w korpusie),

z dennicą obracającą się na łożysku, w którego otworze znajduje się otwór
wylotowy połączony przezroczystym kanałem z otworem w ścianie pomiesz-
czenia, co umożliwia pszczołom swobodne opuszczanie ula i wylatywanie po
wziątek.
Ule te zasiedlono, wykorzystując rodziny pszczele głównie do celów dydak-

tycznych.
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Omówienie wyników

W dwukondygnacyjnym ulu wielkopolskim przez 8 sezonów pasiecznych
bytowała rodzina na toczku. Początkowo ulik obsadzano tylko w sezonie
pszczelarskim, wykorzystując w dydaktyce do obserwacji biologii rodziny
pszczelej. Wymagał on jednak izolacji od promieni słonecznych, gdyż słońce
niepokoiło pszczoły, a podwójne ściany ula skupiały promienie słoneczne,
powodując przegrzewanie się gniazda. W pierwszych latach eksperymentu
nastąpiło nawet zniszczenie rodziny, gdyż temperatura wewnątrz ula była tak
wysoka, iż spowodowała topienie się plastrów z ramek. Kiedy próba zimowli się
powiodła, ul ten stał się bardzo przydatny do demonstrowania zimowania
rodziny pszczelej, kiedy bezpośredni przegląd rodzin był niemożliwy lub nie
zalecany ze względu na bezpieczeństwo zimujących rodzin. Łatwo można było
obserwować kłąb zimującej rodziny, a także przemieszczanie się jej w gnieź-
dzie, wraz z wyjadaniem zapasów z dolnych partii plastrów.

Po umieszczeniu ula wraz z rodziną pszczelą na stałe w pomieszczeniu
ogrzewanym, stwierdzono jego dużą przydatność do notowania przybytków
i ubytków masy rodziny pszczelej. W 1983 r. z rodziny bytującej w tym ulu
w pomieszczeniu uzyskano 32 kg miodu towarowego, co świadczy o tym, iż
rodzina czuła się w nim znakomicie. Demonstrowano studentom podawanie
w różnych okresach rozmaitych pokarmów węglowodanowych i białkowych
(obnóży pyłkowych w różnej postaci), a także wody oraz ich pobieranie przez
pszczoły. Pokazywano sposoby podawania leków przeciw warrozie i oceniano
skuteczność ich działania. Prowadzono bieżącą kontrolę osypu zimowego
pszczół i samic Varroa destructor oraz „wyprysku” pszczół (opuszczania ula
zimą). W rodzinie tej prowadzono także wczesny wychów trutni lub matek
pszczelich.

Niewielka przestrzeń podramkowa (2 cm) w ulu utrudniała podawanie
pokarmów oraz ocenę osypu pszczół. Wysuwanie wkładki dennicowej silnie
niepokoiło pszczoły, powodując wydostawanie się ich do pomieszczenia.
Trudności te skłoniły nas do opracowania nowej konstrukcji ula o wysokiej
przestrzeni podramkowej (12 cm). Pojedyncze ściany, wykonane z pleksiglasu
o grubości 6 mm umożliwiły dokładniejszą obserwację rodziny. Dzięki
takiemu rozwiązaniu można było demonstrować rozprzestrzenianie się
dymu podczas spalania fumigantów stosowanych przy zwalczaniu Varroa
destructor.

Duża przestrzeń podramkowa umożliwiła także skonstruowanie dennico-
wego poławiacza pyłku, dzięki czemu studenci mogą obserwować, w jaki sposób
są odbierane robotnicom obnóża pyłkowe. Wykonanie poławiacza w całości
z przezroczystego materiału umożliwia obserwację zachowania się pszczół
– zbieraczek pyłku, których wysiłek koncentruje się na próbie przejścia przez
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otwory w płytce strącającej, w taki sposób, aby nie zrzucić pyłku z koszyczków
i wnieść go do gniazda.

