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Pszczoła w środowisku leśnym
Honigbiene in der Waldumgebung

• Odtworzenie i utrwalenie się populacji 
pszczoły leśnej 

• Erholung und Festigung der 
Waldbienenpopulation

• Uaktywnienie uniwersalnego zapylacza

• Aktivierung des Universalbestäubers

• Pozostawione drzewa bartne

• Pflege und Nutzen von Beute Bäume



Świepot
Natürliche Bienenhöhlung

Drzewo dziuplaste

Odtworzenie i utrwalenie populacji pszczoły leśnej 
Erholung und Festigung der Waldbienenpopulation

Natürliche Asthöhlung als Brut oder Nistplatz



Zeidlerei – Bienenzucht in natürlichen Baumlöchern sog. „Świepoty” oder in künstlich ausgehöhlten Beuten.

Odtworzenie i utrwalenie populacji pszczoły leśnej 
Erholung und Festigung der Waldbienenpopulation



Beute Kiefer mit Schutzbrett Neue Klotz Beuten
Barć ze śniotem Kłody bartne

Fischermühle, Rosenfeld, Niemcy
Fischermühle, Rosenfeld, DE

Fischermühle, Rosenfeld, Niemcy
Fischermühle, Rosenfeld, DE

Zernikow, Brandenburg, Niemcy
Zernikow, Brandenburg, DE

Odtworzenie i utrwalenie populacji pszczoły leśnej 
Erholung und Festigung der Waldbienenpopulation



● Ilość barci i kłód

● Rozmieszczenie w lesie

● Lokalizacja w terenie

● Przestrzeń życiowa

Nasycenie wnętrza lasu 
Verbesserung der Waldstruktur



• Rój naturalny 

• ausschließlich über Natur Schwärme 

• Zasiedlanie barci 

• Besiedlung der Beuten 

Rojenie się pszczół bartnych
Vermehrung der Bienen



• Rój

• Rój schwytany

• Rodzina pszczela

• Odkład

• von selbst durch einen Schwarm

• durch Einfangen eines Schwarmes

• durch umsiedeln einer vorhandenen Familie aus einer 

Magazin Beute

• mit Ablegerbildung dh. Schwarmvorwegnahme

Zasiedlanie barci i kłód
Besiedlung der Zeidler Bäume und der Klotzbeuten



• Rodziny wsiedlone / Beobachtung der bewohnten Beuten

• Stan techniczny kłód / Kontrolle des technischen Zustandes 

Opieka nad pszczołą bartną
Pflege der Apis mellifera mellifera 



Opieka nad pszczołą bartną
Pflege der Apis mellifera mellifera 



Nietypowe zachowania pszczół
Ungewöhnliches Verhalten von Bienen



Przegląd jesienny i wiosenny 
Herbst- und Frühjahrsrückblick



W 2007 roku z inicjatywy WWF oraz Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego 
przy współudziale dwóch polskich Parków Narodowych (Biebrzańskiego i Wigierskiego) oraz Zespołu 
Nadpilicznych Parków Krajobrazowych powstał projekt „Bartnictwo – odrodzenie staropolskiej 
tradycji” mający na celu wskrzeszenie zapomnianej leśnej profesji w Polsce. W jego ramach wybrani 
leśnicy, pracownicy wspomnianych parków podjęli się próby rekonstrukcji bartnictwa poprzez 
odbycie trwającego dwa lata szkolenia przez bartników z Republiki Baszkirii położonej na południu 
Uralu. Tak przeszkoleni przyrodnicy do dziś z sukcesem zakładają drzewa bartne, kłody bartne i 
opiekują się pszczołami.

Der WWF hat 2007 mit drei polnischen Nationalparks Zeidlerkurse im russischen Ural besucht um 
diese alte Handwerkstradition in Polen wiederzubeleben und um mit dieser wesensgemäßen Art der 
Bienenhaltung Naturschutzprojekte zur Wiederbesiedlung der Wälder mit Honigbienen zu initieren. 
Die Gruppen der neuen polnischen Zeidler und Nationalparkmitarbeiter sind bis heute sehr 
erfolgreich mit der Herstellung und Besiedlung von Zeidlerbäumen oder auch ausgebrachten 
Klotzbeuten, sodaß sie inzwischen bereits eine nennswerte Population von wilden Honigbienen in 
ihren Parks vorzeigen können.

2007 Rewitalizacja bartnictwa
2007 Zeidlerei revitalisiert



Od 2007 roku w Wigierskim Parku Narodowym 
wykonano 12 barci i powieszono 4 kłody bartne, 
które spontanicznie, naturalnie zasiedlają roje 
pszczele. W lasach Parku (Puszczy Augustowskiej) 
występuje rodzima pszczoła środkowoeuropejska, 
najbardziej zbliżona genetycznie do dzikich kuzynek, 
żyjących kiedyś w Polsce.

