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Broszura informacyjna

Dary Natury: Dzikie pszczoły miodne
- Bartnictwo -

Prezentacja projektu edukacyjnego dot. tematyki zrównoważonego  

rozwoju w wymianie młodzieży polskiej, niemieckiej i ukraińskiej

Kompetencje

Szkolenie umiejętności społeczno-ekologicznych poprzez 

promocję  i wspieranie transregionalnego dziedzictwa kulturalnego

Polesia

z pszczołą leśną w jej naturalnym środowisku



Nasz międzynarodowy projekt edukacyjny ma na celu ożywienie tradycji bartnictwa i przywrócenie  

pszczół do lasu.

Wprowadzenie

Wykorzystanie miodu i wosku pszczoły leśnej jest prawdopodobnie tak stare, jak ludzkość. Przez  

tysiące lat z prymitywnej formy ekstensywnego użytkowania rodzin pszczoły leśnej w zagłębieniach  

drzew w lesie, polegającej na systematycznym ograbianiu populacji dzikich zwierząt wykształciło się  

rzemiosło zwane bartnictwem. Bartnicy kontynuowali podbieranie z barci całych plastrów miodu,

ale również dbali o zamieszkałe w niej rodziny pszczele. W przeciwieństwie do dzisiejszych  

pszczelarzy bartnicy musieli wspinać się do kilku metrów na drzewa do zamieszkałych przez dzikie  

pszczoły wydrążęń. Od bartnika wymagało to odpowiedniej sprawności fizycznej, kunsztu i dokładnej  

znajomości życia i zachowań pszczół.

W Europie bartnictwo jest dziedzictwem kulturowym transnarodowego regionu znanego jako Polesie,  

które rozciąga się od Rosji przez Białoruś i Ukrainę, aż do Polski. W Niemczech bartnictwo zaniknęło na  

początku XIX wieku wraz z uprzemysłowieniem się krajobrazu.

Polesie, niegdyś krajobraz charakteryzujący się rozległymi lasami łęgowymi i bagnami, przeszło ogrom-

ne zmiany w XX wieku, które dotknęły zarówno sam teren, jak i zintegrowane z nim życie. Polesie było  

sceną dwóch wojen światowych, ludobójstwa i kompleksowych kampanii centralizacyjnych i moderni-

zacyjnych odpowiednich władz rządzących. Od lat 30. XX w. podejmowano próby osuszania bagien.

Od lat 70. Związek Radziecki planował przekształcenie ukraińskiej części Polesia w krajobraz energe-

tyczny. Zbudowane zostały trzy duże elektrownie jądrowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jedna  

z nich, usytuowane w Czarnobylu, stała się globalnym symbolem nowoczesnego, ponadnarodowego  

"społeczeństwa ryzyka" i zagrożenia "technologiami ryzyka" w 1986 roku.

Biorąc pod uwagę rozwój przemysłowy i polityczny, który miał miejsce w regionie Polesia, trudno się  

dziwić, że bartnictwo niemal zaniknęło a terenie Europy. Imponujące ślady zostały zachowane w strefie  

zamkniętej wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W tym rejonie nadal znajduje się wiele kłód i barci,  

opuszczonych przez uciekających przed promieniowaniem radioaktywnym ludzi. Są zamieszkałe przez  

pszczoły, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci "ponownie się uwolniły". Jako, że w strefie zamkniętej  

jakakolwiek hodowla została zakazana, utracona została również duża część wiedzy i kunsztu bartnict-

wa.

Pszczoła leśna może podążać za wilkiem.

Nie każdy może tańczyć z wilkami,  

jednakże z pszczołą leśną owszem.