Wyżej opisane dwie konstrukcje uli pozwalały jedynie na obserwację
pszczół wchodzących do gniazda lub znajdujących się na jego skraju. Skłoniło
to nas do opracowania ula wielokorpusowego na jeden plaster w korpusie.
Dzięki takiej konstrukcji możliwe stało się ciągłe obserwowanie matki pszcze-
lej. Studenci na zajęciach z biologii rodziny pszczelej mogą ustalić, ile jaj składa
matka pszczela w ciągu godziny, jak często jest karmiona przez świtę, jak
często jest karmiona larwa pszczela. Ul ten umożliwia także dokładną obserwa-
cję zachowania się zbieraczek pyłku – jak postępują one w ulu po przyniesieniu
obnóży, zbieraczek nektaru – szczególnie ich sposobów porozumiewania się
i informowania innych pszczół w rodzinie o miejscu i intensywności pożytku.
Dzięki takiej konstrukcji ula stało się możliwe odczytywanie tańców pszczół.

Podawanie pokarmów w różnych postaciach, szczególnie pokarmów pył-
kowych, umożliwiło śledzenie sposobu postępowania robotnic z pyłkiem. Oka-
zało się, iż pyłek podawany w mieszance z ciastem miodowo-cukrowym lub
syropem jest wykorzystywany tylko przez pszczoły, które mogą go jedynie
bezpośrednio spożywać, podawanie zaś czystego pyłku, czy to w formie zmielo-
nych obnóży, czy obnóży całych wilgotnych, umożliwia robotnicom formowanie
z nich obnóży i przenoszenie ich do gniazda. Pyłek tak przeniesiony do
komórek plastra jest następnie wykorzystywany do karmienia larw pszczelich.

W tak niewielkim uliku można łatwo spowodować wystąpienie „głodu
białkowego” w rodzinie. Można wówczas obserwować występowanie kanibaliz-
mu wśród robotnic, które zjadają wszystkie larwy, zaraz po ich wylęgnięciu się
z jaj. Stan taki, kiedy w plastrach są tylko jaja na bieżąco składane przez matkę
pszczelą, może trwać 2 – 3 tygodnie. Podanie pyłku w formie wilgotnych
obnóży przerywa zjadanie larw przez robotnice i przywraca normalny wychów
czerwiu.

Dużym postępem w zastosowaniu obserwacyjnych ulików wielokorpusowych
okazało się zimowanie rodzinek pszczelich w pomieszczeniu ogrzewanym. Po-
czątkowo wydawało się to niemożliwe, głównie ze względu na brak możliwości
tworzenia kłębu zimowego lub zbyt wysoką temperaturę pomieszczenia, unie-
możliwiającą przerwanie czerwienia przez matkę. Okazało się jednak, iż wystar-
czy odpowiednio duży wylot przez ścianę pomieszczenia, który zimą dostatecznie
schładza gniazdo rodzinki, aby jej zimowla była możliwa.

Uliki obserwacyjne można zastosować jako ważny element zainteresowania
potencjalnych klientów-nabywców produktów pszczelich (WILDE, SZULC 2000).
Wielokrotnie prezentowaliśmy żywe pszczoły w ulikach naszej konstrukcji na
wielu różnych wystawach i zawsze stanowiły one przedmiot dużego zaintereso-
wania, poprawiając w istotny sposób sprzedaż produktów pszczelich (WILDE

1997b). Obecnie ma to duże znaczenie, gdyż pszczelarstwo w kraju znajduje się
w ekonomicznym kryzysie (WILDE 1995, WILDE, CICHOŃ 1999).
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Wnioski

Wyniki uzyskane z obserwacji rodzin pszczelich w ulach ze szkła organicz-
nego własnej konstrukcji upoważniają do stwierdzenia, że są one:

1. Znakomitą pomocą dydaktyczną, dzięki której można przybliżyć studen-
tom tajniki życia, a zwłaszcza biologii rodziny pszczelej.

2. Atrakcyjnym „magnesem” przyciągającym osoby nie związane z pszcze-
larstwem i mogą być ważnym elementem marketingu produktów pasiecznych.
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