Seid 2007 wurden im Wigierski Nationalpark jedes 
Jahr 2-6 Klotzbeuten und 2-3 Zeidlerbäume auf- und 
eingebaut . Die Bäume und Klotzbeuten sind alle von 
Honigbienenschwärmen angenommen

2007 Rewitalizacja bartnictwa
2007 Zeidlerei revitalisiert



Hauptvoraussetzungen des Pilotprojekts und seine Ergebnisse 

• Schulung von einem Dutzend Personen in Polen im Bereich der Zeidlerei, um das Wissen 
später an andere Menschen weiter zu geben.

Das Ergebnis ist die Schulung von einigen Dutzend Personen nicht nur in den Kursen in Polen, 
sondern auch International (Kurse in der Schweiz, in Deutschland, in Belgien).

• Herstellung von Beuten
Im Jahre 2008 gab es in Polen 22 Beuten in Bäumen und einige Klotzbeuten,
gegenwärtig gibt es über 100 Beuten  und 60 Klotzbeuten.

• Naturschutz und Traditionsschutz
Entwicklung der biologischen Vielfalt in den Wäldern. Zeidlerei als traditionelles Handwerk 
und Heimat –Traditionpflege

• Die Honigbiene, als autochthones Wildtier des Waldökosystems
Die Beuten-Bäume haben im Gegensatz zu den gebräuchlichen Bienenständen mit bis zu 100 
Völkern an einem Standort einen großen Abstand was u.a. eine negative Konkurrenz mit 
anderen Bestäubern in den Wäldern beschränkt.

• Zeidlerei als nächhaltiges Element der Waldnutzung
Das Ernten von Honig erfolgt symbolisch (Überschußimkerei)

• Zeidlerei als Tourismusmagnet

• Förderung der einheimischen Bienenrassen zur Wiederbesiedlung der Wälder
Derzeit hat die mitteleuropäische Biene nur noch einige wenige % der gesamt Population 
von Bienen in Polen !
Die natürliche Vermehrung und Erhaltung der regional typischen Population der 
Augustowska Biene ist daher das Hauptanliegen des Pilotprojektes

2007 Rewitalizacja bartnictwa
2007 Zeidlerei revitalisiert

Główne założenia projektu pilotażowego

• Przeszkolenie bartnicze kilkunastu osób z Polski, w celu przekazania wiedzy innym osobom.
Efektem jest szkolenie kilkudziesięciu osób nie tylko na kursach w Polsce, ale także na arenie 
międzynarodowej (Kursy w Szwajcarii, w Niemczech, w Belgii).

• Założenie barci i kłód bartnych
W 2008 było założonych 22 barci i kłód bartnych 
Obecnie jest ponad 100 barci i 60 kłód bartnych

• Ochrona przyrody i tradycji
Rozwój różnorodności biologicznej w lasach. 
Bartnictwo jako tradycyjne rzemiosło.

• Reintrodukcja pszczoła miodnej, jako dzikiego zwierzęcia ekosystemu leśnego
Barcie w przeciwieństwie do zwykłych pasiek z nawet 100 rodzinami w jednym miejscu 
zakładane są w dalekiej odległości, co m. in. ogranicza negatywną konkurencję z innymi 
owadami zapylającymi w lasach i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób

• Bartnictwo jako element zrównoważonego rozwoju w gospodarce leśnej
Zbiór miodu jest symboliczny

• Bartnictwo jako atrakcja turystyczna 

• Wspieranie rodzimych ras pszczelich w celu zasiedlenia lasów.
Obecnie pszczoła środkowoeuropejska ma ciągle jeszcze kilka % ogólnej populacji pszczół w 
Polsce!
Naturalne rozmnażanie i zachowanie typowej regionalnie populacji pszczoły jest zatem 
głównym problemem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji bartnictwa.