Ines Alkewitz, 2019



Cele projektu: znalezienie przyjaciół, nawiązanie współpracy
Projekt integruje aspekty kulturalne, ekonomiczne, społeczne i ekologiczne i łączy je na różne sposoby  

w kontekście ich praktycznej realizacji. W szczególności realizowane są następujące cele:

- Ochrona przyrody i krajobrazu

- Odrodzenie starego rzemiosła

- Nauczanie zasady zrównoważonego rozwoju

- Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez wzmacnianie odpowiedzialności społecznej

- Międzynarodowe porozumienie i wymiana kulturalna

Grupa docelowa projektu: wspólnoty zainteresowane pszczołą leśną
Projekt jest skierowany do nastolatków i młodych ludzi od 14 roku życia, w grupach zorganizowanych  

takich jak klasa, grupa projektowa, stowarzyszenie itp. W optymalnym wariancie projekt powinien zostać  

zintegrowany z bieżącym materiałem szkolnym, tak by korzystając z jego wielowymiarowego potencjału  

wzbogacić podstawę programową. Zajmując się pszczołami, punkty odniesienia można znaleźć w

szczególności w następujących przedmiotach:

- Biologia

- Historia

- Geografia

- Edukacja polityczna

- Sztuka, Plastyka

- Muzyka

- Matematyka

Projekt można również dostosować do młodszych dzieci poprzez modyfikację treści nauczania i zakresu.

Odpowiednie miejsce: chronione przestrzenie naturalne
Tradycyjne bartnictwo wprowadzone może być tylko w lesie zarówno bogatym w gatunki, jak i drzewa  

starsze, o szerokich pniach. Jeśli jednak taki las nie jest dostępny, można użyć alternatywnych  

lokalizacji, jak na przykład park, ogrody szkolne, ogród botaniczny, prywatny i tym podobne.

Lerninhalte

Treści nauczania odnoszą się do następujących tematów:

- Etologia dzikiej pszczoły miodnej

- Bartnictwo jako rzemiesło i dziedzictwo kulturowe

- Praktyka bartnicza: język, technika i sprawność fizyczna

- Dokumentacja i ewaluacja projektu

Inicjatywa Bartnicza Zernikow

holistyczna koncepcja edukacyjna}



Metodyka
Projekt opiera się na podejściu zorientowanym na działanie. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce jest  

podstawą w przekazywaniu wiedzy i umiejętności wymaganych w bartnictwie.

Działania

Treści nauczania są nauczane w następujących działaniach:

-Obserwacja pszczół, badania literatury

- Tworzenie osobistego "dziennika" na temat zachowania dzikiej pszczoły miodnej

-Nauka o materiałach, narzędziach, produkcji sprzętu i wyposażenia bartniczego

-Eksploracja terenu, doświadczenie natury, instalacja kłód bartnych
-Opieka nad kłodami bartnymi, obserwacja, dokumentacja i ocena  

Mile widziane:

- wyjazdy studyjne, partnerstwa szkół, wymiany studenckie

Przebieg
Możliwe są różne scenariusze działania. Projekt może być dostosowany do indywidualnych warunków i  

potrzeb edukacyjnych uczestników.

Na przykład:

- Warsztaty tygodniowe

- Zielone szkoły

- Koła zainteresowań

- Obozy i kolonie szkolne

Partnerzy

Realizacja projektu opiera się na współpracy ponadregionalnych partnerstw.

Szukamy:
-zainteresowanych Parków Krajobrazowych, terenów chronionych oraz instytucji i osoby prywatnych,  

które administrują, nadzorują lub zarządzają odpowiednimi terenami (lasy, parki, ogrody itp.)

- Instytucji edukacyjnych, szkół i zainteresowanych nauczycieli

Narodziny nowego roju

Wsparcie w poszukiwaniu schronienia: łapanie roju

" Pozwól rzeczom biec ich naturalnym rytmem,

tam gdzie chcą podążać."

Lao-Tse



Ochrona przyrody

Międzynarodowe  

zainteresowanie stworzeniem  

rezerwatów i obszarów

chronionych pszczoły leśnej

Inżynieria kulturowa

Rzemiosło

Zainicjowanie  

zainteresowania rzemiosłem  

bartniczym, ubieganie się o uznanie  

bartnictwa niematerialnym  

dziedzictwem kulturowym

Poznanie transregionalnej kultury Polesia, zaincjowanie wymiany

Weichsel

Dnieper

Oder

Czarnobyl



Degustacja produktów pochodzących od pszczół leśnych: dojrzały,  

conajmniej 2. letni, plaster miodu

Troje Polishchuks (dyrektor szkoły, nauczyciel i ekonomista rolniczy)  