Zwolennicy bartnictwa, byli zdania, że barcie zostaną zamieszkane głównie pszczoły o cechach pszczoły czarnej (pszczoły 
środkowoeuropejskiej) przystosowanej do środowiska leśnego. Okazuje się, że pszczoły zamieszkujące barcie należą do różnych ras lub 
tworzą mieszaniny różnych ras (potwierdzone poprzez badania naukowe)

•   Badania przeprowadzone w lasach Spalskich w 2007 r. wykazały, że 4 na 5 barci lub kłód bartnych zostało zasiedlonych przez pszczoły 
z cechami A. carnica, natomiast 1 przez pszczoły o charakterystyce A. mellifera (wg oceny morfologicznej)
•   Badania DNA w 2009 roku w lasach Spalskich wykazały, że 2 na 3 barcie zostały zasiedlone przez A. mellifera mellifera i 
1 na 3 przez A.  carnica.
•   Badania przeprowadzone przez SGGW w północno-wschodniej Polsce w latach 2015-2016 wykazały, że 72% kłód bartnych i barci było 
naturalnie zasiedlonych przez rodzimą pszczołę. Pozostałe barcie zamieszkane zostały przez skrzyżowane gatunki A. mellifera mellifera, 
carnica i caucasica.
•   Istnieje również możliwość zasiedlania barci rojami z odkładów. Metoda, choć jest czasem stosowana przez bartników, nie jest zbyt 
skuteczna. W lasach Spała z 13 prób zasiedlenia barci rojami pszczół, aż 8 rodzin nie przetrwało zimy.

Die Enthusiasten der Zeidlerei haben gemeint, dass die Beuten vor allem von den Bienen mit Eigenschaften der schwarzen Biene 
(mitteleuropäische Biene) besiedelt werden, die an die Waldumwelt angepasst ist. Es stellt sich heraus, dass die Bienen, die die Beuten 
besiedeln, zu den verschiedenen Rassen gehören oder Mischungen aus verschiedenen Rassen bilden (durch wissenschaftliche 
Untersuchungen bestätigt)

• Die in den Spalskie Wäldern im Jahre 2007 durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass 4 von 5 Beuten mit Eigenschaften der 
carnica und eine Beute von Bienen mit Eigenschaften mellifera besiedelt wurden (morphologische Bewertung).
• Die DNA Untersuchungen, im Jahre 2009 in den Spalskie Wäldern, haben gezeigt, dass 2 von 3 Beuten von mellifera 
und 1 von carnica besiedelt wurden.
• Die durch SGGW (WNU) im nordöstlichen Polen in den Jahren 2015-2016 durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass 72% 
Beuten auf natürliche Art von der einheimischen Biene besiedelt wurden. Der Rest wurde von den Mischungen Apis mellifera mellifera, 
carnica und caucasica besiedelt.
• Die natürliche Besiedlung der Beute findet sich unter verschiedenen Voraussetzungen, seit dem Moment ihrer Herstellung.
• Es gibt auch eine Möglichkeit die Bienen künstlich mit Schwärmen zu besiedeln. Solche Methode wird manchmal von Zeidlern 
ausgeübt, sie ist aber wenig effektiv. In den Spalskie Wäldern haben von 13 Besiedlungsversuchen mit Schwarmbienen 8 Völker den 
Winter trotz entsprechender Vorräte nicht überlebt.

Zasiedlanie barci i kłód
Besiedlung der Beuten



Rozmieszczenie barci i kłód bartniczych w Polsce od rozpoczęcia projektu

Verteilung der Beuten in Polen während des Projektanfangs und gegenwärtig mit der Markierung der 
Erhaltungszüchtungen der mitteleuropäischen Biene.

2007 2017

• Erhaltungszüchtungen der einheimischen, mitteleuropäischen schwarzen Biene.

• AU – augustowska N    - północna (nordisch) K    - kampinoska AS  - asta
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2007 Rewitalizacja bartnictwa
2007 Zeidlerei revitalisiert



Patogeny:
- grzyby 
- wirusy
- bakterie
- organizmy jednokomórkowe

Pasożyty:
- Warroza
- Chrząszcz ulowy
- Świdraczek pszczeli

Fot.© Milan Motyka

Krankheitserreger :
- Pilze
- Viren
- Bakterien
- einzellige Organismen

Parasiten:
- Varrose
- Beutenkäfer
- Schwalbenschwanz

Fauna związana z pszczołą bartną
Fauna im Zusammenhang mit den Beuten



Fauna związana z barciami
Die Andere Tieren in den Beuten



Szkody wyrządzone przez niedźwiedzia
Zerstörung vom Bären

Szkody wyrządzone przez dzięcioła
Beschädigung vom Specht

Szkody wyrządzone przez kunę leśną
Plünderung durch Baummarder

Zagrożenia pszczoły w barciach
Bedrohungen von Bienen in den Beuten und Klotzbeuten



- Zaleszczotki
- Motylica
- Barciaki
- inne

Torben Schiffer

- Pseudoskorpione
- Große Wachsmotte
- andere

Odporność pszczoły bartnej
Resistenz der Waldbienen



Dziękuję za uwagę

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Andrzej Pazura

Nadleśnictwo Spała

apazura@vp.pl

+48 602 470 635
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