prowadzi bartnicze rozmowy

Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno- Ekologiczny,

rezerwat przyrody o znaczeniu krajowym założony na terenie zamkniętej  

strefy Czarnobyl, w okręgach Olewska i Ovrutsky w obwodzie żytomierskim

Zaczynając od ''wschodniej strony'' w Poleskim Obszarze Chronionym Ukrainy



Kłody bartne liczące sobie nawet 150lat

Świeżo zebrane plastry miodu dla turystówWylotek dla pszczół

Wizyta u ukraińskich bartników w miejscowości Olewsk. Roje umieszczane są w wydrążonych drzewach (barciach) albo w kłodach  

bartnych, które zawieszone są na drzewach. Bartnictwo uprawia się tu już od ponad 350 lat, w formie tradycyjnej przekazując z  

pokolenia na pokolenie. Niestety dziś to rzemiosło postrzegane jest jako zacofane i masowo zanika, jako że nie kształci się już  

następców...



Bagno zwyczajne z powodzeniem stosowane

jest do zapobiegania inwazji warrozy

Profilaktyka przeciw roztoczowi Warrozy i środek medycyny ludowej/zielarstwa

Rhododendron tomentosum Harmaja, syn. Ledum palustre L. 1753

Bagno zwyczajne



Rudnev I.I. Rosyjska Ziemia St. Petersburg, 1898

‚‚(...) W całym lesie na wysokich drzewach są stare deski.
Często jedna lub dwie deski tworzą podest pomiędzy dwoma blisko  

siebie leżącymi drzewami. Te deski to ślady najstarszej prymitywnej  

metody pszczelarstwa leśnego, preferowanej techniki starożytnych  

Słowian - mieszkańców lasów.

Miejscowy chłop uważa łapanie rojów pszczół za grzech:

"Pszczoła jest dla Boga stworzeniem Bożym, wolnym, jest  

grzechem ujarzmiać ją“….“

Porzucona osada w zamkniętej strefie ochronnej w Czarnobylu

Unoszący się w powietrzu intensywny zapach miodu

Wewnętrzna wyściółka otworu wlotowego wykonana z kory brzozowej

Wpierw poczuć, następnie usłyszeć, a na koniec zobaczyć



Wspieranie intensywnego transferu wiedzy dotyczącej techniki  

budowy i bioklimatu kłód bartnych w wymianie transregionalnej.

Technika budowy ''ula''



Ule przy domach na Polesiu



‚‚Ul“ czy ‚‚ul“?

Ule w Muzeum Architektury Narodowej i Bytu Pirogowo, Kijów, Ukraina



Resztki leziwa wzkonanego z jeleniej skóryOjciec z synem w ich "pszczelim" lesie (z ponad 120. kłodami bartnymi)

Miejsce przygotowania nowych kłód bartnych Ojciec z synem żegnają się z bartnictwem



Zawieszanie kłody bartnej, Zernikow

Ojciec i syn przy świeżo zawieszonej kłodzie, Zernikow Wykańczanie karimu (Zamek Hamborn, Pasieka Sabienenimkerei)

Wykańczanie leziw (Zamek Hamborn, Pasieka Sabienenimkerei)

Inicjatywa Bartnicza Zernikow 2018

Technika wspinaczki (Hamborn, Sabienenimkerei)



Materiał na kłody bartneNarzędzia do dziania kłód i barci

Inicjatywa Bartnicza Zernikow 2018 na Festynie w lesie w Menzer, w gminie Stechlin



Bardzo dziękujemy

za zainteresowanie!

Szukamy partnerów, którzy chcieliby z nami  

współpracować w projekcie

Zainteresowanych prosimy o kontakt:  

info@landstreichen.de

dla osób z Niemiec i Ukrainy:

mgr inż. architekt krajobrazu Ines Alkewitz

dla osób z Polski:

mgr inż. Kamila Grecka

Zeidler Initiative Zernikow

przy landstreichen

Zernikower str. 36

16775 Großwoltersdorf

info@landstreichen.de

+49 172 300 74 94
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